Ordföranden har ordet
Äntligen kan vi snart njuta av vår svenska sommar med allt vad det
innebär
för oss tvåbenta och våra fyrbenta underbara foxar. Stranden,
i
skogen
s
och ängen där man kan leka, busa eller bara njuta.
Kanske kan man också ta sig ett dopp i hav eller sjö tillsammans.
U
Underbart!!
I år måste vi vara extra vaksamma för fästingar eftersom det förutspås att det kommer att finnas rikligt av dessa små farlig kryp.
Känn genom din hund dagligen så att eventuella kryp kan plockas
b
bort
så tidigt som möjligt.
Till norrlandsutställningen i Kråken är det 17 hundar anmälda och
d visas upp den 14 juni med början klockan 12.00.
de
Vi önskar lycka till från alla oss som inte kunde komma.
Till vår Rasutställning i Gränna den 22-23 augusti hoppas jag att
ffå träffa många av er som är medlemmar i vår klubb. Alla skall
k
känna sig välkomna till den fina gemenskapen som vi har på vår
å
årliga
aktivitetsdag och utställning.
Med risk för att bli tjatig vill jag åter påminna om vår hälsoenkät.
Har du en hund som är född mellan 2005-2014 var snäll och gå in på hemsidan foxterrier.se och fyll i enkäten. (Stor mörkgrön knapp på startsidan)
Tack på förhand!
Jag önskar er en riktigt skön sommar och hoppas vi ses i Gränna i augusti.

Ann-Charlotte
Omslagsbild: Jollyfox Stand in Line och Jollyfox Walk the Line Fotograf: Pia Rydberg
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Redaktörens rader.

Sköna maj, välkommen till vår bygd
igen…….. Vi sjöng så gott vi kunde, men
det var tydligen inte tillräckligt bra.
Sverige har inte upplevt en såhär kall maj
månad sedan 1962. Vad minns vi av det
året? Inte något speciellt för min del. Det
var som vanligt att hjälpa till på föräldrarnas lantbruk med att gallra oändligt
långa rader med sockerbetor. Tofsviporna
hade enkla bon mellan raderna, som de
försvarade med skrin och störtdykningar.
Dessutom skolflög F5 i Ljungbyhed med
sina gula Saab-Safir både högt och lågt.
Nog om gamla minnen.
Nu är Strävaren nr 2/2015 i stort sett
klar. Tid hos Tryckaren i Ängelholm AB
är bokad till onsdag eftermiddag (3/6) för
inlämning av manus.

Hans Rosenberg, presstalesman på SKK
och med lång erfarenhet som domare, har
skickat ett inlägg vilket jag oavkortat publicerar. Jag vet att det han skriver har
ett ”rött skynke” varning, men för oss icke
professionella utställare känns mycket
igen. Sedan ska vi inte tala om alla dem
som ”dömer” utanför ringen. Enligt några
av dessa har kontorschef Jason,bland diverse andra skavanker, inga ben. Stackars
krake! Jag har gått igenom samtliga domarutlåtande på honom och detta har alla
missat. Han är SUCH med eller utan ben.

Det är så trevligt att vara redaktör för
Strävaren.Vi har fått så mycket positiva
omdömen efter att nr 1 hade landat i Era
brevlådor, men också några nya önskemål.
Ni är så flitiga med att skicka in olika bidrag med bilder. Fortsätt med detta. Jag
saknar fortfarande inlägg från våra uppfödare. Var sak får ta sin tid.

Den 22 och 23 augusti är det dags för
klubbens rasspecial i Gränna. Medlemmar
åk dit! Det är så trevligt. Man kan ställa ut sin hund i olika klasser. Se sidorna
3- 6 i detta nummer av Strävaren samt på
klubbens hemsida. Klubben ordnar lotterier i samband med rasspecialen och tar
gärna emot vinster, smått som stort!
Kontorschefen är inte hemma idag när
dessa rader sätts på pränt. Han är och får
fixat pälsen hos Ewa Schöld, men han hälsar att han vill träffa riktigt många rasfränder i Gränna.
Ha en sköns sommar med
Strävhåriga Foxterrierkompisar!

Era

Ängelholm den 1 juni 2015.

Christina
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Skänkta medlemskap
Från

Till

Gunvor Peterson
Kennel Crowfox

Jaana Bodén, Själevad
Ulla Nordström, Huddinge
Maja Fjellström, Luleå

Evalotta Kovacic
Kennel Quickens

Cecilia Holmdahl, Västra Frölunda
a
Karin Nordvall, Umeå
Christer Götesson, Sölvesborg
Agneta Lundholm, Skogstorp

Christina Larsson
Kennel Kincolny

Nathalie Lindgren, Falun

Maria Veraeus

Julia Bohlin Engström, Helsingborg
Lars Lenght, Höllvikan
Eline Maria Jensen, Köpenhamn, DK
Joy Boutrup, Sorö, DK

Gunilla Thörne
Kennel Dartline

Charlotte Tingshammar, Enskede gård
Ann-Karin Fahlén, Södra Sunderbyn
Katarina Granqvist, Söderbärke

Rita Wernersson
Kennel Syooris

Anne Grete Knutsen, Oslo. N
Nina Kvorning, Nyborg, DK

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!

Foto: Karin Pettersson
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Aktivitetsdag i Gränna 22:e augusti 2015
Alla hälsas välkomna till årets aktivitetsdag och Rasspecialen i Gränna.
I år hittar vi på något nytt, ingen tipspromenad eller agility, utan det blir
något annat spännande.
Vi kommer att ha paus i ”halvtid”, och
då serveras fika, kaffe, the eller saft med
bullar och kakor, och matiga gifflar till
självkostnadspris.

Vi börjar kl:13.00.
Tomas Karlsson, som är utbildad hundinstruktör, att berätta om hur viktigt
det är att ha kontakt med sin hund och
sin resa från ”att bara vara vanlig hundägare” till kontakt och relation med sin
hund. Vi får göra kontaktövningar med
våra hundar och självklart ställa frågor.

KALLELSE ÅRSMÖTE 22:E AUGUSTI 2015 KL 18:00
Strävhåriga Foxterrierklubben kallar till
årsmöte.

Valberedning:

Lördagen den 22 augusti 2015 kl. 18:00
på Grännastrandens Camping.

Tel

John Dreier (sammankallande)
044-32 52 51
070 572 34 38

Årsmöteslokal anvisas på campingen.
Motioner sänds skriftligen till klubbens
sekreterare och skall vara henne tillhanda
senast 1:e augusti 2015

Gunilla Bergman
Tel.

070 572 34 38

Adress:
Berit Hansson

Agneta Broberg

Nyponstigen 1

Tel.

0152-219 77

974 52 Luleå.

Välkomna
Styrelsen

Information kan fås av sekreteraren
Berit Hansson
Tel.

0920-628 75
073 054 86 37

e-post: sekreterare@foxterrier.se
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STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN
INBJUDER TILL INOFFICIELL UTSTÄLLNING
SÖNDAGEN 23:E AUGUSTI KL 11.00
PÅ GRÄNNASTRANDENS CAMPING
Domare:

Krister Olander Lindblom,
Kennel Rottrivers , Helsingborg

Anmälningsblankett medföljer Strävaren och finns också på www.foxterrier.se
Anmälningar och upplysningar: Berit Hansson, Nyponstigen 1, 974 52 Luleå.
Tel. 0920-628 75 eller 073 054 86 37 e-post: sekreterare@foxterrier.se

Anmälningsavgift: Bedömningsklass
Valpar
Veteraner
Övriga

100 kr
100 kr
100 kr
250 kr

Anmälningsavgift sätts in på klubbens postgirokonto 465692-2

Sista anmälningsdag är 25:e juli 2015
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)
Juniorhandling
11 - 16 år
Barn med hund
uppvisningen bedöms
Brace, juniorhandling och barn med hund GRATIS, anmälan gör på plats.

Medlemskap i Strävhåriga Foxterrierklubben erfordras, alt. för utländsk deltagare hemlandets rasklubb eller annan officiell klubb.

Hjärtligt välkomna
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Domarpresentation

Lite om mig då - jag driver tillsammans med min man ett hundpensionat i
Helsingborg och har fött upp hundar i 25
år. Huvudsakligen mest Cairnterrier,
Rottweiler och Släthårig Foxterrier. I
dagsläget har det hunnit bli 130 champion och däribland finns det BIS-vinnare
och Världsvinnare i Genarationer. Jag har
fött upp och ägt Släthåriga Foxterriern
Rottrivers Snowrecord som blev Årets
Foxterrier -95, han blev även BIR på
Crufts och BIR på Världsutställningen
i Bryssel -95 samt BIS 2 på Europa vinnare -95. Jag kommer med glädje se på
era Strävhåriga Foxterriers och hoppas ni
kommer uppskatta min bedömning. Väl
mött i Gränna 2015!

Jag ser med glädje fram emot att få
komma och döma er special igen. Jag
dömde specialen för ca 15 år sedan, även
då i Gränna, då med samarbete med
Släthåriga foxterrier,en dag jag uppskattade mycket! Jag har även dömt några
utställningar utomlands, bl a Italien,
Frankrike och Finland.

Krister Olander Lindblom

Utställningsresultat
2015-01-05 SKK/VAKK
Göteborg Int
BT
Ck,Cert,Cacib,
CH
Bir, Championat
BT-2
Ck,R-Cert R-Cacib
Very Good

Domare: Lyudmil Tchistiakova
CRISPY PRETTY PERFECT

2015-01-06 SKK/VAKK
Göteborg Int
BT
Ck,Bir,Big 3,
CH
Cacib Prel
BT-2
Ck,Cert, R-Cacib

Domare: Benny Blidh von Schedvin Delt: 0+2
CRISPY PRETTY PERFECT

2015-03-13 SKK/SOKK
Strängnäs Int
ÖKL:Excellent
JUNKL:Very Good
ÖKL:Excellent

Domare: Carl Gunnar Stafberg
CRISPY BILLY JOE
FERROSTAR SWEET AS CANDY
METALLICA

2015-03-28 SKK/SYDSKAKK Malmö Int
BT
Ck,Bir,Big:3
CH
ÖKL:Excellent

Domare: Angel Santos Sotoca Delt: 0+2
CRISPY PRETTY PERFECT
FOXTANS SUPERNOVA

2015-04-03 SKK/STOKK
Kista Int.
BH
Ck,Bir,Vetkk:1
CH
ÖKL:Excellent
BT
Ck,Cert,Bim

Domare: Arne Foss
STROZZAVOLPE HAPPYHOUR
CRISPY BILLY JOE
ROJOHS AFRODITE

2015-04-26 SKK/WKK
BT
Ck, Cert,Bir
BT-2
Ck,R-Cert

Domare: Cindy Petttersson
Delt: 0+2
FERROSTAR SWEET AS CANDY
KINKONLY NINA

Västerås Nat

Delt: 1+2

FOXTANS MIRACLE
WILLIANAS FINALIST

FOXTANS MIRACLE
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Delt: 1+2

Delt: 2+1

Registrerade valpkullar 2015.01.01-2015.03.31
Kennel Dartline

Gunilla Thörne

3 + 3 F. 2015.02.18

Such, Nuch och Nordisk Vinnare.
2014. Foxtans Wendy “ Trassel”

E. Dartline Brien O´Brien S 57610/2007
U. Dartline Tea Time SE 40885/2011
Kennel Crowfox

Gunvor Peterson

1 + 3 F. 2015.01.28
E. Crispy Legacy S49746/2007
U. Crowfox Black Pearl S 52124/2008
Kennel Syooris

Rita Wernersson

0 + 4 F. 2015.02.07
E. Image Des Tip-Top Terriers 20F3FPD67302/0
U. Foxtans Wendy SE 28494/2012
Kennel Quickens

Evalotta Kovacic

Foto: Rita Wernersson

4 + 1 F. 2015.02.23
E. Burrencroft Skipper Lad SE 13240/2014
U. Quicken´s Glittering Goldie SE 36134/2011
Maria Veraeus

2 + 2 F. 2015.03.03

E. Images Des Tip-Top Terriers LOF3FPD67302/0
U. Penny Maker SE 25019/2011
Kennel Bodaboy´s
John Dreier

2 + 3 F. 2015.03.05
E. Images Des Tip-Top Terriers LOF3FPD67302/0
U. Bodaboy´s Queen Magic SE 33671/2011
Kennel Logica

Ewa Welander

3 + 3 F. 2015.03.28
E. Images Des Tip-Top Terriers LOF3FPD67302/0
U. Logica Mailbox SE 12711/2012
Importer.

Blackdale Xmas Carol DK 06020/2015
Danfox Easy Rider SE 10704/2015
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Foto: Julia Bohlin Engström

Varför ska det rusas? Hängas?
Matas och krampaktigt hållas i en
glatt viftande svans?
Beror det på tradition, okunskap eller att
för att man helt enkelt gör som alla andra?
Oavsett, så är det sällan varken till hunden
eller till rasens fördel.
Foto: Jan Boberg

Många har uppfattningen att alla hundar
ska bära sitt huvud högt. Det gäller långt
från alla raser. Jag vill exempelvis inte se
en sussex spaniel eller bearded collie med
högt buret huvud. Är det en flatcoated
retriever som inte bär sitt huvud på rätt
sätt, är det med största sannolikhet något annat hos hunden som inte stämmer.
Den rätta utstrålningen och hållningen
kommer från hundens helhet, anatomi och
funktion.

Rusa runt

Vi börjar med rusandet när man visar
hund i utställningsringen – för det är
det som dessa rader handlar om: Att visa
hund på ett mindre lämpligt sätt. Jag kan
inte förstå detta rusande, varken med en
hund som släpas motvilligt eller en hund
som forcerar runt och som samtidigt tappar de rastypiska rörelserna. När en domarkollega, från ett annat land, ropade
till mopsutställarna – faster, faster - på
engelska, var det inte enbart jag som tappade förtroendet för hans raskunskaper
utan också hundarna som tappade sina
rasspecifika rullande rörelser.

Matas

Matande i ringen? Jag vill påstå att det
ofta är en hel middag som serveras än en
liten uppmuntrande godisbit. Inte sällan
får vi som domare leta efter tänder och
bett i en mun som är full av köttbullar eller andra matrester. Vem uppfann dessa
tuber som hundarna helt uppslukas av till
dess nackdel? Varken ägare eller domare
får chans till kontakt med den frenetiskt
slickande hunden. Lagom är alltid bäst,
och bäst är när man inte ser det! Apropå
köttbullar – har ingen tipsat Mamma Scan
att sponsra landets hundägare? Kanske är
det onödigt – de flesta verkar redan vara
frälsta trots den fruktsansvärda lukten!

Inte heller är det ovanligt att utställare
medvetet rusar in i framförvarande ekipage. Det är till förtret för både hund och
handler och borde bestraffas. I finalringen
övergår springandet till att bli hysteriskt,
trots att jag inte vet någon ras som behöver forceras fram. I vår sport är det inte
snabbast som vinner, även om flera tror
det ibland!
Hängas

Hängas i sitt halsband? Hur många hundar får verkligen bättre rörelser av att
stramt hängas i sina halsband? Min uppfattning är det motsatta då hunden inte
kan styra sin anatomi och få rätt balans
i sina rörelser. Eftersträvar man stela,
korta och kanske höga frambensrörelser,
kan det kanske vara värt att praktisera…?

Hålla svans

Måste man verkligen hålla i hundens
svans trots att den själv kan vifta glatt med
den? Cocker spaniel beskrivs i sin rasstandard med en ständigt viftande svans. Men
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det försöker man med alla medel att förhindra genom ett stadigt grepp om den
bakre sista decimetern så att den då för
domaren ska se ”kuperad ut”?!

Nej, men alla har vi varit nybörjare. Se istället hur otrygg din hund ser ut.
Är det inte bättre att hunden känner sig
trygg och familjen själv får träna?

Släpp svansen ber jag – och där
står den glatt viftande….!

Det är med sann glädje jag ser hur hunden ändrar sitt uppförande och blir till fördel med en som de ”känner” i snöret.

I curly coated retrieverns hemland
Storbritannien och i andra länder visas rasen ofta med en ägare som med alla medel
försöker greppa i både nos och svansspets,
Resultatet blir en rejäl och opassande räkstjärt. Rasens problem är bakpartiet och
inte blir det bättre när någon hämmar den
aristokratiska retrievern i att själv få avgöra hur svansen ska föras.

Ansvar

Vad gör vi åt alla dessa dumheter? Jag
tycker vi domare borde agera tydligare och
sätta stopp när uppvisandet går till överdrift. Vi ska säga ifrån när det negativt påverkar hundar och människor och framför
allt när det inte blir för rasen en typisk och
korrekt uppvisning. Våra junior handlers
ska lära sig att tradition och vad andra
gör, inte alltid är bäst. Det är en konst att
visa hund men en större konst att visa en
ras. Aktiva utställare får likaså ta ett ansvar då de ses som förebilder för alla nya
som kommer till våra ringar.

En duktig uppfödare på labrador retriever, i ett annat land, gjorde som ”alla andra”. Jag frågade honom varför han inte
visade labrador på samma sätt som han
nu förstörde sin curly?
De ska visas så här, sa han! Tack
– men inte för mig, svarade jag honom!

Idealet

Jag uppfattar att många av mina domarkollegor delar mina synpunkter. Därför
ska vi vara tydliga vad vi accepterar i utställningsringen. Slutligen - hur ofta kommenteras inte med lovord den fritt stående
hunden som tillsammans med sin uppvisare utstrålar harmoni, kontakt och rastyp utan att det rusas, hängs eller matas!

Visst – det är fint med en svans som viftar även om inte alla gör det stillastående.
Jag är dock övertygad om att vi domare
har så mycket fantasi och kunskap att vi
kan bedöma svansen då hunden exempelvis rör sig. Vi har ju också händer att känna med.
Visa annans hund

Hans Rosenberg

Slutligen – det där med att visa andras
hundar, är på gott och på ont. Hur många
gånger tar inte en ”som vet hur det går
till” en annans omotiverade och hemkära
hund in i den kanske otrygga utställningsringen. Inte så sällan är det valpar. Säkert
beror det på att man vill ge en hjälpande
hand. Kanske tror man också att man som
”känd” har en fördel? Jag frågar därför

Auktoriserad exteriördomare sedan 1984

Är det din hund eller står husse/
matte utanför?
Utanför, och de varken kan eller
vill, de har aldrig gjort det förr.
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Alice och Elsa firar Påsk i Grövelsjön!
Hej det är vi som är Elsa (Foxtans Victoria) och Alice (Läckerbitens
Penny Lane). Alltså jag. Alice är den söta, snygga, snälla foxen som sitter till höger och då är det ju Elsa som står till vänster om mig.
Okey hon är inte så tokig hon heller.
På Skärtorsdagens eftermiddag var bilen
packad och klar för avfärd mot Mora .Vi
hade ett av hundrummen på vandrarhemmet som ligger vid Vasaloppets målhägn.
Trevlig personal tyckte både matte och
husse (fast jag och Elsa fick ju bara vara
på rummet,inte kolla av hela bygget).
Efter frukost som jag och Elsa intog i bilen, så bar det av mot Grövelsjön .
Här är vi på väg upp på Långfjället, leden
på väg mot Hävlinge stugorna. Låååång
uppförs backe. Matte tyckte det var lättare att gå utan skidorna på fötterna så
dom hade hon satt fast på pulkan,och vilken tur att Elsa hjälper till att dra pulkan

Dags att få på skorna. Har fått mycket
snö mellan trampdynorna och det är inget vidare kan vi tala om. Tur att det finns
skor även till oss. Bäst att hålla koll bakåt tycker Elsa för här kommer ju många
skotrar och dom kör ju inte sakta förbi oss
kan jag tala om. Här gäller det att hålla
ner svansen när man står still...
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Vår lägerplats Långfredagen. Vi fick ligga i pulkorna jag och Elsa medans matte
och husse satte upp tältet.
Husse hade bäddat med våra fårfällar i
pulkorna så det var varmt och mysigt.
Vårt mysiga tält! Finns inget bättre än
när matte har plockat fram våra grejor så
vi kan krypa ner i sovsäckarna och få en
lång mysstund med både husse och matte.
Kan tala om för er att det var kallt på natten och att våran matte frös, och vaknade
många gånger för att kontrollera så att vi
,jag och Elsa alltså hade det varmt och ombonat. Vi fick ha våra fina tröjor på oss ,ja
ni vet dom som Jason`s matte har stickat
Varma och goa kan jag lova. Snygg också.
Fast allt klär ju en skönhet eller hur.
Så här mysigt hade vi det hela transportsträckan till lägerplats nr 2.
Varför springa när man kan åka….
Påskafton hade vi sol hela dagen och hela
kvällen men fy attan vad det var kallt

En helt underbar påskaftonskväll.
Kallt som attan kan vi tala om.

Efter två nätter ute på fjället bar det av
ner mot Fjällstationen för hemfärd.
Så här knäppa är våran matte och våran
husse. De kör 80 mil enkel resa för att
fira Påsken med två nätter ute på fjället
med oss. Men mysigt var det fast KALLT.
Nu blir det till att planera för lite kajakutflykter under våren och sommaren, så vi
hörs när vi hörs. Önskar er en skön vår
och sommar (fästing fri sådan!!!!)
Tass på er från Alice och Elsa
,(Nettan o Krille)
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Kalle funderar.

Hej! Jag heter Kalle och är 8 år. Jag bor
i Uddevalla vilket jag inte alltid gjort. Jag
är uppfödd hos Zoltan Sabo i Staffanstorp,
men var inte där så länge. Mina första år
levde jag hos Eva Lotta i Blentarp. Där
bodde jag tillsammans med andra hundar,
hästar, får och konstiga djur, som kom
från Ystads djurpark.

Eva Lotta hade ett får, som hette Stina.
Hon var lite knäpp, kan man säga, och
skulle absolut med Ronny på toa. Han
schasade bort fårskallen och fick gjort det
han skulle. Sedan blev det frukost. Min lilla blå väska stod på bordet med mina hemligheter. Skall vi ut och resa tänkte jag. De
skrev på papper och när det var klart satte
Ronny på mig ett nytt halsband och koppel. Vi gick till deras bil och jag fick vara
i baksätet. Evalotta, Ronny och Kerstin
höll om varandra och storgrät. Då förstod
jag inte varför, men det förstår jag nu.
Sedan bar det av på en resa till Uddevalla.
Den tog flera timmar. Självklart stannade
vi och rastade.

En dag pratade Eva Lotta med mig och
sa:” Kalle du är ju väldigt speciell. Kanske
det hade varit bra om du kom till någon,
som tycker om foxar, där du får vara ensam och slipper vara i flock. Det kommer
ett par från Uddevalla och om ni tycker
om varandra får Du kanske följa med dem
hem”.
Tiden gick och jag funderade inte så
mycket på detta. En dag i juli kom en bil
och parkerade på stallbacken. Ut kom två
människor jag inte kände. Det är väl någon, som skall köpa valp tänkte jag, men
de stannade kvar och var med och grillade
i trädgården. Jag var framme hos Ronny,
som han heter, och blev klappad. Konstigt,
sa Eva Lotta, Kalle som är så blyg! De
skulle sova över i gästrummet ovanför
stallet. Jag fick också vara med där. Vi
hade det mysigt, ena stunden var jag i
Kerstins säng och i nästa Ronnys . Jag
gillade dem skarpt. På Söndagsmorgonen
skulle Ronny gå på toan, som finns utanför, men höll på att inte komma in.

När vi kom fram och in i lägenheten,
plockade de fram matskål, vattenskål och
en massa leksaker. Skall bli riktigt mysigt
att vara här ett tag, tänkte jag,
Ni vet hur det gick! Tänk jag fick en alldeles egen matte och husse, och vi bara
älskar varandra så mycket. Jag får en
massa mys och kärlek, och jag ger samma
tillbaka. Vi foxar är mysiga av oss.
Nu ligger jag på soffan jämte husse när
han skriver ner mina tankar och funderingar. Han kan läsa av mig, säger han.
Jag tror han har rätt.
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Husse kallar mig för hushållsgris för
jag äter det mesta. Jag ligger under köksbordet när de äter middag, för jag brukar
alltid få lite av husets mat. Matte skalar
ibland en morot. Det tycker jag om. När
jag bodde hos Eva Lotta, var jag med i stallet och knyckte morötter från hästarna.

Tänk, jag har fått en egen pool på vår altan. Det gillar jag. Att ligga på soffkanten
och titta ut genom fönstret på människor
som går förbi, gillar jag också. Mysa med
husse o matte är nog det bästa allt. I juli
har jag varit här i 2 år. Husse är rolig, han
kallar mig för invandrare från Skåne. Han
har mycket hyss för sig och det gillar jag,
för vi foxar har också humor.

Jag är, precis som husse, lite smålurig
med hitta på bus. Jag har min säng bredvid matte. Då kan jag ibland höra husse
säga när vi lagt oss: ”Men va fan har han
nu lagt ett grisöra under min kudde igen”!
Då ligger jag och myser.
Jag har mycket mer funderingar men det
blir vid ett annat tillfälle.
Tack husse för att du hjälpte mig skriva.
En stor foxpuss till alla er som orkar med
oss foxar. Visst är vi goa.

I Uddevalla är jag ensam fox . När vi är
ute o promenerar kommer det alltid någon
fram och säger vilken fin hund. Vad är det
för ras? Det är en sträv Fox säger husse o
matte stolt och lika stolt blir jag.
I juli skall vi åka till Skåne och bo hos
Maria och Skrållan i en vecka. Det ser vi
framemot. Kanske träffar jag gamla kompisar. Den Skåneresan berättar jag kanske om i nästa nummer av Strävaren.
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Tass! Kalle

Hej alla glada foxar!
Då var det dags att åter doppa klorna i
bläck för att berätta vad som har hänt här
på östgötaslätten sedan förra numret.

En tripp till Skåne.
Matte meddelade oss att en kväll att vi
måste gå upp tidigt nästkommande morgon för vi skall åka till Ringsjöstrand som
ligger nere i Skåne och dit är det ju långt.
Det vet ju vi för i Skåne har vi ju varigt förut. Matte och husse skuttade upp på morgonen för att packa bilen och fixa mackor
och kaffe som dom skulle ha med på resan.
Till oss packade hon ner torra knaprisar
och lite blötmat det gamla vanliga alltså,
inga lyxiga smörgåsar med ost, skinka,
salami och grönsaker till oss inte. När vi
satt oss i bilen och börjat vår färd knappar
matte in adressen på GPs: en. 11:35 står
det att vi skall vara framme. Hoppsan nu
kommer vi försent. Men inte, vi gled in på
parkeringen med 3 minuter tillgodo.

På promenaden så skulle vi utföra olika
saker som att sitta, ligga, tass, hoppa upp
på stenar, söka godis på träd och en massa
andra saker. Jag (Safira) fixade det galant
om jag får säga det själv medan brorsan
(Scooby) inte hade tid med konster för
han bara spanade på alla söta foxflickor.
Promenaden avslutades med agilitybana.

Väl framme så väntade ett glatt gäng
foxar på att gå promenad. Promenaden
började med att Lena Lundström gav oss
alla foxar varsin godispåse.

Hurra, för vi älskar godis.

Lätt som en plätt…

14

Efter avslutad aktivitet så åkte vi hem
till Kaxi och Ann-Charlotte där vi skulle
sova över. Eftersom Kaxi är en fin dam så
gick allt bra. Vi kommer bra överens. Jag
(Safira) behövde inte säga åt henne som
Jason behövdes sägas åt som vi skrev om
i förra numret. Dagen efter så tog vi med
husse till Smygehuk för han hade inte varit där förut.

hundarna var ute i trädgården och ytterdörren stod öppen bara så att våra mattar skulle känna sig trygga. På baksidan
av huset finns ett ställe där man får gräva
vilket vi gjorde och sen sprang vi till poolen och badade och sedan iväg och grävde
igen. När mattarna fick syn på oss så blev
dom inte glada. Förstår inte varför.
På vägen hem sov vi, det är tröttsamt
att leka en hel dag med kompisarna men
jättekul.

Sommaren väntar.

Lek och bus i Karlskoga.
Det är så kul att åka upp och träffa alla
i Karlskoga. Nu när vi var uppe så kom
även vår brorsa Nico. Nico och Scooby ägnade sig åt sporten att kisa sist på alla
grässtrån. Safira och Nina hade en del
att säga till varandra men i det hela kom
vi alla bra överens. När Nina och Safira
blev lite för högljudda räckte det med att
Mamma Honey sa till så gav sig döttrarna
utan att tveka. Mamma bestämmer.

Just nu så säger matte och husse att vi
är i väntans tider. Vi fattar inget, men
tydligen så väntar vi en Sonja i familjen.
I och med detta säger matte och husse att
vi kommer att bli sjöbusar. Det är väl bara
till att vänta och se vad detta kan betyda. Vi har dock fått något som kallas för
flytvästar som skall vara bra att ha, som
om vi inte kan simma. Mer om detta i nästa nummer.
Se nu till att ha en riktigt skön sommar.
Hoppas att få träffa många av er i Gränna
i augusti. Matte har sagt att vi skall dit
snart för att inspektera gräsmattan vi
skall ha utställningsringen på.
Vi ses i augusti!

När mattarna skulle äta lunch så passade Jag (Safira) och Nina på att hitta på
en ny kul lek. Vädret var toppen så vi alla
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Scooby & Safira

Födelsedag!
Ni vet den här känslan man har när man
ska fylla år, man längtar som bara den. Så
är det även för mig, minns mina tidigare
födelsedagar med mumsiga baconben, leverpastejstårta å om att inte tala om rökta
märgben mmm… så gott det vattnas riktigt i munnen.
Så när jag nu skulle fylla 3 så förstod jag
att det var något speciellt för jag tyckte det
var så mycket tissel och tassel från matte
& husse.
Åh… dagen D kom och det kändes som
dom glömt min födelsedag, hade dom verkligen det? Jag och matte gick vår morgon
runda. När vi kom hem skulle jag få mat,
vaddå mat? 10 kulor vad menade hon med
det???
Men det är klart hon har väl gjort en
sådan där leverpastejtårta som bara hon
kan förstås. Men jag blev lämnad ensam
för att sedan bli hämtad vid lunchtid av
husse. Han kom inte bara hem utan jag
fick följa med till stan wow, kanske skulle
jag få välja min egen födelsedagspresent
på Djurmagazinet!

runt i mitt lilla Foxhuvud. Göransson var
trevlig men så plötsligt så tar han fram
en spruta åååhhh sen gick det ännu mera
runt, för jag kom inte ihåg någonting.
Plötsligt hörde jag mattes röst men orkade knappt lyfta huvudet, men vet att
hon bar ut mig till bilen, när jag sedan
vakande hemma i soffan, var jag iklädd i
en grå baby body ????
Vad var det som hade hänt? Jo det skall
jag säga er mina ädlaste små kulor var
helt borta! Jag hade blivit kastrerad!!!!!!!
Vad i våldet, okej jag har väl varit tik
tokig och rastlös, inte sovit och ätit när
löptikarna har satt igång en efter en året
runt.
Jag håller med om att det kanske var ett
bra beslut trots allt, men att få det som
födelsedagspresent kanske inte var det
jag väntade mig! Men bara ingen börjar
kalla mig Harriet istället för Harry, nu
när mina ädelstenar är borta för alltid.
Ps! Vill bara säga att jag fick många goa
ben efter jag piggat på mig.

Men vi passerade Djurmagazinet………….
för att sedan parkera bilen utanför
Veterinär Göransson. Ja det gick verkligen

Harry

Här är jag 3 månader med ”syrran” Petra och har inte en
aning om vad livet har att erbjuda!
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Lucas 3 månader byter adress.

Lucas och lillmatte Felicia får en välbehövlig
paus på väg från kennel Crowfox till Stockholm.
Nu är Lucas framme i sitt nya hem.

Det är något som rör i gräset och vad är
En av Lucas favoritplatser för powernaps,
det andra för något?
om han inte får ligga i knäet. Inte så dumt
med datorväska.

Här är en annan plats. Skönt med skor som stöd
för huvudet.
Hälsningar

Ulla Nordström
Nybliven pensionär och ägare till en efterlängtad, härlig kompis.
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Hej på er! Jag är en 3-årig foxterrier som heter Asta.
Jag är född i Skåne men flyttade till
Stockholm och Södermalm när jag var
fyra månader, så nu är man en riktig söderböna! Jag har fått en riktigt stor fanclub, husse och matte förstås och så har
jag ju min förra dagmatte Gerdan och
hennes bror Stene så man kan säga att
jag har två familjer. Och så har ju husse
och matte många släktingar och vänner
som också tycker om mig.

fort jag träffat Gerdan kände jag att här
vill jag vara på dagarna. Hon är jättesnäll,
men busar jag för mycket och inte lyder får
jag en bestämd tillsägning som jag ibland
bryr mig om. Vi är lika envisa båda två,
ofta vinner Gerdan och jag får ge mig fast
jag är en foxterrier.

Så här var det: När jag var riktigt liten
bestämde sig husse och matte för att vi
skulle flytta till södermalm. På dagarna
hade de sina arbeten så vem skulle ta
hand om mig? Innan vi flyttade till Söder
hade jag varit på hunddagis på dagarna
och det var sådär kul. Första dagarna där
var helläskiga men sedan blev jag tuffare.
Nu ville husse och matte att jag skulle få
det lite lugnare så de satte in en annons
i den lokala tidningen här på söder och
till min stora lycka så svarade Gerdan. Så

Gerdan och jag gick långa promenader
på dagarna. Vi åt lunch ihop varje dag och
jag fick en liten smakbit av hennes mat.
Gerdan ville aldrig testa mitt torrfoder och
jag förstår varför. Gerdan har en bror som
heter Stene och som är en jättebusig pensionär som gillar att leka med mig. Stene
hittar pinnar överallt som han kastar jättelångt och som jag får springa och hämta.
Rätt kul faktiskt! Jag har en favoritleksak
som mina människor kallar pipdjur, ser ut
som en boll med en lång svans. Dom har

Det var en härlig tid när jag var hos
Gerdan, husse följde mig dit varje morgon
och på eftermiddagen hämtade matte.
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förstått att jag gillar pipdjur så jag får
hela tiden nya. Jag är ju foxterrier så dom
håller inte hur länge som helst. Ibland följer jag med Gerdan och Stene till djuraffären och köper nya.

Det är ett gott liv att vara foxterrier på
Söder med en massa snälla människor
omkring sig för att inte tala om alla justa
hundkompisar jag träffar här.

Gerdan brukar sticka vantar och tröjor.
Förra vintern fick matte för sig att jag
behöver en tröja och beställde en röd och
grann från Christina Boberg. Jag trivs
inte att ha tröja, man får väl hålla sig
varm genom att jaga runt i snön. En foxterrier ser ganska löjlig ut i tröja!
Nu är husse och matte pensionärer så jag
är inte hos Gerdan varje dag men det är
väl ok att vara med husse och matte också.
Så fort dom ska göra något som jag inte
får vara med på frågar dom om jag vill
vara hos Gerdan och det säger jag inte nej
till. Det kan vara när dom ska på teater,
restaurang eller resa utomlands. Men en
gång fick jag följa med på restaurang här
på söder. Husse bokade bord för två personer och jycke! Sjukt häftigt att vara på
restaurang. Det skulle finnas många restauranger där vi får följa med. Ibland går
vi till ett hundcafé på Gärdet. Matte brukar fixa så att en massa foxar träffas där.
Kul men ibland blir det lite bråkigt.

Asta

Jag heter Asta Jr

Jag måste berätta om något som hände
strax före jul. Gerdan har (hade) ett par
mockatofflor, ni vet såna där med skinnfoder och som luktar riktigt gott. Jag började och bita och ruska dessa tofflor och
hoppsan, de gick sönder. Då fick jag skäll
av Gerdan men som tur var kom Stene då.
Stene tyckte att då köper vi nya tofflor i
julklapp till Gerdan. Och så skulle jag få
indraget veckogodis, men det har han redan glömt.
Vi har sommarhus i Sörmland och ibland
är vi där allihop. Jättekul tycker jag, speciellt att få simma i lilla insjön där vid stugan. Det enda som är jobbigt med att åka
till landet är att åka bil. Det gillar jag inte,
men när vi är där är det ett toppenställe
både för mig och mina människor. Jag älskar att bada och när vi är på Söder badar
jag nere i Tanto. I år började jag redan i
mars, isen hade knappt smält!

Foto: MGM Studios

1947 var jag skådis i Hollywood och hade
en roll i filmen ”Song of the THIN MAN”.
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Jag är en kille!

Hej Alla!
Vi på V-kusten är säkert inte ensamma
om att ha en lååång vår med mycket blåst
och regn samt 0-+2 grader när vi går till
jobbet vid 6.30, ELLER???
Ena dotter menar att hon fått meddelande om att maj månad uteblivit pga ett fel
som inte kunnat åtgärdas och därför körs
september/oktober istället. Jag är nästan
benägen att tro på det. Det gör det hela
faktiskt lite mer schpännande, att vädret
varit sådant menar jag, med det vi Ilse och
jag satt igång med. Jag är ju inte riktigt
en utställnings-Marie har aldrig varit men
som uppfödare är det ett måste så därför
har jag ställt ut hundar jag har haft sedan
1974 men har mer hållit på med att arbeta/jobba bruks/drag osv med min hundar
genom åren. Nåväl, nya tider nya domäner
det gäller att utforska och vara nyfiken på
spår??- tack vare/ pga ILSE. Det är faktiskt
svårare att spåra när det är regn/blåst och
rusk och dessutom en icke pålitlig förare
(dvs. mig) i sista delen av ”snöret”. TROTS
detta går Ilse som tåget i spåret jag har
försökt att ”hjälpa” till vid något tillfälle
och lydig som hon är gjorde hon som jag
bad henne om ….fast inte så länge som
TUR var. Jaaa vilken resa vi gjort och är
på väg att göra, spåra, om någon sagt att
jag skulle tycka att det är kul med viltspår
för sådär fem år sedan hade jag slagit
ifrån mig allt jag kunnat och förmodligen
skrattat rått. OOOpppsss så det blev, vi
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har kämpat på inför viltspårschampionatet, ett glatt gäng damer i sina bästa
år med nu olika raser, från början har vi
har alla haft polarhundar, en AL. MA. är
fortfarande med och sällade sig till championatskorna samtidigt med Ilse. Det är
kul på många sätt dels ute/natur i ur och
skur, glad hund/trött hund, (kunde/borde
varit mer trött hund) gemenskap/allians
liksom. Kritiken från domaren har varit
stundtals svidande för min del eftersom
det syns tydligt på mig att jag är van att
arbeta med bruks, inget bra kan jag berätta och TROTS detta fixar Ilse anlagsprov
och VILTSÅPÅRCHAMPIONATET, godkänd fyra av fyra gånger vilket fick mig
att mena till domaren om att Ilse är väl
extra duktig och har bra kvalitéer eftersom hon TROTS mig fixar detta. Domaren
höll med;=)!
Ni skall veta att jag har pluggat teori
åxå för att ha någon ”hum” om hur JAG
skall bete mig för att inte helt sabba och få
oss diskade, det finns regler skall ni veta
och dom kan skilja sig inom dom nordiska
länderna.
När vi hade klarat prov tre och fått
championatet, det skall vara minst två domare, väderomständigheterna för Ilse har
varit de mest svåra man kan tänka sig
för en nybörjare, fick jag erbjudande om
att KÖPA en rosett….det är inte min grej
rosetter, det tycker jag i så fall att man
skall få vid prestation. MEEN
Jag vet ju hur glad Herr Boo
skulle bli så jag köpte rosetten,
han är väldigt mallig för allt
sådant. Då jag kom hem och
berättade att Ilse klarat alla
proven och att man fick KÖPA
PA
en, förvisso fin rosett…..men
en
100 kronor. Herr Boo muttrade
de
”jaha och det tyckte du inte hon
on
är värd”…… SURPICE……
Min plan är nu små tävlingar,
r,
mina supportrar laddar för heejaramsor och glada tillrop.

5 september vill Ilse och jag tävla i SM
för terrier, det är specialklubben som skall
anmäla ekipage om två stycken, jag vet
inte om det finns fler kandidater bland
våra strävhår, VI är iaf helt klart redo och
beredda för att försvara strävhåriga foxterriern i viltspårssammanhang de är ju
trots allt jakthundar. Detta är en förkortad version av vår väg fram till dags datum i en ny gren för mig, som ILSE är född
med……jaja tänk…INGEN kan Allt
ALLA kan något och TILLSAMMANS
kan vi MYCKET.
Vi ses och höres

MarieBoo

Vårträff på Ringsjöstrand
Den 25 april var det träff på
Ringsjöstrand, Hörby för Strävhåriga
Foxterriers och deras mattar och hussar. Uppslutningen blev riktigt bra med
24 hundar. Lena Lundström, kontaktperson för södra Sverige hade arrangerat
träffen. Klockan 11.00 var alla samlade
och vi presenterade oss och våra hundar.
Samtidigt fick alla hundarna vars en godispåse. Vi vandrade sedan iväg på aktiv
promenad, där hundarna fick utföra enkla övningar t.ex. sitt, ligg och balansgång.

Promenaden ledde fram till villatomt där
en agilitybana var i ordningställd. Ewa
Schöld med Martini och Tequila visade banans olika moment, därefter fick alla prova
på. Nöjda med aktiviteterna återvände vi
till utgångsplatsen för lunch.
I detta sammanhang ska också nämnas
att Ylva Östfeldt, kontaktperson för östra Sverige, har arrangerat två träffar på
Järvafältet i Stockholm under våren.

Christina Boberg
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Diggi och Diggis Matte
”Maj våt och kall fyller bondens lada all”
står det i Bondepraktikan. Det kanske
stämmer i år. Ingen riktig vårvärme och
nu är maj snart slut. Pingsten slank iväg
som ett vanligt veckoslut. Tomatplantorna
hukar sig i växthuset, gurkorna blommar visserligen och vinstocken skickar ut
långa lianer. Men det brukar ordna sig på
slutet. I bondepraktikan står också ”Blir
eken före asken grön, blir sommaren båd
varm och skön, men synes asken före eken
grönska, får vi regn mer än vi önska”. Vi
har ek och ask precis bredvid varandra.
Eken slog ut först så vi tror väl också på
dessa visdomsord
Diggi har det varit synd om. Han lyckades
tugga på en liten knöl på vänster lår som
blev infekterad och växte. Det blev ett flertal veterinärbesök, behandling ett antal
veckor med antibiotika och slutligen operation. Han traskade omkring först med
tratt (då kliade det i öronen), sedan med
en krage (då frågade små barn ”varför har
hunden badring?). Och till slut bestämdes
datum för ingreppet. Veterinären var först
lite tveksam till att söva honom eftersom
han ju snart är 12 år och hade ett lätt blåsljud på hjärtat. Men OK, en stor knöl på
låret kan man ju inte gå omkring med när
man är tjusig foxterrier. Vi tog risken eftersom vi var rädda för att det kanske var
någon otäck tumör. En foxterrier är inte
så lätt att söva, det behövs större dos än
vad som föreskrivs vid en viss vikt. Och så
gjordes ingreppet en förmiddag och Diggi
sov sött ända till tidig kväll. Då stod han
på alla fyra, om än något durrig. Han fick
stanna kvar hos den snälla veterinären
över natten, serverades frukost och lunch
innan vi fick komma och hämta ut honom.
De första dagarna gick promenaden långsamt, men nu är det full sula igen. Kragen
har åkt på eftersom han inte skall få tugga på det långa fina ärret som sitter fint
anpassat i skarven mellan svart och vitt.
Som tur var var det inget otäckt utan en
talgkörtel som hade brett ut sig både på

längden, bredden och djupet. Tur att det
går att reparera små hundar. Vi har tänkt
slita på honom många år till.

Nu ser vi fram emot sommaren som vi
hoppas blir torr och varm så gräset inte
växer, men att det regnar i skogen så
det blir mycket kantareller. Som vanligt
blir det en tur Västergötland- NorrlandVästergötland och lite mellanlandning i
Stockholm. Kräftfiske i augusti och sedan
iväg till Gränna för vår utställning. Vi
hoppas träffa så många av medlemmarna
som möjligt under det veckoslutet.
Roligt är att klubben fått in en massa
skänkta medlemskap och även nya medlemmar som hittat till oss på egen hand.
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En riktigt skön sommar önskar

Diggi och Diggis Matte

Solringens vardagsglimtar
Våren/vintern har varit tummen ner.
Min Åke gav mig skrämselhicka. Han fick
en liten hjärtinfarkt, som sjukvården behandlade och med lång rehabilitering. Han
släpade även hem ett influensavirus från
sjukhuset, så jag har haft ”kikhosta” i nio
veckor och ätit två antibiotikakurer.
Nu är Åke friskskriven och står på vedbacken. Jag varvar dagarna med trädgårdsarbete, trimning av hundpälsar och
ridturer.
Ebba har varit på sin första ridtävling.
Islandshästar tävlar i olika gångarter,
4-5 stycken. Utöver de vanliga gångarterna har de tölt och pass. Ebba satt på läktaren och tittade, hon sa inte ett knyst.
Hästfolkets hundar är med överallt och
är tysta under tävlingen, så även barnen.
Annars åker de ut med huvudet före. Ebba
kan rida. Hon sätter sig på den breda hästbaken. Ser ut som hon tänker ”Här har jag
bra utsikt över alla fyrfotingar”.
Jag fick ett trevligt telefonsamtal uppifrån Särna. Leo är en trevlig man med
fru och en tioårig fox Solringens Pauline,
kallas Foxy. Han och Foxy är mycket uppe
i fjällstugan, som Leo kallar Sätern. Dit
tar man sig bara med skoter på vintern.

På sommaren bilar man en bit och sedan
vandrar man. Foxy är därför mycket van
vid vilddmarksliv.
Den årliga trim- och gemenskapsdagen
har vi haft i Sjöaryd hos Lillemor Blanc.
Det var Lillemor, Pia Rydberg och jag,
Maud, som höll i det. Vi hade bjudit in
Tomas Karlsson, som håller kurser i att
fånga hundens uppmärksamhet. Han
kallar det Kontakt och Relation. Om husse och matte övar mycket, och på rätt sätt,
så blir det en bra grund till fortsatt arbete
med hunden. Klickträning, agility, lydnad
och cirkuskonster m.m.
Tomas Karlsson är inbjuden till vår träff
i Gränna. Det hoppas vi skall uppskattas
av alla i klubben. Ta med mycket falukorv
i små, små bitar, för det blir det åtgång
på. Det är inte korvmutor, utan dt kallas
förstärkning.
Ha det så bra, både två- och fyrbenta. Vi
syns i Gränna.
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Vid pennan

Maud Linde Ring

Kaxis rader
Vov-vov, KAXI från Sveriges sydligaste udde, anropar eller wau-wau, Kaxi
Så var det då dags igen att skicka mina tankar och funderingar till er alla,
kära rasfränder!
Tillbringade påsken hos min vik.familj,
Matte och Husse 2. Härligt med lite semester och miljöombyte. Nya jaktmarker
icke att förglömma. Hade fulltupp att göra
med alla doftspår, somliga lätta att känna
igen, andra nya. Med andra ord, många intressanta upptäckter.

En av mina absoluta favoritplatser är
stolen i köket. Lagom höjd, fönsterplats,
samtidigt som jag bevakar spisområdet.
Utanför fönstret ligger ett välbesökt grönområde med allehanda träd och buskar.
Eldorado för oss fyrbenta!
HUNDLIV.

Husse 2 håller på med sin båt som snart
skall sjösättas.
Jodå, var lugn – flytväst finns!

Så kommer de igen. Den gamla damen
med rollator. Trött och sliten till kropp
och själ. Livskamraten, hund av okänd
ras, trött även den. Tillgivenheten till
varandra. Korta men täta promenader.
Ägarinnans stolthet över att varje månad
kunna avsätta en summa till veterinärkostnader o. dyl. Att då och då sälja någon
dyrgrip för att klara av kostnader för det
enda och bästa hon har. Jodå, arvingar
finns – som tycks ha glömt att de har en
mor. Så fällde Matte 2 en tår igen.
Inte att förglömma tonåringen med svår
muskelsjukdom. Svårighet att gå samt
böja armar och ben. Rastning av någonting lurvigt. Den fyrbentes sätt att anpassa sig. Att fungera och vara. Så snyftade
Matte 2 igen!
Den arbetslösa flickan med nakenhund.
Promenader max. fem minuter/gång.
Mitt hatobjekt tillika ärkefiende! En liten
”rälig” (ful) varelse. Bor i trappan ovanför.
Klädd i de mest kulörta kläder som skådats. Bärs omkring i liten ”chick” väska.
Tror han är något. Fast jag vet bättre –
min familj likaså!

Matte 2 och jag
– vi bara trivs. Myser, vandrar och
språkar.
Så t.ex. det där med hundliv, hundväder,
döma hunden efter håret, sådan herre, sådan hund, m.m.

Där får jag skälla. Matte 2 hävdar dessutom med bestämdhet att rasen foxterrier,
dess stil och självförtroende slår alla andra raser. Tätt följd förstås av taxar, hennes tidigare hundar som nu alla befinner
sig i hundhimlen.
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HUNDVÄDER.

Vadå? God kondition, mat i rättan tid och
härlig samvaro!
DÖMA HUNDEN EFTER HÅRET.

Nyligen mötte vi ett ungt par. Tatueringar
i mängder. Ringar i öronen, näsan m.m.
Stor, rufsig och ivrigt skällande jycke samt
liten gläfsande mops.
Stelnade till och avvaktade. Matte 2 likaså. De kom allt närmare. Oron steg.
Jycken slet nästan omkull den unga damen, flicka eller vad det nu var. Döm dock
om vår förvåning, då de båda tvåbenta på
ett behagligt, civiliserat sätt omtalade att
de rehabiliterade utsatta hundar!
Måste avsluta. Klockan är 15.30. Prick.
Matdags. Därefter gosande och skönhetssöm i Matte 2 fåtölj. Lägger mig till ro och
tänker på hur lille Lipton, som åkt tåg till
Stockholm har det. Är hundsmuede (dödstrött), mitt

Ägare & foto: Ingela och Sven Hägerhult

tredje ord i min pågående tyskutbildning.
Hej!
Allt detta, en dag i hundlivet.
Vid pennan

Matte 2, Maritta

Jag heter Viggo, är tre år och bor i Svarte
utanför Ystad. Jag är född i Staffanstorp
hos Lena och Stefan på Läckerbitens
kennel. Bilden tog min matte när vi tog
vår dagliga promenad. På min fritid älskar jag att busa och umgås med mina
kattkompisar.
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Sommarens faror!
Värmeslag
När en hund blir för varm reglerar den
temperaturen genom att hässja. Om hunden inte lyckas kyla av sig på detta sätt
stiger kroppstemperaturen. Gränsen för
vad kroppen klarar av är 42,8 grader C.
Vid temperaturer över det skadas kroppens celler och dör. Värmeslag drabbar
oftast hundar som fått sitta länge i en bil
i solen. Trubbnosiga hundar är känsligare
än andra. Övervikt, hög ålder, tjock päls
och hjärtsjukdom är också faktorer som
ökar riskerna.
•
Tecken på värmeslag är att hunden
hässjar, dreglar, har torra och röda slemhinnor och hög puls. I allvarliga fall får
hunden andningssvårigheter, kräkningar
och faller i koma för att sedan dö om inte
akuta åtgärder snabbt sätts in.
•
Den viktigaste behandlingen vid värmeslag är att omedelbart sänka kroppstemperaturen, tex genom att spruta ned
hunden med kallt vatten och sedan fläkta
den. Man kan också omsluta den i kalla
våta handdukar. Isbad är däremot inte
lämpligt då det får de ytliga blodkärlen att
dra ihop sig och försämrar nedkylningen
av de inre organen.
•
Om en hund drabbats av värmeslag
bör den undersökas av veterinär även om
djurägaren själv lyckats få ned dess temperatur. Ofta behöver hunden understödjande behandling med intravenöst dropp.
• Lämna aldrig hunden ensam i bilen på
sommaren, värmeslag kan uppstå mycket
snabbt! Låt den hellre stanna hemma!

Att hundar drabbas av algförgiftning är
inte speciellt vanligt, men det händer och
varje år förlorar alltför många sina fyrfota
vänner på detta sätt. Därför finns det all
anledning att hålla koll på sin hund så att
den inte badar och dricker av algblommande vatten.
• Symtomen för algförgiftning kommer
snabbt, i vissa fall redan inom 30 minuter.
De varierar i styrka beroende på hur gammal hunden är, hur mycket alger den fått i
sig och hur mycket den ätit innan.
• De första symtomen är att hunden blir
orolig, börjar darra och kräkas. Redan då
måste hunden komma i omedelbar kontakt
med veterinären.
•
Nästa tecken är att hunden får kramper. Hunden vinglar, ramlar omkull och
kan inte resa sig igen. Sedan går allt fort.
Symtomen i slutfasen är koma innan hunden dör.
•
Men det går att rädda en algförgiftad hund om man kommer till veterinären
direkt. På väg in till veterinären bör man
ringa och förvarna kliniken som ligger närmast. Minuterna är viktiga, säger Lena.
Hon fortsätter:
•
Om hunden visar symtom, se till att
den har tillgång till rent vatten, men ge
den inte något att äta.
• Förgiftningen gör att både lever och
njurar slås ut med urinförgiftning, gulsot
och dödsfall som följd.

Symtom på algförgiftnig
Åk omedelbart till veterinär om din hund
efter att ha druckit algvatten:

Algförgiftning hos hund
Är hunden orolig, darrar den, kräks och
vinglar efter strandutflykten? Kontakta
omedelbart veterinär om du misstänker
att hunden fått algförgiftning. Har hunden fått i sig algtoxiner kan detta leda till
döden inom en timme.

•
•
•
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Är orolig
Darrar
Kräks

Här hittar du aktuell information:

Webbsidan badplatsen ger en vägledning om vattnet i trakten (se info ovan).
http://badplatsen.folkhalsomyndigheten.se/index.htm
För att titta på algblomningarna (satellitbilder) i Östersjön kan man under sommaren
gå in på http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen
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Algblomningar
Allmänt

För många förknippas algblomning med
stora mattor av cyanobakterier (blågröna
alger) i Östersjön under sommaren. Ordet
algblomning har oförtjänt dåligt rykte.
Regelbundna naturliga algblomningar förekommer varje år och utan dem skulle
alla andra nivåer i näringskedjan i havet
kollapsa. Under sen vinter/tidig vår sker
en blomning, vårblomningen, då ljuset är
tillräckligt och näringsämnen finns ackumulerade i vattnet. Det förekommer i
regel en höstblomning också då det skiktade vattnet rörts om. Näringsämnen i
djupskikten blir då tillgängliga för algerna. Ibland förekommer även ofarliga blomningar av samma arter som i vår- och höstblomning vintertid.
I maj-juni förekommer vissa år blomning
av en ofarlig alg som heter Emiliania huxleyi. Massiva blomningar observerades
under 2003 och 2004 och åter 2010 längs
norska kusten och in i Skagerrak.

regelbundna provtagningarna och analyserna av växtplankton tagit fram en satellittjänst. Dagligen från och med juni
till och med augusti-september publiceras
en tolkad satellitbild på SMHIs hemsida.
Med förbehåll om molnfria områden över
Östersjön tolkas ytansamlingar i en skala från osäker till kraftig. För att komma
förbi problemet med dagar då Östersjön
är helt eller delvis molntäckt presenteras
också en satellitbild med en sammanställning av de senaste 7 dagarna. Kraftiga
algblomningar utöver de regelbundna vår
och höstblomningarna kan också utvecklas i Västerhavet om förhållandena är de
rätta. Då kan det handla om att stora nederbördsmängder eller översvämningar
tillfört näringsämnen till havet. De cyanobakterier som i Östersjön bildar ytansamlingar under sommaren tillväxer inte i det
saltare Kattegatt/Skagerrak-vattnet.

cyanobakterieblomningar i östersjön

Eftersom många cyanobakterier kan
fixera atmosfäriskt kväve, så är det bara
vädret som är begränsande för om det
ska bli en blomning och en påföljande
ytansamling eller inte under sommaren.
Ytansamlingarna leder till att badstränderna blir ogästvänliga. För vem vill simma i en grön soppa?! Till detta hör även att
en av dessa cyanobakteriearter tillverkar
ett gift, nodularin, som skadar levern.
Varningar brukar gå ut för att djur och
små barn, som kan råka dricka av vattnet
inte bör bada.
Det går inte att se med blotta ögat
om vattnet innehåller skadliga arter,
utan mikroskopisk analys krävs.

En tolkad satellitbild från SMHI som
visar ytansamlingar av cyanobakterier i
Östersjön

Övervakning per satellit

Källor: Evidensia, Agria, SVA,SMHI,
Folkhäsomyndigheten m fl.

För att övervaka ytansamlingarna av
cyanobakterier i Östersjön under sommarhalvåret har SMHI i tillägg till de

28

Ormbett
Vilka arter av ormar finns i Sverige?
Det finns tre arter av ormar i Sverige: huggormen , snoken och hasselsnoken. Dessa är också fridlysta.
På sista tiden har det kommit rapporter om att en art
av strumpebandssnokar (rödsidig strumpebandssnok)
etablerat sig i Halland. De är oftast svarta med gula och/
eller röda ränder. De är inte giftiga.

Hur ser man skillnad på ormarterna?

Foto: Mats Grimfoot

Hasselsnok

Hasselsnoken har en ljusbrun grundfärg och två längsgående rader med mörka fläckar på ryggen. Den har ett
litet huvud och för ett tillbakadraget liv bland stenar och
snår. Den finns bara i södra delen Sverige.

Foto: Mattias Stahre

Snok

Snokens grundfärg kan variera från gröngrå till brun
eller ibland svart. De har nästan alltid två ljusa fläckar i
nacken. På ovansidan längs ryggen finns ofta små mörka
fläckar utspridda. På Gotland finns även helsvarta individer utan fläckar.

Foto: Jan Boberg

Huggorm

Vanligen blir huggormen upp till 65 cm lång.
Grundfärgen är normalt grå hos hanar och brun eller rödbrun hos honor. Hanen har ett svart sicksackband längs
ryggen och honan ett mörkbrunt. Helt svarta individer
förekommer, vanligast är de vid kuster och i skärgårdar.
Helt svarta huggormar kan likna snokar, men huggormarna saknar snokarnas två gula fläckar i nacken.
Huggormen förekommer i hela landet förutom på
kalfjället.

Foto: Nils-Gunnar Nordlundh
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När man hastigt stöter på en orm så kan
det vara svårt att hinna se vad det är för
art. Hasselsnoken är så ovanlig i Sverige
så kan man nästa alltid utesluta den.
Snok eller huggorm alltså. Ormens beteende kan skvallra om arttillhörigheten.
Snokar flyr oftast tidigt när de blir störda
medan huggormar gärna ligger kvar lite
längre. En huggorm kan man ibland komma ett par meter ifrån innan den sticker.
Snoken ringlar iväg innan man ens upptäckt den. Ofta ser man bara när svansen försvinner in i gräset. Snoken rör sig
snabbare och gracilare än huggormen som
inte är särskilt snabb. Snokarna är också
oftast smalare än huggormarna.
Liksom andra reptiler behöver huggormen solexponerade platser för att få upp
kroppstemperaturen. Arten förekommer i
många olika miljöer, exempelvis på ljunghedar, längs åkerrenar, gärdsgårdar, i
trädgårdar osv.
Huggormar äter främst sorkar och grodor. De övervintrar i hålor i marken, rösen och rishögar och kommer fram i marsapril. Då är de ofta slöa och tillbringar den
mesta tiden med att sola.

Så här påverkar giftet.
Ormens gift är en blandning av enzymer
och har två funktioner; att paralysera och
döda bytet, som ofta är en sork, och att underlätta spjälkningen av maten.
Bytesdjuret dör oftast antingen på grund
av inre blödningar eller för att hjärtverksamheten eller andningen sätts ur spel.
Liknande, men mer lokala effekter, uppstår efter huggormsbett hos hund. Blodoch lymfkärlen skadas så att blödningar
och svullnad uppstår.
Många gånger blir djuren tröttare och
blodcirkulationen kan försvagas.
Hjärtrytmrubbningar kan tillstöta och
ibland även blödningsrubbningar. Om
djuret är allvarligt sjukt på grund av
huggormsbettet kan skador på inre organ
uppstå.

Symtom
Hundar blir oftast bitna i nosen, kring
huvudet eller i ett ben. Svullnad uppstår
oftast inom två timmar och många gånger
blir djuret tröttare än vanligt. Det bitna
området är ömt.
Allmäntillståndet kan förvärras under
det kommande dygnet, det är därför djuret behöver komma till en veterinär för
undersökning.

Fakta om huggormsbett
Huggormen är den enda giftorm som förekommer vilt i Skandinavien. Någonstans
mellan 1/3 och hälften av alla huggormsbett är så kallade ”torra bett” då huggormen bitit utan att spruta in något gift
eftersom ormen skiljer på försvarsbett och
bett för att skaffa mat. Även om bettet är
torrt kan det orsaka infektioner.
Varje år blir cirka 2000 hundar bitna av
huggorm i Sverige. Huggormsbett är vanliga från vår till sen höst. Att bli biten av
huggorm är allvarligare för hundar än för
människor eftersom djuren har en mindre
kroppsvolym att fördela gifterna på.

Svullnad.

Beroende på hur mycket ormgift som
injicerats blir svullnaden lindrig, måttlig
eller kraftig. Det bitna området är ömt.
Ibland ser man två små prickar i hudenefter ormens tänder. Svullnaden kan öka
under de närmaste dagarna för att därefter avklinga.
Systemiska symtom.

Blodcirkulation kan försämras efter ett
huggormsbett. Kräkning och diarré är
relativt vanliga symtom efter måttlig till
kraftig giftöverföring. Ungefär var tionde
hund drabbas även av hjärtrytmrubbning.
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Blödningsrubbningar och skador på inre
organ är allvarliga symtom som tack och
lov är ovanliga.
Rapporterad dödlighet efter huggormsbett hos hund är upp till fyra procent.

Vad kan du göra själv?
Om du vet att din hund blivit biten av
en huggorm gäller det att både bevara lugnet och handla snabbt. Uppsök veterinär
omgående.
Bär om möjligt ditt djur så sprids giftet
långsammare i kroppen.

Vad gör veterinären?
Hur din hund behandlas beror på symtomen. Vid endast lokal svullnad och gott
allmäntillstånd, kan djuret ordineras vila
hemma. Om allmäntillståndet är påverkat
och cirkulationen nedsatt rekommenderas
ofta inskrivning för dropp, smärtlindring
och observation. Vid allvarliga symtom
ges om möjligt antiserum.
Blodprov.

Vid måttliga till kraftiga symtom tas ofta
blodprover för att till exempel

Vila.

undersöka röda och vita blodkroppar,
blodplättar och lever- och njurvärden.

Det viktigt att din hund inte rör sig efter
bettet. Rörelse gör att giftet sprids snabbare ut i kroppen. Om du kan, lyft ditt djur.
Lägg inte tryckförband och försök inte
suga ut giftet från bettet.

Dropp.

Åk direkt till veterinär.
Även om din hund verkar obesvärad,
uppsök alltid veterinär om du misstänker
att djuret blivit ormbitet.

Blodkoagulationen och tecken på hjärtmuskelskada kan undersökas med specifika tester vid behov.

Intravenöst dropp ges ofta efter huggormsbett för att förebygga eller behandla
nedsatt blodcirkulation.
Antiserum.

Kortison eller inte?

Tidigare var det vanligt att behandla
svullnaden efter ormbett med kortison.
Många hundägare har också haft med
sig kortison i skogen. Men det finns studier som visar på både positiva och negativa effekter av att ge kortison direkt efter
huggormsbett. Prata alltid med veterinär
innan du ger ditt djur kortison.
Undantaget kan vara om du har mycket
lång resväg.
Eftervård.

Strikt vila i 10–14 dagar rekommenderas
efter bettet. Långtidseffekter efter huggormsbett är ovanliga men några upplever
nedsatt kondition under en tid.

Den enda specifika behandlingen vid
huggormsbett är antiserum. Det finns nu
ofta tillgängligt vid många större kliniker
och djursjukhus. För bäst effekt ska denna
behandling sättas in under det första dygnet. Behandlingen är relativt dyr och det
finns en viss risk för så kallad anafylaktisk chock, därför ges inte antiserum till
alla djur som blivit bitna.

Bett av snok
Ett snokbett är inte akut på samma sätt
som ett huggormsbett. Snokar kan bitas
och bettet kan orsaka en infektion.
Källor:
Sveriges veterinärförbund,
Uppsala universitet,
Länsstyrelsen Blekinge m fl.
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Alice tillsammans med sitt sista strävhår Ch. Focus Festival (Valle).

ALICE JACOBSSON, KENNEL FOCUS
HAR AVLIDIT I EN ÅLDER AV 90 ÅR OCH 6 MÅNADER
Alice var en av grundarna till Strävhåriga Foxterrierklubben.
Det första mötet hölls i köket hemma hos Alice 1979.
Under alla år har Alice följt rasen med stort intresse.

