


Medlemsavgifter f o m 1 januari 2016.

Vid årsmötet 2014 beslöts att medlemsavgiften skulle höjas. 
Det beslutet är nu taget vid ytterligare ett årsmöte, vilket krävs för att bli giltigt.

Från och med 1 januari 2016 är medlemsavgiften 250:- för enskild medlem. 
Familjemedlem betalar som tidigare 25:-

Medlemsavgiften sätts in på klubben postgiro 46 56 92-2. 
Ange namn och/eller medlemsnummer. 

Ni som bor utomlands kan använda följande konto:

IBAN:   SE82 6000 0000 0009 1664 5088
BIC/Nationellt bankid: HANDSESS
 
OBS! Kontot i Handelsbanken får endast användas av Er som bor 
utanför Sverige!

Ni som betalar in avgiften före årsskiftet ange att det gäller för 2016.
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Strävhåriga Foxterrierklubben
Associerad med Sv. Tek och SKK
Hemsida : www.foxterrier.se

Postgiro : 465692-2

Medlemsavgifter:
Hel betalande medlem  225 kr
Familjemedlem    25 kr
Skänkta medlemskap  100 kr

Annonspriser:
Helsida          300 kr/nr   
Halvsida         150 kr/nr
Radanonnser      100 kr/nr 

Klubben lämnar ingen ekonomisk ersättning 
för publicerat material
Författare och annonsörer ansvarar själva 
för riktigheten i sitt material
Manusstopp:  1/3, 1/6, 1/9 och 15/11

Tryck:  Tryckaren Engelholm, Metallgatan 12, 262 72 Ängelholm 
Omslag:

Nu är sommaren slut och hösten gör 
sitt intåg i vår natur med fina färger 
och klara luft.

Många av oss har säkert haft trevligt 
med sina hundar och förhoppningsvis 
har inte för många fästingar fäst sig i 
pälsarna. Jag har fått veta att några 
hundar har fått bett av huggorm, ty-
värr har en av hundarna inte klarat 
sig.

Hälsoenkäten har nu blivit en följe-
tong, nu är det sista gången jag på-
minner er om att gå in på hemsidan 
och fylla i formuläret som blir under-
lag för vår nya RAS. Länken till enkä-
ten kommer att avslutas 1/10.

Vår rasutställning med fantastiskt 
väder i Gränna blev mycket lyckad. 
Många av våra medlemmar med hun-
dar deltog i vår aktivitetsdag på lör-
dagen där Thomas Karlsson lärde oss 
hur man bygger upp kontakt med sin 
hund. 

Ordföranden har ordet

Gruppbild från Kråken foto: Anna Gimlin 
BIS-BIM Gränna 2015 foto: Jan Boberg

På kvällen var det dags för 
årsmötet som leddes av Lars 
Bergman, därefter deltog 

många i gemensam måltid på Hamnkrogen.
Söndagen var utställningsdag där flera 

medlemmar visade sin hund för första gång-
en. Domaren Krister Olander-Lidblomm 
gjorde med sitt lugn och trevliga sätt ut-
ställningen till en positiv upplevelse. Jag vill 
tacka alla som ställde upp och hjälpte till och 
alla som kom.

Glöm inte: Nationella dagen för Strävhårig 
Foxterrier 19 oktober, som på många platser 
firas på söndagen den 18:e oktober. Se vår 
hemsida www.foxterrier.se.

Önskar er en härlig höst.

Ann-Charlotte
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Redaktörens rader.
”Sommaren är kort, de mesta regnar 

bort, men nu är den här, så ta för Dig, so-
len skiner idag.”  Dessa rader, beskriver 
väl sommaren 2015, och är Tomas Ledins. 
F ö en av mina favoritartister. Jan, Jason 
och jag har tillbringat sommaren hemma. 
Vi har haft kärt besök av syskonbarn med 
familjer till Jasons stora glädje. Han äls-
kar alla små barn och byter under deras 
besök sovplats från vår säng till hallen. 
Där ligger han och väntar på att små föt-
ter ska komma tassande i trappan så han 
kan bli klappad. Vi har också besökt ett 
par folkmusik/folkdansfestivaler och då 
har Jason varit med. Det är fantastiskt att 
ha en hund, som tar allt med ”knusende” 
ro. Traskar på vid min sida, sitter med på 
kondis och alltid är lika lugn.

Detta numret av Strävaren innehåller 
mycket utställningsresultat.

 Norrlandspecialen i Kråken och rasspe-
cialen i Gränna får ta plats. Det är de 2 
utställningar där våra uppfödare kan läsa 
bedömningar av våra hundar och det är 
viktigt för dem. Kanske dessa resultat 
med bedömningar enbart ska presente-
ras på rasklubbens hemsida i framtiden.  
Reportage från utställningarna ska givet-
vis finnas i Strävaren, men blir då lite mer 

allmänt hållna. Lämna 
gärna synpunkter på 
stravaren@boberg.nu 
. Fortfarande saknar 
jag inlägg från uppfö-
darna om deras arbete. 
Hoppas det så småningom kommer något 
från dem.

Under hösten är det en del aktiviteter 
runt om i vårt avlånga land. I skrivandes 
stund har jag inte fått så mycket från våra 
kontaktpersoner, vilket är trist, eftersom 
inte alla medlemmar har Facebook eller 
läser på hemsidan. Min önskan är att vi så 
småningom ska ha en ”Det händer” spalt 
i Strävaren. Hoppas att meddelande når 
fram till Er via andra kanaler tills vidare.

Njut av hösten, både när Ni tar promena-
der mer Era hundar och när Ni boar in Er 
i soffhörnet med tända ljus, en bra bok, för 
min del en stickning, något gott att dricka 
och så Din skäggige kompis bredvid Dig.

Christina, redaktör.

Kontorschefen har enligt domaren i 
Gränna  ätit något mycket gröt! 
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Aktiviteter under hösten 2015.

Karlskoga 6 september.
Samling vid Grövelsudden kl. 11.00. Gemensam promenad, därefter fika hemma hos 

Christina Larsson, kennel Kinconly. För mer info Christina Larsson tel.0586-725669

Trimträff i Kråken
Trimträff den 6 sept kl 11 i Kråken för Strävhåriga Foxar upp till 1 år. 
Liten sallad serveras vid ankomsten och kaffe med bulle vid paus. Medtag om möjligt 

trimbord, 3 st finns på plats. 
Gun Nilson 0706991343 och Gunvor Petersson 0706359858 kan kontaktas.

Foxträff Skrylle Skåne
Promenad på hundslingan i Skrylle utanför Dalby i Skåne. På slingan finns flera sta-

tioner med rallylydnadsmoment så de som vill kan testa. Den är ca 3 km. Vi ses den 13 
sep kl 11.00. Ta med egen fika som vi äter tillsammans efteråt. 

Anmäl er på Facebook till Lotta Petterson eller 0709386080
Varmt välkomna

Trimträff i Täfteå
Trimträff den 25 okt kl 11 i Täfteå med allmän pälsvård och vardagstrimning, 2 pl 

vakanta. 
Liten sallad serveras vid ankomsten och kaffe med bulle vid paus. Medtag om möjligt 

trimbord, 3 st finns på plats. 
Gun Nilson 0706991343 och Gunvor Petersson 0706359858 kan kontaktas.

Vissa av aktiviteterna har redan ägt rum när Ni läser Strävaren. 
Jag har valt att ta med dem för att visa vad som sker runt om i landet. 
Läs på hemsidan www.foxterrier.se under ”kalender”. 
Där hittar Ni vad som är aktuellt.
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Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier.

Den 19 oktober är det den Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier. Den registre-
rades i fjol och finns nu med i Temadagars kalender. I år kommer dagen att uppmärk-
sammas söndagen den 18 oktober eftersom den 19:e är en måndag och då är det svårt 
att samlas.

I fjol gjorde min man att märke till ”dagen”. I år har vi fått gjort knappar i plåt med 
nål. Jag kommer att skicka ut ett antal till kontaktpersonerna runt om i landet. Ni hit-
tar deras namn längst bak i tidskriften. Märkena kostar 20:-/styck.

 
På följande platser kommer träffar att äga rum:

Malmö, Pildammsparken. 
Samling kl. 12.00 vid Margaretapaviljongen för promenad. Om vädret tillåter, gemen-

sam aktivitet på ”tallriken” efter promenaden. Därefter  äter de som vill medhavd mat-
säck/fika. Kontaktperson Lena Lundström.

Vänersborg, Hunneberg. 
Samling på parkeringen kl. 11.00 för gemensam promenad. Fika kan intas på 

”Spiskupan” eller ha egen fika med sig. Kontaktperson Marie Saul.

Karlskoga. 
Program inte klart. Kontaktperson Christina Larsson

På rasklubbens hemsida www.foxterrier.se under kalender, kommer arrangemanget 
att finnas efterhand som det blir klart var och vad som sker. Dessutom är Ni alltid 
välkomna att ringa klubbens kontaktpersoner. Deras telefonnummer finns längst bak 
i Strävaren.
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Knappar och vykort kan köpas via mig, Christina Boberg 
på följande sätt:

Betala in belopp för det Ni vill ha + porto på kontot i Handelsbanken, clea-
ringnummer 6875 eller 6800 konto 916 645 088 kontohavare Foxterrier, märk 
betalningen med namn. 

För medlemmar bosatta utanför  Sverige används
IBAN:    SE82 6000 0000 0009 1664 5088
BIC/Nationellt bankid: HANDSESS

 
Samtidigt skickar Ni ett mail till stravaren@boberg.nu där Ni talar vad Ni vill 

ha. Det går också alldeles utmärkt att ringa mig tel 0431-25937. En pratstund 
är alltid trevligt.

Prislista:  1 märke kostar  20:-                  

  5 vykort kostar 20:-

Porto:  5 vykort + 2 märken 7:-  (utrikes 14:-)
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Annonser till Strävaren nr 4, julnumret.
Jag är tacksam om Ni som tänker annonsera i Strävaren nr 4 lämnar in 
annonsoriginal/manus så tidigt som möjligt, gärna innan den 1 november. 
Annonspriser: 
Helsida 300kr/nr
Halvsida 150 kr/nr, 
radannonser 100 kr/nr.
       Redaktören

Registrerade valpkullar 2015.04.01-2015.07.30

Ewa Gyllander, Asmundtorp 3 + 1 F. 2015.05.27
    E. Image Des Tip –Top Terriers SE38038/2015
    U. Foxtan´s Angel Touch S67491/2009

Kennel Dartline  1 + 2 F.2015.07.30
Gunilla Thörne   E. Mercury Fox Marley Ande Me SE21459/2010
    U. Willianas Sommerjente SE40411/2012

Importer   Image Des Tip-Top Terriers SE38038/2015
    Mixfox Unique For Crispy SE45659/2015

Med reservation för eventuella fel.

Skänkta medlemskap
Från   Till
Berit Hansson   Mika Ollitervo, Torneå, FI
Kennel North Fox’s  

Agneta Åström  Eva Janmarker, Vellinge
Kennel Crispy

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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Utställningsresultat efter manusstopp för nr 2. 
2015-05-02 SKK/SKKK Lidköping Int. Domare: Patricia Alsina (1+3) 
BT Ck,Cacib,Bir,Big:2 CH CRISPY PRETTY PERFECT 
BT-2 Ck,Cert.  KINCONLY NINA 
 Junkl  FERROSTAR SWEET AS CANDY 
 Ökk. Very Good CH CRISPY CANDYMAN

2015-05-03 SVTEK /VÄSTSVENSKA Tånga Hed Nat. Domare: HarryTast (0+1) 
Ck,Bir  CRISPY PRETTY PERFECT 

2015-05-16 SKK/SNKK Piteå Nat. Domare: Svein Bjarn Helgesen (1+2)
BT Ck,Cert,Bir  NORTH FOXS MOLLIE MC GUIRE 
 Junkl.Excellent  NORTH FOXS SONG TO WOODY 
 Junkl.Good  NORTH FOX SUPER NOVA 
 
2015-05-16 SVTEK/SYDSVENSKA Hörby Nat. Domare: Philip Greenway (0+1) 
BT Ck,Cert,Bir  JOLLYFOX LITTLE SISTER ON LINE 

2015-05-17 SKK/NSKK Hässleholm Int. Domare: Torsten Himmrich (0+2) 
BT Ck,Cacib,Bir,Big:3 CH CRISPY PRETTY PERFECT 
BT-2 Ck,Cert,R-Cacib,Championat CH CRISPY PEPPERMINT 
 
2015-05-30 SKK/ULKK Österbybruk Int. Domare: Anika Ulltveit-Moe (1+1) 
BH Ck,Cert,Bir,Championat CH CRISPY BILLY JOE 
 Excellent  FERROSTAR SWEET AS CANDY 
 
2015-06-07  Norrköping Nat Domare: Leif-Herman Wilberg (0+1) 
BT Ck,Cert,Bir  KINCONLY NINA 
 
2015-06-07 SVTEK/VÄRMLAND/DALARNA Vänersborg Nat 
Domare: Charlotta Mellin (1+2) 
BT Ck,Bir  FOXTANS WENDY 
 Excellent  FOX ON THE ROCKS FEMME FORTUNA 
 Excellent  WILLIANAS FINALIST 
 
2015-06-13 SKK/VBKK Vännäs Nat Domare: Henrik Härling (4+6) 
BT-1 Ck,Cert,Bir,Championat CH JOLLYFOX POWER ON LINE 
BT-2 Ck,  SNOWFLYS GOLDEN GLOW 
BT-3 Ck  FERROSTAR SWEET AS CANDY 
BT-4 Ck  NORTH FOXS MOLLIE MC GUIRE 
- Exellent  SNOWFLYS NEW BEGINNING 
- Ck CH CROWFOX MATA HARI 
BH-1 Ck,Bim CH CRISPY BILLY JOE 
BH-2 Ck, CH CROWFOX BLACK MAGIC 
- Excellent  SNOWFLYS FLASH STARTER 
- Excellent  SNOWFLYS BEHIND THE MASK 
      CH JOLLYFOX POWER ON LINE
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2015-06-14 SKK/DKK Avesta Nat Domare: Jul Hamlot (0+1) 
BT Ck,Cert,Bir  KINCONLY NINA 
 
2015-06-27 SKK/SAKK Borås Nat. Domare: Mcllwaine Beisel (2+3) 
BT Ck, Cert,Bir,Champion CH LOGICA WHEEL OF FORTUNE 
BT-2 Ck, CH WILLIANAS SOMMERBLOMST 
BT-3 Ck,R-Cert  FOX ON THE ROCKS FEMME FORTUNA 
 Junkl: Very Good  JIG`S PRIMO AMOROSO 
 Ökl: Very Good  WILLIANAS FINALIST 

2015-06-28 SKK/NNKK Gällivare Int Domare: Hans Rosenberg (1+2) 
BT Ck,Cert,Cacib,Bir,Championat  SNOWFLYS GOLDEN GLOW 
BH Ck,Cert,Bim,Cacib  SNOWFLYS FLASH STARTER 
 Junkl:Excellent  NORTH FOXS MOLLIE MC GUIRE 
 
2015-07-04 SKK/SNKK Piteå Int. Domare: Tina TAULOS (3+4) 
BH Ck,Cert,Bim,Cacib  STARRING ORVAR 
BH-2 Ck,R-Cacib CH WANNABE SUPER GOOFY 
BH-3 Ck,R-Cert  SNOWFLYS FLASH STARTER 
BT Ck,Bir,CACIB CH WANNABE RAMBLIN ROSE 
BT-2 Ck,R-Cacib CH SNOWFLYS GOLDEN GLOW 
BT-3 Ck,Cert  NORTH FOXS MOLLIE MC GUIRE 
 Ukl: Excellent  SNOWFLYS NEW BEGINNING 
 
2015-07-04 SKK/HAKK Alfta Forspark Nat Domare: Tuula Savolainen (0+1) 
BT Ck,Cert,Bir  FERROSTAR SWEET AS CANDY 
 
2015-07-05 SVTEK/ÖVRE NORRA Skellefteå Nat 
Domare: Malgorzat Zakrzewska (2+3) 
BT Ck,Bir  SNOWFLYS GOLDEN GLOW 
BT-2 Ck,Cert  NORTH FOXS MOLLIE MC GUIRE 
BT-3 Ck,R-Cert  SNOWFLYS NEW BEGINNING 
BH Ck,Cert,Bim  SNOWFLYS BEHIND THE MASK 
BH-2 Ck,R-Cert  SNOWFLYS FLASH STARTER 
 
2015-07-10 SKK/HKK Tvååker Int Domare: Arbanas-Krstic (1+2) 
BT Ck,Cacib,Bir CH CRISPY PRETTY PERFECT 
BH Ck,Cert,Bim,Cacib  WILLIANAS FINALIST 
 Ökl:Very Good  FOX ON THE ROCKS FEMME FORTUNA 
 
2015-07-11 SKK/HKK Tvååker Nat Domare: Annika Ulltveit-Moe (0+1) 
BT Ck,Bir CH CRISPY PRETTY PERFECT 

2015-07-25 SKK/VKK Ransäter Int Domare: Martin Johansson (1+1) 
BH Ck,Cert,Bir,Cacib  JIG`S PRIMO AMOROSO 
BT Ck,Cert,Bim,Cacib  FERROSTAR SWEET AS CANDY 
 
2015-07-26 Svtek/ Värmland Torsby Nat Domare: Cindy Pettersson (2+1) 
BH Ck, Bir CH FERROSTAR DON CORLEONE 
BT Ck,Cert,Bim  FERROSTAR SWEET AS CANDY 
Ukl: Excellent  JIG`S PRIMO AMOROSO 
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2015-08-01 Svtek/Nedre Norra Tek Åsarna Nat Domare: Cindy Pettersson ( 2+6) 
BT Ck,Bir CH LOGICA WHEEL OF FORTUNE 
BT-2 Ck, Cert  FERROSTAR SWEET AS CANDY 
BT-3 Ck,Vetkk:1 CH NORTH FOXS PROUD MARY 
BT-4 Ck,R-Cert  NORTH FOXS MOLLIE MC GUIRE 
 Excellent  SNOWFLYS NEW BEGINNING 
 Very Good  CROWFOX MATA HARI 
BH Ck,Cert,Bim  SNOWFLYS BEHIND THE MASK 
 Ukl:-------  SNOWFLYS FLASH STARTER 
 
2015-08-02 SKK/JHKK Svenstavik Int Domare: Zeljka Fon Zidar (2+7) 
BT Ck,Cert,Bir CH LOGICA WHEEL OF FORTUNE 
BT-2 Ck,Cert,,R-Cacib  NORTH FOXS MOLLIE MC GUIRE 
BH Ck,Cert,Bim  SNOWFLYS BEHIND THE MASK 
Ökl:Excellent  CRISPY CANDYMAN 
Ukl:Excellent  FERROSTAR SWEET AS CANDY 
Ukl: Excellent  CRISPY SAGA THE QUEEN 
Ukl: Excellent  SNOWFLYS NEW BEGINNING 
Chkl:Excellent CH CROWFOX MATA HARI 
Chkl:Excellent  NORTH FOXS LUCY IN THE SKY 

2015-08-08 SKK/SMOKK Ronneby Int. Domare: Tom Hehir Delt: 2+3 
BT Ck,Bir,Big:1,Bis:2 CH CRISPY PRETTY PERFECT 
BT-2 Ck,Cert, R-Cacib,Champion CH JOLLYFOX LITTLE SISTER ON LINE 
CHKL:Excellent  BLACKDALE XMAS CAROL 
BH Ck,Cacib,Bim CH DANFOX KANGAROO 
UKL:Excellent  CRISPY FAIR´N SQUARE 

2015-08-09  Askersund Nat. Domare: Gertrud Hagström Delt: 0+1 
BT Ck,Cert,Bir  FERROSTAR SWEET AS CANDY 
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Norrlandsspecialen 2015.
Utställningsresultat och kritik.

Hanar:
Valpklass 4-6 månader
Nr  1. Quickens Calimero  S21913/2015
Hanvalp av, 4 mån. av utm. typ. Vackert huvud, välansatta öron, mkt bra nosparti, vack-
ra mörka ögon. Korr. bett. Utm. hals, halsansättning. För åldern välutv. Bröstomfång. 
Utm. överlinje. Bra kors, välvinklad. Bra päls för åldern. Utm. Temp.
HP, Valpkl 2. 

Juniorklass
Nr  2. Snowfly´s Behind the Mask S49836/2014
Juniorhane av utm. Typ. Fantatstiskt vacker helhet m. mycket vackert huvud, väl-
ansatta öron, utm. nosparti m. välutvecklad käke, utm. hals, halsansättning, utm. 
bröstomfång o förbröst, för åldern utm. benstomme. Utm. överlinje o svansansättning. 
Välvinklad. Mkt bra pälskvalité. Utm. temp. Utm. rörelse. HP, Junkl 2, Bhkl 3

Unghundsklass
Nr  3. Snowfly´s Flash Starter S59032/2013
Utm. typ. Mkt vackert huvud m. bra könsprägel, välansatta öron, bra nosparti, korrekt 
bett. Bra hals o halsansättning. Utm.förbröst o bröstomfång. Utm. skulderläge, mkt bra 
överlinje. Stark rygg. Välmusklad. Utm. vinklar. Utm. rörelser. Utm. temp. HP, Ukl 1, 
BIS unghund 1

Öppen klass
Nr  5. Crispy Candyman S26379/2009
Utm. Typ. Bra huvud m uttryck, attityd o könsprägel. Utm nosparti. Korr ben, bra hals 
o halsansättning. Utm överlinje, mkt stark rygg, utm bröstomfång o förbröst. Bra vink-
lar. Utm pälskvalité. Utm rörelser om än ngt marktrång fram. Bra temp. HP

Championklass
Nr  4. SUCH Crispy Billy Joe S13503/2013
Utm typ. Mkt vackert huvud m utstrålning, könsprägel o attityd. Utm nosparti m välutv 
käke o korr bett. Vackra ögon, välansatta öron. Bra hals, utm förbröst o bröstomfång. 
Utm benstomme. Utm överlinje, stark rygg, välmusklad, välvinklad. Vackra färger. 
Utm rörelser. Härligt temp. HP, Chkl 2, Bhkl 2

Nr  6. NORDUCH Crowfox Black Magic S52127/2008
Utm typ. Vackert huvud, välansatta öron, vackra ögon.  Bra nosparti, korr bett. Bra 
hals o halsanslutning. Utm bröstomfång. Utm överlinje o svansansättning. Stark rygg. 
Välvinklad o välmusklad. Bra pälskvalité. Bra rörelser. Bra temp. HP,Chkl 3, 
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Nr  7. NORDUCH C.I.B Ferrostar Don Corleone S59591/2009
Utm typ. Mkt vackert huvud m bra könsprägel. Välansatta öron, vackra ögon. Utm 
nosparti, korr bett. Utm hals o halsansättning. Utm förbröst o bröstomfång. Utm bens-
tomme. Utm överlinje, kors o vinklar. Välmusklad. Mkt bra pälskvalité. Vackra färger. 
Utm temp. HP, Chkl 1, Bhkl 1 BIS 1

Nr  8. Smartfox Chester S25800/2006
Utm typ. Vackert huvud. Bra ansatta öron, vackra ögon. Bra nosparti. Utm överlinje, 
aningen kort hals. Utm bröstomfång. Bra benstomme. Kort kompakt kropp, stark rygg. 
Mkt goda rörelser. Trevlig veteran m härlig attityd o utstrålning, utm temp. HP Vetkl 1.

Tikar:
Valpklass 4–6 månader 
Nr  9. Crowfox Isadora Duncan S18246/2015
Tikvalp 4 mån av utm kvalité. Fem välskuret huvud med mycket bra prop. Välplac öron, 
vackra ögon, utm nosparti, korr bett, utm hals o halsansättning. För åldern utm förbröst 
o bröstomfång. Utm benstomme. Flott överlinje, utm kors, välburen svans. Välvinklad. 
Utm rörelser. Utm temp. Lovande struktur. HP, Valpkl 1, BIS valp 1

Junioklass.
Nr 10. Ferrostar Sweet as Candy S33471/2014
Utm typ. Mkt vackert feminint huvud m härligt uttryck. Välansatta öron, utm nosparti. 
Korr bett. Utm hals o halsansättning. Utm skulderläge, förbröst o bröstomfång. Utm 
överlinje, stark rygg, bra kors o svansansättning. Härliga välmusklade lår, utm vinklar. 
Vacker färg. Bra pälskvalité. Utm temp. HP, Junkl 1, Btkl 1, BIS Junior 1, BIS 2

Unghundsklass
Nr 11. Snowfly´s New Beginning SE59030/2013
Utm typ. Vackert huvud. Mörka vackra ögon. Bra nosparti, korr bett. Bra hals. Bra 
förbröst, utm bröstomfång. Utm överlinje. Bra kors o svansansättning. Stark rygg. 
Välmusklad. Utm vinklar. Bra struktur. Utm rörelser m härlig attityd. Utm temp. HP, 
Ukl 2

Öppen klass
Nr 13. Snowfly´s Golden Glow SE20684/2013
Utm typ. Vackert fem huvud m utm könsprägel. Välansatta öron, vackra ögon. Korr bett. 
Bra nosparti. Utm hals o halsansättning. Utm skulderläge. Bra förbröst, utm bröstom-
fång. Utm överlinje. Utm benstomme, stark rygg. Välmusklad, lår m härlig bredd. Utm 
pälskvalité, vinklar o temp. HP, Btkl 4

Championklass
Nr 12.Jollyfox Power in Line S617552012
Utm typ. Mkt vackert fem huvud m härliga prop o uttryck. Aningen ljusa ögon. 
Välansatta öron. Utm nosparti. Korr bett. Utm hals o halsansättning. Utm förbröst o 
bröstomfång. Härlig benstomme, stark rygg. Bra överlinje. Välmusklade lår. Utm vink-
lar. Utm rörelser. Vackra färger. Utm pälskvalité. Bra temp. HP, Chkl 2, Btkl 3
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Nr 14. Crowfox Mata Hari S24510/2012
Utm typ. Vackert huvud. Utm prop. Vackra mörka ögon. Bra nosparti, korr bett. Utm 

hals o halsansättning. Bra förbröst o bröstomfång. Utm skulderläge. Bra benstomme. 
Mkt bra överlinje. Välvinklad. Utm rörelser. Utm pälskvalité. Trevligt temp. HP. Chkl 4

Nr 15. NORDUCH C.I.B Ferrostar Prima Donna S59595/2009
Utm typ. Vackert huvud m härligt uttryck, könsprägel o attityd. Välburna öron. Korr 
bett. Bra skulderläge. Utm hals. Utm förbröst o bröstomfång. Bra överlinje, stark rygg. 
Välmusklad. Lår m härlig bredd. Utm vinklar. Utm rörelser. Utm temp. Mlt bra päls-
kvalité. HP. Chkl 1, Btkl 2

Nr 16. SUCH Jollyfox Still on Line S29201/2009
Utm temp. Mkt vackert huvud m bra könsprägel. Utm prop. Välburna öron. Härligt 
nosparti, utm bett. Utm hals o halsansättning. Bra skulderläge. Utm förbröst o bröstom-
fång. Bra överlinje, stark rygg, bra kors, utm vinklar. Härliga rörelser. Utm temp. Bra 
pälskvalité. HP, Chkl 3

Uppfödarklass.
Nr 2,3, 11 o 13.
Vacker homogen grupp m jämnhet. 3 kombinationer. Vackra huvud m utm könsprägel 
o utstrålning. Härliga rörelser. Bra genomgående pälskvalité. Välkroppade individer 
genomgående. Utm rörelser , trevligt temp. Gratulerar till ett mkt utmärkt avelsarbete.
Uppfkl HP

BIS Unghund
BIS 1 nr 3   Snowfly´s Flash Starter
BIS 2  nr11 Snowfly`s New Beginning  
 

Bis Uppfödarklass
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Så var det åter dags att åka norrut. Efter 
många mil i husbilen med fyra överlyckliga 
foxar, som älskar att resa, var vi framme i 
Vännäs. Candy skulle ställas ut på lördag. 
Hon blev BT3 och Jollyfox Power on Line 
”Lycke” fick sitt championat. När utställ-
ningen var över åkte vi till Kråken. När 
skylten ”HÄR SLUTAR ALLMÄN VÄG” 
dyker upp är vi framme hos Gunvor och 
Ronny. Kvällen började med traditionell 
tipspromenad som hade en hel del kluriga 
frågor. Grillmästarna tände grillen och vi 
åt en gemensam middag.

Söndag morgon, solen lyste och vi förbe-
redde oss för utställningen. Mackor bred-
des och hundarna kammades. Som vanligt 

Norrlandsspecialen 2015
var det hanhundarna som inledde. I pau-
sen var det fika. Efter att ha stoppat i oss 
av godsakerna var det dags för tikarna. 
När bedömningen var klar hade domare 
Maria Palmqvist gjort sitt val. BIR och 
tillika BIS blev Ferrostar Don Corleone 
”Brando” och BIM Ferrostar Sweet As 
Candy. Vilken dag det blev!

Dagen avslutades med eftersnack kring 
grillen och som vanligt hade Ove fixat med 
hamburgare.

Trevligt umgänge, rofyllda omgivningar 
och ett fint arrangemang gör att vi själv-
klart återkommer nästa år igen.

Gunilla och Lars
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En sommar utan Hund!
Augustisolen skiner och försöker göra 

sitt bästa för att kompensera människor, 
djur och växtlighet för den misserabla 
sommar som gått. Men höstluften är ändå 
här och vi får stå ut! Hästdelägare som jag 
är känns vintern lite skrämmande med 
tanke på dålig skörd och ev. höbrist. Vi 
har tydligen en otrolig tur med leverantör 
som fått igenom beställning på beräknad 
vinterförbrukning.

För första gången på minst 25 år har 
jag varit utan egen hund.  Sorg och sak-
nad efter både Dotter och Make, som båda 
gått bort under året, har förändrat mina 
livsförhållanden och fått det mesta att om-
värderas. Följden blev att jag måste läm-
na bort Poppe också eftersom min dåliga 
rörelseförmåga inte kunde ge honom den 
motion som fordras. Lite tröst har jag fått 
av umgänget med ett gäng småfoxar hos 
Gunvor P i Kennel Crowfox, att njuta av. 
Det gör gott att se dem kravla omkring, 
växa upp och bli små busar. Lite trimning 
har det också blivit till både nytta och om-
växling. Ibland har jag lånat hem någon 
ur det äldre ledet också. Drömmen att 
kunna ha egen hund igen (läs Foxterrier) 
finns, men det fordrar att jag hittar någon 
som kan ta minst en tim. prom. Varje Dag.   

Den årliga Kråkenutställningen lockade 
16 Foxar med familjer och andra intres-
serade. Med sina rullande bostäder fick 
alla plats på välansade parkytor redan 
på fredagen, för att under lördagen delta 
i Vännäs Nat. också.  När alla återkom-
mit därifrån och hundarna rastats blev 
det samling för Grillning mm, och trivsam 
samvaro på den stora altanen till sena 
kvällen. Vädret var för den här sommaren 
riktigt vänligt med sol och uppehåll för 
regn.

Utställningen kom igång efter morgo-
nens sedvanliga pälsfrissande och jäm-
förande päls-kvalitetskommentarer i all 
vänskaplighet. 

Under uppehåll mellan bedömningen av 
Tikar och Hanar blev det kaffepaus med 
smörgås och annat gott för både två-och 
fyrbenta. Resultaten redovisas på annan 
plats i tidningen. Om något skall kommen-
teras så tycker jag att återväxten ser god 
ut och att tikarna sköter sej överlag bätt-
re sinsemellan än hanhundarna. Kanske 
skulle mera träning i aktiverande samva-
ro vara nyttig.

Gruppering för foto av vår flitige Fotograf 
samt avslutande Grillburgare med tillbe-
hör fick oss att runda av med en rungande 
tackapplåd till Gunvor och Ronny som så 
helhjärtat ställer upp med engagemang 
och uppoffrande arbete för att allt ska 
klaffa. Alla var överens om att träffas igen:  
”God willing and weather permitting”!  
Det sista brukar inte få tas så allvarligt.

Utställningssäsongen pågår ju ett tag till 
och det blir säkert några fler som får sina 
välkomna Championat under hösten.

Lite verksamhet är planerad i närtid; 
den 6 sept.Trimträff i Kråken för valpar 
och den 25 okt. i Täfteå, allmän pälsvård 
m. 2 pl  vakanta. Att träffas och väcka frå-
gor som kan ge svar på många fundering-
ar, ges i en samvaro som även är nyttig för 
hundarna.

Vi ser fram emot en vacker höst med 
många promenader den  19 oktober, den 
Strävhåriga Foxterrierns Dag.   

Gun Nilson, Obbola
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Här kommer en liten rapport från vår 
träff i Gränna på lördagen. Vi hade förmå-
nen att få lyssna på Thomas Karlsson som 
är utbildad hundinstruktör och han är 
även under utbildning till hundpsykolog. 
Vi började med att slå oss ner i det vackra 
vädret och lyssna på när Thomas berätta-
de om sig själv och en del om det här med 
belöningsträning. Där kom en del frågor 
och vi hade flera bra diskussioner om be-
löning kontra bestraffning. Han berättade 
också om skillnaden mellan belöning och 
muta. Ofta använder vi ju godis som muta 
istället för belöning och för många av oss 
är det en hårfin skillnad.

Efter en stund delade vi upp oss i två 
grupper för att träna på olika kontaktöv-
ningar med klicker. En klicker är enbart 
en markör som talar om för hunden att 

Aktivitetsdagen i Gränna

den gör rätt. Fördelen med en klicker är 
att den alltid låter likadant vilket är svå-
rare att få till med t.ex. rösten. Men det 
fungerar likadant om man skulle använda 
ett kort ord eller ljud.

Vi fick små inplastade kort med en be-
skrivning på varje övning och de korten 
fick vi behålla. Alla övningarna gick ut på 
ögonkontakt utom en där han ville visa 
hur man jobbade för att lära in ett visst 
beteende med klicker och belöning.

Jag tror jag pratar för alla när jag säger 
att det var roliga övningar och att det var 
intressant att lyssna på honom. 

Lotta Petterson

Kontorschefen visar sitt ntresse
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Utställningsresultat och kritik.

Kom som Du är (utom tävlan).
Tikar
Nr  4. Logica Sweet Child ó Mine, f.20080814 Reg.nr S58112/2008
Trevlig tik, välskuret huvud, fin plirig blick, välansatta o välburna öron: Ej det roligaste 
bettet. Bra hals o skuldra. Bra storlek. Välvinklad bak. Väl ansatt svans. Rör sig alert. 
Trevligt temperament. Bra päls men ej i utställningsskick. Kk 1.

Nr  5. Läckerbitens Tosca, f. 20090302 Reg.nr S25704/2009
Rejäl da. Bra förhållande skalle – nosparti, bra bett. Rak framskjuten skuldra, stark 
rygg. Välansatt svans. Välvinklad bak. Ger ett ngt långt intryck. Rör sig bra från sidan, 
nystande fram. Trevligt temperament. Ngt högt hull. Kk 2.
 
Hane
Nr  6. Läckerbitens Lipton, f.20141007. Reg.nr SE55570/2014
Ung pojke i stark utveckling. Välskuret huvud, vackra ögon. Brant skuldra, stark rygg, 
skulle haft mer bakom svansen. Rör sig väl bak, ännu ngt ostabil fram. Trevligt tempe-
rament. Kk 1.

Bedömningsklass
Hanar

Unghundsklass

Nr  7. Crispy Fair´n Square, f. 20131217, Reg.nr SE14536/2014
Uttrycksfullt, välskuret huvud som störs av ngt ljusa ögon. Välburna öron som dock 
kunde varit ngt högre ansatta. Rak framskjuten skuldra, bra bröstdjup, ngt lågt ansatt 
svans. Rör sig väl bak, nystande fram, välver ryggen ngt i rörelse. Hp, Kk 2, Bhkl 4

Nr  8. Jig´s Primo Amoroso, f. 20140412, Reg.nr SE30071/2014
Rejäl kille. Vaket uttryck vilket förstörs av ngt ljusa ögon. Bra öron. Välanlagd skuldra, 
kort överarm, stark rygg. Välansatt svans, välvinklad bakkärra. Rör sig väl från sidan. 
Bra fram när han får chansen. Trevligt temperament. Hp, Kk 1, Bhkl 3

Strävhåriga Foxterrierklubbens 
inoffi ciella utställning i Gränna 2015.
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Öppen klass
Nr  9. Kinconly Karl-Oskar, f.20100718, Reg.nr SE50892/2010
Maskulint, välformat huvud m rätt blick. Välburna o välansatta öron, bra hals o skuld-
ra. Mkt kort helhet. Skulle önska ngt högre ansatt svans. Välvinklad bak. Rör sig 
marktrångt bak, nystande fram. Trevligt temperament. Kk 1

Championklass
Nr 10. NORDUCH C.I.B Ferrostar Don Corleone f. 20090915. Reg.nr S59591/2009
Fin helhet, välskuret huvud, ngt döda öron. Ngt brant skuldra, bra rygg, utm. svansan-
sättning. Välvinklad bak. Rör sig bra bak, löst fram. Trevligt temperament. I fint skick. 
Hp, Kk 2, Bhkl 2

Nr 11. SUCH Foxtan´s Colour of Gold, f. 20120812. Reg.nr SE51756/2012
Mkt härlig helhet. Maskulint välskuret huvud. Rätt blick. Ngt slarviga öron. Utm hals 
o skuldra. Välansatt svans. I fint skick. Rör sig trevligt när han får en chans. Trevligt 
temperament. Hp, Kk 1, Bhkl 1, BIR, BIS

Veteranklass
Nr 13. SUCH Crispy Galaxy f.20070411 Reg.nr. S42318/2007
En kompakt kille. Vackra ögon, välburna öron. Brant skuldra. Ngt högt ansatt svans. 
Fin storlek. Ätit ngt mycke gröt. Rör sig moderat. Kk 2.

Nr 14. SUCH Läckerbiten´s Moneymaker f. 20060713, Reg.nr S53981/2006
Välskuret huvu, m. tillr. Maskulinitet. Ren, fin skuldra, stark rygg. Skulle önska lite 
mer foxterrier bakom svansen. Välvinklad bak. Fint skick. Rör sig hastrångt bak. 
Trevligt temperament. Kk1.

TIKAR
Valpklass 4-6 månader
Nr 15. Bodaboys Svea f. 20150305 Reg.nr. SE24624/2015
5 mån tikvalp. Mkt välskuret huvud. Vacker blick. Alltför lätta öron. Kort, fin rygg. 
Aningen lågt ansatt svans. Moderata vinklar. Rör sig ngt ostabilt bak pga skada. 
Trevligt temperament. Valpklass 3.

Nr 16. Logica Madame Moonraker f. 20150328 Reg.nr SE27259/2015
Trevlig helhet, men dock något nätt. Mkt feminint uttryck. Ngt framskjuten skuldra, 
stark rygg, kors o bakkärra. Utm svans. Rör sig trevligt från sidan, ngt nystande fram. 
Trevligt temperament. Hp, Valpklass 2,

Nr 17. Quicken´s Farfarlina, f. 20150223, Reg.nr SE21911/2015
Mkt tilltalande uttryck. Bra hals, rygg o kors. Välvinklad bak. Bra stomme, trevligt 
temperament. Rör sig ngt hastrångt, utm från sidan, bra fram. Hp, Valpkl. 1

Juniorklass 9-15 månader
Nr  1. Crispy Forieng Affairs f.20141029 reg.nr SE58634/2014
Substansfull tik. Uttrycksfullt huvud, ej fullt pigmenterad nos, lätta öron. Brant skuld-
ra, bra rygg, välansatt svans. Välkroppad för sin ålder. Rör sig trevligt från sidan, ngt 
trångt bak. Trevligt temperament. Kk 1
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Unghundsklass 15-24 månader
Nr  3. Kinconly Nellie f.20131228 Reg.nr SE 13814/2014
Kompakt tik. Feminint huvud, välburna öron. Ngt framskjuten skuldra, kort rygg, bra 
bröstkorg. Skulle önska ngt högre ansatt svans. Rör sig bra bak, ngt kort från sidan. 
Trevligt temperament. Kk 4

Nr 18. Ferrostar Sweet As Candy f. 20140424 Reg.nr SE33471/2014
Mkt trevlig helhet. Vackert uttrycksfullt huvud, bra hals, rygg o bakkärra. Välkroppad. 
Fina fötter. Rör sig väl. Inte helt nöjd att vara i ringen. Hp, Kk 2, Btkl 4

Nr 19. Kinconly Nicole f. 20131228 Reg.nr SE138121/2014
Feminint uttrycksfullt huvud. Rätt blick. Kort Hals, bra bröstkorg. Lågt ansatt svans. 
Moderata vinklar. Rör sig bra bak, ngt brett fram.

Nr 20. Kinconly Nina, f. 20131228 eg.nr SE13819/2014
Mkt trevlig helhet. Feminint, vackert välskuret huvud. Fina proportioner. Välvinklad 
fram o bak. Kunde arbeta bättre m svansen. Trevligt temperament. Rör sig smalt bak, 
bra från sidan o fram. Hp. Kk 1, Btkl 2

Nr 21. Peder Jonaegårdens Moa, F.20140329 Regnr. SE28275/2014
Feminint uttryck som störs av ngt lätta öron. Kort rygg, bra svans o svansansättning. 
Bra ben o tassar. Fina proportioner. Rör sig bra bak. Trevligt temperament.

Öppen klass
Nr 23. Läckerbitens Glori, f 20120217 Reg.nr SE20654/2012
Fin modell m vackert huvud, lätta öron. Vällagd skuldra, stark rygg, kors o bakkärra. 
Helheten störs av nedstrippning. Rör sig sunt. Trevligt temperament. Kk1

Nr 24. Solringens Ursela f. 20130209 Reg.nr SE22053/2013
Nätt tik. Ngt kort huvud, kort hals. Bra rygg, aningen lågt ansatt svans. Önskar mer 
knävinkel. Välkroppad. Rör sig parallellt bak, ngt knappt från sidan. Trevligt tempera-
ment. Kk2

Championklass
Nr  2. SUCH, SUVCH Ferrostar Dolec Donna f.20090915 Reg.nr S59594/2009
Uttrycksfullt huvud m vacker blick. Rak, framskjuten skuldra, stark rygg. Skulle önska 
högre ansatt svans. Välkroppad. Rör sig mkt tåtrångt bak o löst fram. Hp, Kk opl.

Nr 12. SUCH Jollyfox still on line f. 20090308 Reg.nr S29201/2009
Fin sort. Uttrycksfullt huvud som störs av ngt livlösa öron. Rak skuldra, fina kroppspro-
portioner. Skulle önska ngt mer bakom svansen. Tillr. Basvinklar. Rör sig trångt bak, 
fint fram. Trevligt temperament. Hp, Kk opl.

Nr 22. SUCH Jollyfox Little Sister On Line, f. 20121023 Reg.nr SE61756/2012
Fin helhet. Uttrycksfullt huvud, ngt djup skalle, fin blick m. bra öron. Ngt högt hull. 
Välansatt svans. Rör sig väl från sidan ngt brett fram. Trevligt temperament. Hp. Kk 
2, Btkl 3
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Nr 25. SUCH Jollyfox Power on Line, f. 20121223 Reg.nr SE61755/2012
Tilltalande helhet. Uttrycksfullthuvud. Ngt ljusa ögon. Välburna öron. Bra hals o skuld-
ra. Stark kropp. Rör sig bra bak, ngt brett fram. Utm presentation. Hp Kk 1, 
Btkl 1.

Nr 26. SUCH Läckerbitens Cassiopeia, f. 20110712, Reg.nr SE50844/2011
Elegant tik m nätt huvud. Fin blick ngt slarviga öron. Ngt brant skuldra, stark rygg, bra 
brett kors. Rör assig bra från sidan, brett fram. Trevligt temperament. Hp, Kk 3

Nr 27. SUCH Penny Maker f. 20110321 Reg.nr SE25019/2011
Substansfull tik. Uttrycksfullt huvud, ngt livlösa öron. Välanlagd skuldra. Ngt högt hull. 
Bra svansansättning. Rör sig marktrångt bak, bra fram. Trevligt temperament. Hp Kk4

Uppfödarklass
Katalog nr 3, 9, 19 och 20
Uppfödargrupp av typfulla Foxterriers. Utm huvuden o uttryck. Bra kroppar o päls. 
Fina temperament. Hp, Plac. 1

Dagens bästa valp - BIS valp
Katalog nr 17, Quickens Farfarlina f.20150223, Reg,nr SE21911/2015

Dagens bästa unghund – BIS unghund.
Katalog nr 20. Kinconly Nina, f. 20131228, Reg.nr SE13819/2014

Dagens bästa hund – Best in Show
Katalog nr 11. SUCH Foxtan´s Color of Gold, f. 20120812, Reg.nr SE51756/2012

För bilder se omslaget.

Reservation för eventuella fel!/Redaktören

BIS Valp Quickens Farfarlina Bis Unghund Kinconly Nina
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Bildgalleri Gränna 

Bilder på samtliga deltagande hundarna 
i Gränna-utställningen. De är ordnade i 
katalognummerordning    

Beroende på blandljus (sol och skugga) 
är färgerna inte korrekta (gul/blåaktiga). 

2015-3.indd   20 2015-09-06   20:44:29



21

 13 14 15

 16 17 18

 19 20 21

 22 23 24

 25 26 27

2015-3.indd   21 2015-09-06   20:44:29



22

Nu var det då åter dags att doppa klorna 
i bläck igen.

Den här sommaren så har vi varit skär-
gårdshundar. Början av sommaren var 
ju inte så bra med den tog sig tillslut. 
Semestern lagd till den senare delen av 
sommaren så vi har fått lite sol och vär-
me. Hussarna och matte har fixat och gre-
jat nere vid bryggan så att vi skall kun-
na tillbringa lite tid där. Med andra ord 
så har dom byggt ett staket så att vi inte 
kan rymma. Ännu så länge så har vi inte 
lärt oss att hoppa från bryggan men det 
kanske vi kommer att lära oss nästa som-
mar om badtemperaturen är bättre då. 
Klantsyster Safira har dock lyckats att 
ramla i en gång.

När vädret har varit riktigt bra så har vi 
ägnat oss åt att åka båt. Det är riktigt kul. 

Vi får stå längst fram och titta när vi åker 
sakta med vi får inte vara uppe på kanten 
där framme, är vi det så säger matte att då 
får vi gå och sätta oss bak i båten. 

Gränna
I år som ni vet så var vi i Gränna och vi-

sade upp oss. Som tidigare år så är det en 
hel del tid som spenderas på trimbordet 
innan vi får åka och träffa alla kompisar. 
Vi påminner matte varje år att det mesta 
av vår skönhet faktiskt sitter på insidan, 
detta för att slippa stå på bordet men hon 
lyssnar inte. På trimbordet skall vi upp. 
Men vi får nog lov att ändå medge att vi 
känner oss stiliga när matte är klar eller 
någorlunda klar, för man blir aldrig klar 
enligt matte. Det finns alltid några tussar 
att dra bort som är i vägen.

Kvällen innan vi åker så har vi benbad. 
Även det onödigt enligt vår filosofi, men 
matte vinner. 

Så kommer vi äntligen iväg. Eftersom vi 
var i Gränna i år så hade vi ju inte så långt 
att åka. Vi hämtade upp Lill husse när 
han slutade skolan och så gav vi oss iväg. 
Husse kom i egen bil när han slutat jobba. 
Packa ur bilen och sedan promenad för att 
kolla vilka som redan kommit. Under pro-
menaden hittade vi både gamla kompisar 
och nykomlingar, bättre kan det inte bli. 
På kvällen samlades mattar och hussar för 
att äta lite gott och prata, vi vakta stugan 
och laddade för lördagens aktiviteter.

Hemma brukar vi sova länge på morgo-
nen men det har vi inte tid eller lust med 
när vi är på foxträff. 06:30 berättade vi för 
matte att det var dags att ut och gå mor-
gonpromenad. Solen strålade från klarblå 
himmel och ingen vind. Toppendag vän-
tar. Efter frukost så samlades några av 
oss för att övervaka uppsättning av ut-
ställningsring. Läckerbiten Lena tog tag i 
lite ringträning. Vilken tur vi har att hon 

Skärgårdshundarna
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tränar våra mattar så att dom lär sig hur 
dom skall göra, vi kan ju redan. 

Strax innan lunch så kom resten av 
oss Kinconlysar som skulle vara med i 
Gränna. Snacka om att vi hade tur för dom 
skulle bo i stugan bredvid oss. 

Efter lunch så kom det en kille som heter 
Tomas, han skulle lära våra mattar och 
hussar att få kontakt med oss. En toppen-
kille för vi fick massor av godis när mat-
tarna och hussarna klickade på en klicker. 
Bara för att göra det svårt för dom så skul-
le dom klicka vid olika tillfällen som i bör-
jan bara var att lära dom att dom skulle 
klicka när dom gav oss godis och i senare 
övningar skulle dom lära sig att klicka och 
ge oss godis när vi tittade dom i ögonen. 
Vi kan tillägga att vi nu lurat vår matte 
att vi skall fortsätta med detta så nu skall 
hon köpa klicker och massa godis så att 
vi kan träna henne. Under träningen så 
dök ytterligare en Kinconly upp så efter 
att vi avslutat gick vi till stugorna för att 
fotografera oss. 7 st var vi totalt. Det var 
vi alltså Scooby och Safira och så var det 
Nina, Nellie, Noos, Fia och Mimmi. 

På kvällen så skulle matte på möte och 
hussarna spela minigolf så vi vakta stu-

gan igen, så även när dom gav sig iväg för 
att äta en gemensam middag. 

Så kom söndagen och den började på 
samma sätt som lördagen, även vädret var 
detsamma. Kl. 10 var det ringträning igen. 
Mattar behöver repetition för att lära sig 
hur dom skall göra.

Kl. 11 drog utställningen igång. Som van-
ligt fick Scooby ranta runt i ringen själv i 
sin klass. Vart finns alla andra hanar som 
skall gå i öppen klass? Det blev inte helt 
oväntat 1:a plats även detta år. Roligare 
blev det när vi hanar skulle in igen för då 
var vi ju flera.

Efter lunchpaus blev det tjejligans tur att 
visa upp sig i ringen. Vi var 3 systrar som 
klev in i ringen samtidigt efter att matte 
hade pratat med kennelmatte Christina. 
Ytterligare 2 tjejer ställde upp i samma 
klass. Nina vann och på tredje plats kom 
Safira och på fjärde plats Nellie. 

Nu trodde vi att vi var klara med att visa 
upp oss men det var vi inte. Matte kom på 
att om Nellie går upp i unghundsklass så 
är vi fyra som deltar och då kan vi ställa 
upp i uppfödargrupp. Christina tyckte att 
det var en bra idé för det hade hon inte 
gjort någon gång. Nästa år får matte se till 
att inte hitta på en massa tosserier.

När vi kommit hem igen så summerar vi 
helgen som en jättetrevlig helg. Det är så 
kul att få träffa alla. Vi har redan bestämt 
att vi kommer nästa år igen. 

Nu skall vi hjälpa matte att packa. En 
tur till skärgården blir det i helgen för 
sommaren är ju inte över ännu. 

Scooby & Safira
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BONUS MED BODIL                      AUG 2015
Hopp och skutt på er allihop. Jag är en 

strävare, heter Bodil, är tre år och har fått 
en bonusmatte. Hon heter Martina och 
skrev om Ruffa, som hon var extramatte 
för, här i Strävaren under hela hennes 
liv. Nu får hon hjälpa mig att skriva. Det 
blir nog bra, för det kliar visst i hennes 
hundskrivarfingrar.

I maj förra året såg min matte och jag 
Martina för första gången. Hon stanna-
de till och nämnde kort att hon varit ex-
tramatte för en strävare som nu var död. 
Själv hade jag inte tid att hälsa för det var 
så mycket annat att kolla på, men jag kän-
de på mig att Martina var snäll och att hon 
gillade strävare speciellt. Egentligen bod-
de jag utanför Stockholm, men nu var mat-
te och jag rätt mycket hos mattes mamma 
här i Kalmar. Om Martina ville träffa mig 
igen kunde hon ringa till mattes mamma.

Det gjorde hon efter ett tag, och berät-
tade om Ruffa. Nämen, sa matte Mia och 
berättade att hon, husse Erik och mattes 
mamma Britt redan hade läst i Strävaren 
om Ruffas sista tid. Sicket sammanträf-
fande! Nu blev vi kompis med Martina 

som blev lycklig över att åter få nära kon-
takt med en strävare. Och min familj fick 
läsa allt Martina skrivit om Ruffa, denna 
grymt buspåhittiga strävare. 

Matte och jag fortsatte bo hos Britt, även 
kallad stormatte, och efter ett tag flyttade 
också husse hit ner. Vi försöker hitta ett 
fint hus på landet till matte, husse och mig. 
Men det måste bli nära Kalmar så jag kan 
vara med Martina ofta. Nu har jag träffat 
henne många gånger, antingen ihop med 
matte och husse, och ibland stormatte, el-
ler på egen tass. Vi har promenerat, och 
vi har lekt och busat ihop, både inne och 
ute. Efter ett tag vågade Martina till och 
med låta mig vara okopplad när vi träffade 
nån hund som jag ville leka med. Vi har 
hälsat på hos Ruffas matte ett par gång-
er. När jag far fram där som ett yrväder 
säger hon bara att det där känner man ju 
igen. Vi har varit på Martinas gamla jobb 
där flera tyckte så mycket om Ruffa. De 
tycker jättemycket om mig också. Och så 
har Martina introducerat massage i mitt 
liv. Det var konstigt. Första gången ville 
jag resa mig upp och gå därifrån, men med 
milt tvång fick Martina mig att ligga kvar. 
Sen dess bara massage-njuter jag.

Alltså, jag älskar att komma till Martina 
– eller om det är till Ruffas intressanta 
gamla leksaker? När jag fyllde två år gav 
Martina mig Ruffas älskade flytleksak 
Flyten i present. Den är gjord av urstark 
brandslangsväv fast jag lyckades bita sön-
der den lite vid en kant. Så nu bor den i bi-
len och jag får bara ha den när vi kommer 
nånstans där jag kan bada. En helg i juni 
fick jag bo hos Martina ett dygn när min 
familj skulle till Lund, för jag gillar inte 
att åka bil så där långt. Jag tyckte att hon 
sov för länge på morgonen, så lite efter sju 
satte jag mig nedanför sängen och började 
”sjunga” att nu fick hon stiga upp så det 
hände nåt. Jag har bott över hos henne en 
gång till, och då fick jag sjunga två gånger 
innan hon masade sig upp.
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Martina känner till en annan sträva-
re här i stan som hon träffade för ett tag 
sen, bärande på en bullpåse. När hennes 
husse ville ha påsen bara släppte hon den. 
Ofattbart! En strävares huvudregel är ju 
att aldrig i livet frivilligt släppa nåt som 
den har i käften. 

Bonusmatte Martina skrev

Gibson badar bland skurade trasmat-
tor. 
Det luktar såpa lång väg hälsar 
Husse och matte.
Karl G och Renée Mellström

2015-3.indd   25 2015-09-06   20:44:30



26

Hej Alla!
GötaPetter, som teskedsgumman säger, 
vad fort denna period har gått trots frånva-
ron av go värme som ger ljumma kvällar. 
Vattnet i havet börjar bli varmt först nu, 
läs mitten av augusti. Här hos oss har det 
ändå varit en händelserik period med både 
träning, praktiskt o teoretiskt, och tävling 
i viltspår, så för oss har vädret varit gynn-
samt. Det STORA nya i år kommer att gå 
av stapeln 5 september. Viltspårs SM för 
terrier! Vi skall vara med och ”slåss” om en 
placering, som kan räknas uppifrån och/
eller nerifrån, det struntar jag i, men det 
är en placering som räknas;). Jag misstän-
ker att vi är de enda rookiesarna. Ja liten 
Ilse har det inte lätt, det finns till och med 
på papper……domaren skrev på kritiken 
efter ett prov, att hunden jobbar oerhört 
bra och metodiskt trots ägaren. Jaha…det  
ääär svårt att ”barabara” ….. enl. doma-
ren märks det tydligt att jag jobbat med 
brukshundar och det är en nackdel i dessa 
sammanhang. Jaaha…vi får alla träna på 
olika saker oavsett human eller hund.
Just idag ser jag fram emot en trevlig helg 
i Gränna där jag har anmält Ilse i ”kom 
som du är” jag är ju inte sååå flitig på att 
trimma, det är ju bra eftersom varken Ilse 
eller jag tycker det är särskilt kul att vara 
still vid ett bord där det bara tar en massa 
tid som vi kunde gjort något annat roliga-
re. Det är ändå kul att vara/bli fin och Ilse 
har ju åxå  pga/tack vare/ till trots av min 
envishet att trimma själv kvalificerat sig 
till ett championat i att vara rasrepresen-
tativ och snygg. Så visst kan man kombine-
ra utseende med att var bra på praktiska 
grejer åxå även som hund. Eftersökshund 
Ilse……visst låter det brau?
Detta hade ju inte fungerat om vi inte va-
rit fler, så igen: 
Ingen kan allt
Alla kan något och
Tillsammans kan vi mycket
Del två: efter Grännahelgen som tillika är 
rasklubbsspecialen med årsmötet.
Gränna  var kuul, fiiint väder vilket oftast  

lockar fram det ljusa hos oss människor. 
Årsmötet avverkades tycker jag  i ett bra 
tempo. 

Ett toabesök 
hade ovänta-
de följder. Jag 
blev inlåst i 
möteslokalen!

Samkvämet i 
samband med 
gemensam mid-
dag kom av sig 
på något sätt 
genom att vi 
satt utspridda 

och långt ifrån varandra. ”Det andra” dvs 
servitörerna och maten är en annan his-
toria som Hamnkrogen i Gränna helt får 
stå för själva och sannolikt kommer att 
delges till ansvarig. Det var annat på fre-
dagskvällen där maten var både god och 
väl tilltagen samt en trevlig stämning hos 
alla antingen det plockades fram mat eller 
åts mat. Tack berörda ansvariga för det-
ta. Hoppas på att vinnande koncept kan 
bestå.
 Utställningen på söndagen hade många 
anmälda hundar där en trevlig, på alla 
sätt, domare lotsade oss öppet igenom be-
dömningarna i balans mellan allvar och 
glimten i ögat på ett behagligt sätt. Det 
kan ju inte bara bero på vädret ;=).
Liten Ilse fick byta klass ”kom som du är” 
till championklassen.
 Jaja det hade kanske blivit bättre place-
ring i ”kom som du är” mot sist i cham-
pionklassen. Men visst skall det vara så 
att ”Kom som du är gruppen” skall vara 
till för de som av någon anledning behöver 
testa hur det är att kanske första gången 
ställa ut och inte för att ägaren, dvs jag,  
inte är PÅ när det gäller trimningen….och 
pris fick vi ändå. Jag tycker att prisborden 
dignar och hoppas innerligt att detta upp-
skattas. Jag vill påminna om att på skk’s 
utställningar får man betala dyrt för ro-
setterna och det är mycket sparsamt med 
priser.
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Viltspårskorren rapporterar 
SM i viltspår för terriers 
4-5 september 2015

Jag vet inte, men jag gissar, att vi, ILSE 
o jag är först i klubben för strävhåren att 
delta i sådana här sammanhang jag kan 
varmt rekommendera att arbeta med era 
hundar Det finns lokala klubbar för de 
flesta intressen för arbetande hundar.
 Viltspårs SM för terrierraser skulle gå av 
stapeln 4-5 september för 4:e gången nå-
gonsin. SM i viltspår har tidigare arrang-
erats i norra delen av landet, i skåne och i 
västra delen av landet, så och  i år.
 

På fredagskvällen samlades vi på Ursands 
camping i strax utanför Vänersborg för 
lottning till plats vad vi skulle gå vårt spår 
samt för vilken domare. Vi var 24 stycken 
startande, men vi var säkert minst 35 per-
soner som slöt upp på fredags kvällen. Vi 
blev indelade till fyra olika platser inom 
en 10 mils omkrets, dvs en del fick åka 
10 mil till sitt spår andra fick åka färre 
mil, vi skulle efter avslutat spår samlas i 
Väne-Ryr som ligger mellan Trollhättan o 
Uddevalla för gemensam måltid och resul-
tat samt prisutdelning. Det var sex olika 
domare som dömde. På tävling i viltspår 
skall spåren vara minst ett dygn gamla, 
det går åt mycket tid och stora områden 
för att arrangera en sådan här stor täv-
ling. Ingen får nämligen gå i samma spår.
Tävlingsmorgonen började inte så tidigt 
för oss vi skulle nämligen vara i Väne-
Ryr så vi slapp köra flest mil, bara det var 
ju en vinst det ändå en del mil att köra. 
6:30 ringde klockan och Ilse och jag var 
väl kanske lite lite påverkade av dagens 
övning/prövning. Vi försökte med att inte 
avvika från våra morgonrutiner så först 

en längre promenad och sedan frukost. Vi 
tog oss till platsen där vårt spår och do-
mare befann sig. Vi var första paret ut för 
vår domare så mycket prat med de andra 
hanns inte med.
Vi gick o vi gick och så fick vi vårt spår 
och så var vi igång……vädret var mulet 
det var fuktigt/blött i gräset med andra 
ord BEHAGLIGT.  Domaren börjar med 
att visa oss en ”ruta” som är  ca 25 x25 
där spåret börjar. Ilse som gärna vill ta det 
lugnt efter frukosten fram till ca 11-tiden 
undrade vad sjutton skall jag jobba redan. 
Där lärde jag mig det jag inte tänkt på att 
träna spår olika tider på dygnet! Nåväl 
hon fångade upp spåret och iväg, det gäl-
ler för mig att hålla Ilse i gott tempo, dvs 
hon skall inte springa, det blir minuspo-
äng. Ilse jobbar gärna i snabbt tempo men 
hon är metodisk. 
Varför en hund skall jobba i ett lugnt 
tempo i spår är att om det skall spåras i 
skarpt läge behöver man kanske gå långt 
och länge, om hunden då nästan springer 
håller den inte länge den jobbar ju med no-
sen åxå, sammantaget går det åt mycket 
energi för hunden. 
Jag skall gå bakom, en lina som inte får 
inte vara mer än 10 m. och jag skall hålla 
mig minst fem meter bakom om det inte är 
för snårig vegetation. Jag har satt tejp på 
fem meter på linan.;) så jag vet.
Spåren vinklas rejält och det görs blodup-
pehåll, detta skall inte hindra hunden 
utan hunden skall ha koll på detta/skaffa 
sig koll genom att spåra sig fram och fort-
sätta i spåret. Detta är knivigt som förare 
skall jag INTE på något sätt vara i vägen 
genom att visa eller säga något. Jo om det 
kommer vilt får jag säga till min hund att 
det inte är ok att ta upp det spåret. Det var 
mycket vilt i skogarna den söndagen på all 
platser fick vi reda på.
Hur som helst för vår del var det mitt fel 
när jag gick med för långt där vinkeln var 
så jag lät Ilse komma för långt bort vilket 
förvirrade henne. Det handla om mig som 
inte läste av ordentligt. I kritiken står 
det återgång fram o tillbaka tre gånger, 
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resten inga problem. Detta gjorde att vi 
blev 9 av 24 anmälda på vårt första SM i 
viltspår. Ilse jobbar bra, jag behöver trä-
na mer dessutom får man inte prata något 
på hela tiden…..DET tränar jag på…..med 
framgång.
Av 24 stycken startande blev 4 stycken  
utan poäng och pris, 5 stycken fick 3:e pris, 
5 stycken  fick 2: pris och 10 stycken fick 
1:a pris varav fyra av dessa fick HP.  Vi var 
bland de tio bästa i landet! TJOHOOOO!

Upplägget på ”campen” dvs samlingsplat-
sen var helt ok vi hade tur med vädret det 
fanns kaffe och mackor för alla bara att ta 
för sig, det var trevlig stämning , mycket 
folk, nya bekantskaper, nya tips, bla om 
hur olika rasklubbar jobbar, alla nya sa-

ker man lär sig vilket blir en erfarenhet. 
Det var det en go stämning även för oss 
rookies tycker jag. 
SVTEK hade med två representanter som 
observatörer i syfte att sammanfatta de 
fyra år man anordnat SM  i syfte att kom-
ma med förbättringsförslag till styrelsen.
 Hur som helst väckte vi stort intresse med 
vår Ilse framför allt bland en del jägar-
herrar som både jagar vilt och i gryt, de 
uttryckte med förvåning, ”finns det fortfa-
rande kvar strävhåriga foxar?” Gissa vad 
vi skall pröva till våren???  
 Ut o testa ha det kul.

 MarieBoo och
”The working dog ILSE”

Jag kan varmt rekommendera boken 
ALLA HUNDAR VILL SPÅRA, ni ser den 
på bilden.

Den är  lättläst 
med en humoris-
tisk ton om vad 
som är bra att veta 
innan vi börjar 
spåra samt under 
tiden vi håller på. 
Att spåra kräver 
näst intill 0 ”lägga 
sig i” av föraren, 
det kan vara svårt 
nog. Börja hemma 

i rummet med att lägga ut godis, belöna 

VILTSPÅR
med den roligaste leksaken. Utveckla det 
du lärt er inne till att lägga ut ex godis ute.

Kontakta lokal jaktklubb för att höra 
om det finns någon som kan lägga ett 
TRÄNINGSSPÅR eller en nybörjarkurs i 
spår. Det ger bäst uppfattning och många 
goda tips o råd. Bästa sättet att kom-
ma igång. Det finns åxå FB-sidor med 
viltspårintresserade.

Jag kan åxå stå till förfogande om det 
finns frågor, jag svarar på det jag kan.

LYCKA TILL och ut och börja, jag lovar 
att hunden gillar det och är bra på det, vi 
har ju trots allt en arbetande hund som är 
värt namnet arbetande hund.

Marie
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Och så blev det sommar och midsom-
mar. Som vanligt regnade det, men sken 
upp precis när dansen kring stången i 
Västergötland började. Diggi träffade små 
snälla hundar som han fick .lukta på och 
Husse och Matte fick kaffe och hembakat. 
Det blev även skogspromenader och vi slä-
pade hem årets första kantareller. Sedan 
drog vi till Norrland, träffade Gunvor och 
Ronny i Västerbotten och hade en trevlig 
dag på vårt ställe i Flarken. Diggi fick leka 
med världens sötaste lilla valp (Isa tror vi 
att hon hette, minnet är inte så bra ibland). 
Efter Västerbotten blev det Norrbotten 
och släktträff, vidare till Tärnaby och 
Hemavan, där snön låg djup och man hade 
stängt Kungsleden för vandrare. Så myck-
et snö hade vi inte sett i Stockholm på hela 
vintern. Men vackert var det med allt vat-
ten som forsade i jockarna.

Därefter vände vi åter söderöver till 
Västergötland, lite gräsklippning och 
smultronplockning i Stockholm blev det 
också. I Västergötland hade kantarellerna 
frodats. Efter varje promenad dök Diggi 
och Husse upp med en påse gula saker. 
Matte rensade så hon nästan fick fuktska-
dor på händerna. Tur med vädret har vi 
också haft hela sommaren, solen har lyst 
där vi har varit. 

Så fick Husse plötsligt för sig att vi skulle 
göra en ”akutresa” till Polen till den gam-
la hingstdepån vi varit på otaliga somrar. 
Det var nu 13 år sedan senaste besöket. 
En hel del var mycket förändrat, men det 
var roligt att träffa gamla vänner. Husse 
tyckte det liknade Lasse Holmquists 
”Här har du ditt liv”. Husse red ett an-
tal gånger och Matte körde par i skogen 
med stora vackra hästar. Men så uppstod 
ju problemet med hundvakt. De två mest 
anlitade vakterna var ju döda, resten var 
bortresta eller på långa avstånd i Sverige. 
Till slut förbarmade sig snälla Christina i 
Karlskoga. Diggi skulle umgås med fyra 
tikar. Det gick bra med den yngsta (kallad 
Trattfia) som var utrustad med tratt för 

att inte gräva sig ut under staketet. Men 
sedan konstaterades att Diggi inte var nå-
gon kennelhund, han var med präglad på 
människor. Han avhämtades av tacksam 
Matte och for vidare till Västergötland 
där vi påbörjade kräftfisket. Se den stiliga 
bilden på Husse och Diggi iförda likadana 
flytvästar.

Vår utställning i Gränna med aktivitets-
dag var en höjdare! Underbart väder, trev-
liga människor och vackra hundar! Vi ser 
fram emot en lika trevlig helg nästa år.

Nu önskar vi alla Mattar, Hussar och 
Strävisar en fin avslutning på sommaren 
och en fin höst!

Diggi och Diggis Matte

Diggi och Diggis Matte
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Sommaren 2015. Tillbakablickar av Kaxi.
Minnesvärd på många sätt. Matte och 

Husse 1 hade nöjet att njuta av min när-
varo hela sommaren. Långa promenader 
utmed stranden med möten av två- res-
pektive fyrbenta vänner. Tog gärna en 
promenad till hamnen för att se om Matte 
och Husse 2 möjligen ändrat skutan och 
återvänt. Men icke, de skulle ju vara iväg 
hela långa sommaren. Provade på att vis-
tas ombord, kom dock fram till att land-
backen passade mig bättre, vilket jag på-
talade för Matte 2. Således enades vi om 
följande; kultur – vi skulle ”kulturella” oss 
innan sommarens seglats. Dessutom skul-
le min  tyskutbildning göra ett uppehåll 
t.v. Kom nämligen fram till att de tre ord 
jag behärskar till fulländning, räcker gott 
och väl. De tyska turisterna, två- som fyr-
benta, är alltid lika häpna över mina kun-
skaper – det öppnar dörrar så att säga. Vill 
inte direkt skryta, kan dock gott nämna 
att jag är mycket omsvärmad. Har fått en 
del friare och även skamliga förslag. Kan 
det vara på grund av mitt utsökta hals-
band? Min ståtliga hållning? Eller rentav 
pälsens lyster? Emellanåt blir Matte 2 och 
jag inviterade till husbilarna, där vi kny-
ter kontakter. Kan för övrigt nämna att 
tyska godsaker ej är att förakta!

Så, nu till kulturen. Medan Husse 2 fin-
slipade det sista på båten inför avfärden, 
bestämde vi, Matte 2 och jag, att ägna oss 
åt vår ”kulturdag”. Startade med Sveriges 
sydligaste udde, Smygehamn. En under-
bar, rogivande plats för alla. Hamn, fis-
krökeri och härliga dofter. Runda, alldeles 
speciella vita kalkugnar att utforska och 
trivas vid. Populär plats för turister, över-
vägande tyskar med jämlika lekkamrater.  
Konstaterar att här kan man inte annat 
än trivas!

Vi begav oss vidare till Abbekås och ”gå-
sen Joakim”. Mysig hamn, exotisk enligt 
Matte 2, som har alldeles speciella minnen 
att blicka tillbaka på. Vi besökte även ”vä-
derstenen” (se nästa sida). Enkel att förstå 
och pålitlig. Restaurangen därstädes in-
bjöd till törstsläckare och trevlig samvaro 

med husets tax. Värt ett besök!
Så körde vi en liten tur igen. Passade 

på att ta en tupplur, vilket verkligen 
behövdes.

Pigg och vaken stannade vi i Skillinge. 
Klockan visade sig vara 15.30. Matdax! 
Picknick i hamnen. Mängder av nya upp-
täckter. Turistbyrån t.ex. – en byrå/skåp 
placerat vid hamnen med information 
om ortens alla sevärdheter. Vattenskålen 
inte att förglömma. Både omtänksamt och 
minnesvärt! En upplevelse även det.

Fulla av dagens alla intryck begav vi oss 
hemåt. Nickade till då och då, drömde lite 
om en alldeles speciell tax, drack en slurk, 
rastade och gjorde precis vad jag kände 
för. Lugnt och skönt.

Denna kulturella utflykt utmed havet 
kan varmt rekommenderas. Matte 2 av-
slutade dagen med att konstatera att 
Skåne är ett härligt land, helt i klass med 
alperna.

Vov-vov Kaxi
vid pennan Maritta.
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Ja jag måste säga det är som ett nytt liv 
jag kommit till från dagen D då mina äd-
laste delar försvann från min kropp och 
jag måste säga det att det är till det bätt-
re nu kan jag ligga och dra mig i sängen 
hur länge som helst tills matte bär mig ut 
i hallen för att ta morgonpromenaden på 
45min. Fått höra att man inte är välkom-
men på hundutställningar längre, men 
vem bryr sig, matte säger att jag är snyg-
gaste killen iallafall och det betyder mest!

Bäst av allt jag kan numera vara lös på 
gården utan att bry mig om alla tikar och 
mina hundrivaler som jag annars skulle 
hålla reda på. Nu kan jag kan ägna mig 
helt och hållet till min hobby ”kottplock-
ning ” ja jag har hört om tryffelhundar 
vilket matte skulle tycka vara bättre, men 
nu älskar jag kottar! Hämtar hem kottar 
varje dag eftersom vi bor på en skogstomt 
vilket innebär paradiset för en som mig.

Bada bastu är nästa grej som jag upp-
täckt att jag älskar, vilket inte min husse 
kan förstå. Men jag får min vilja igenom 
för husse kan inte ha mig gnylande och 
krafsande utanför bastun, sen får man sit-

Mitt ”nya” liv som hund…………
ta och mysa i relaxen och få något gott. 

Jag är numera en cool fox som njuter av 
det goda i livet och tycker livet är under-
bart, visserligen har jag kvar min energi 
när det gäller, fast matte kallar det inte 
längre ADHD-Delux.

Jag älskar mitt liv som hund//

Harry  

Betingelser    Prognos
Stenen är blöt   Regn
Stenen är torr   Inget regn
Stenen avger skugga  Soligt
Stenen är tångtäckt  Havet har skvätt
Stenen är vit    Snöfall
Stenen är istäckt   Vinter
Stenen syns inte   Dimma
Stenen rör sig i sidled  Blåst
Stenen hoppar upp och ner Jordbävning
Stenen är försvunnen  Svår storm

”Väderstenen i Abbekås”
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Styrelse Kontaktpersoner 
Ordförande Ann-Charlotte Reventberg 

Sutarevägen 46 
231 92 Trelleborg 
0410-72 45 72  
070-584 94 67 
reventberg@revac.se 
 

Södra Sverige Lena Lundström 
Skånevägen 79, 
245 38 Staffanstorp 
046-25 57 84  
070-672 21 32 
lackerbitenskennel@swipnet.se 
 

Vice 
ordförande 

Marie Saul 
Bokenäskärr  243 
451 96 Uddevalla 
 
073- 991 16 46 
musch@spray.se 
 

Mellansverige Christina Larsson 
Noravägen 55 
691 54 Karlskoga 
0586-72 56 69 
 
christina.i.a.larsson@telia.com 

Sekreterare Berit Hansson 
Nyponstigen  l 
974 52 Luleå 
0920-628 75   
073-054 86 37   
 sekreterare@foxterrier.se 
 

Västra Sverige Marie Saul 
Bokenäskärr  243 
451 96 Uddevalla 
 
073- 991 16 46 
musch@spray.se 
 

Kassör Kristina Lindström 
Sturegatan 46 1tr.ö.g  
114 36 Stockholm 
 
070-866 25 54 
kristina@gustavianska.se 
 

Östra Sverige Ylva Östfeldt 
Fatburs Kvarngata 7 
118 64 Stockholm 
08-716 78 57 
073-914 09 41 
ylvaostfeldt@gmail.com 
 

Ledamot Lena Lundström 
Skånevägen 79 
245 38 Staffanstorp 
046-25 57 84  
070-672 21 32 
lackerbitenskennel@swipnet.se 
 

Norra Sverige Gun Nilson 
Uppforsbacken  4 U 
913 41 Obbola 
090-280 81 
070-699 13 43 
bandling.nilson@telia.com 

Suppleant 1 Pia Rydberg 
Örntorp 211 
395 98 Läckeby 
0480-603 29   
070-970 96 91 
jollyfox@telia.com 
 

Webmaster Annika Göransson 
webmaster@foxterrier.se 
 
 

Strävaren 

Suppleant 2 Maud Linde Ring 
Höghult PL 2288 
343 91  Älmhult 
0476-144 76 
070-148 41 83 
ake.simonsson@live.se 
 

Redaktör Christina Boberg 
Persikov. 12C 
262 65 Ängelholm 
0431 – 259 37 
stravaren@boberg.nu 
 

Suppleant 3 Ewa Schöld 
Österfäladsv. 192  
261 76 Asmundtorp 
073-963 16 92 
folkofa@hotmail.com 
 

Manusstopp  1 Mars 
 1 Juni 
 1 September 
15 November 

Postgiro: 465692-2    E-post: info@foxterrier.se     Hemsida: www.foxterrier.se 
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Strävhåriga Foxterrierklubben
 tackar varmt för all sponsring i samband med 
rasspecialen i Gränna den 22-23 augusti 2015.

Best in Show 

SUCH Foxtan´s Color of Gold, f. 20120812, Reg.nr SE51756/2012

Ägare: Madeleine Rosberg, Höllviken 
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