


Medlemsavgifter från och med 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
Kontoinnehavare: Foxterrier Christina Boberg
   Persikov. 12C
   262 65  Ängelholm
   Sverige

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 f o m 2016-01-01:
Hel betalande medlem  250 kr
Familjemedlem    25 kr
Skänkta medlemskap  100 kr

Annonspriser för medlemmar:
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:

Under de senaste månaderna har 
Lena Lundström och jag reviderat 
klubbens RAS (rasspecifik avelsstra-
tegi). Den nya versionen finns nu hos 
Svenska Terrierklubben och därefter 
hos Svenska Kennelklubben för att 
förhoppningsvis godkännas. Detta ar-
bete skulle ha gjorts av klubbens av-
elsråd, men på grund av dåligt in-
tresse för sådant arbete, har klubben 
inget avelsråd. Förhoppningen är att 
klubben i framtiden skall hitta med-
lemmar som är intresserade av avels-
frågor och som tillsammans bildar ett 
avelsråd.

Under arbetets gång har det kom-
mit upp frågor om färgbenämning-
ar på vår ras. Efter kontakt med 
Svenska Kennelklubben, Svenska 
Terrierklubben och även genomläs-
ning av Englands rasstandard avse-
ende Strävhårig Foxterrier gäller föl-
jande färgbenämningar: ”Vit skall 
dominera med svarta och/eller tan-
tecken. Brokig, röd, lever och skiffer-

Ordföranden har ordet

Alice och Elsa. Foto och ägare: Annette & Christer Haraldsson.
.

blå tecken är inte önskvärt”. 
”Färgen ginger finns inte i 
SKKs färgregister, vilket inne-
bär att det inte går att registrera 
en hund med färgen ginger.” (enl 
svar från SKK).

Strävhåriga foxterrierdagen 
firades över hela vårt land 
och jag ser med glädje till-
baka på det stora en-
gagemang ”foxäga-
re” visat genom 
att delta i de 
träffar som 
ordnades på oli-
kaplatser. Dagen 
uppmärksammades även i vissa ra-
diokanaler och på SVT.

Nu återstår bara att tacka er alla för ett 
fint Strävhårig Foxterrierår och önska er 
alla 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Ann-Charlotte
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Redaktörens rader.
Jason har under några 

veckor haft sällskap av lilla 
Maisie 7 månader. Hon var 
otroligt charmig och full av 
bus. Det var inte alltid lätt 
att förbli allvarlig vid tillrät-
tavisningar. Hon förstod ald-

rig att det gällde henne, utan 
tittade då sig omkring med 

undran, vem det var jag morra-
de på. Insåg att det är väldigt prak-

tiskt med ”daghund”. 

Man får ta del av ett yrväder, som sedan 
går hem när det är kväll. Ungefär som att 
passa barnbarn. Om ett par veckor är det 
1:a advent. En tid på året som jag upp-
skattar mycket. Man tänder ljusstakar 
och stjärnor i fönstren och även om jag 
inte är purung, fylls jag av förväntan inför 
julen. Det är mycket oro och ondska i värl-
den. Vi får försöka värna om varandra och 
låta det goda råda. Jag, min man Jan och 
Jason ser framemot 2016 med tillförsikt 
och att ni bidrar till innehållet i Strävaren

 God Jul
och 

Gott Nytt År!
Christina, redaktör
Jason, kontorschef
Jan, fixaren av de snygga sidorna.

Strävaren nr 4 är när jag 
skriver dessa rader, näs-
tan klar att lämnas till 
tryckeriet. Det har va-
rit ett både händelse- och 
lärorikt år när det gäl-
ler Strävaren. Inför nr 1, 
stod valet mellan att fort-
sätta i gamla spår eller ska-
pa något nytt. Valet var väl-
digt enkelt. Självklart skulle vi 
ge Strävaren en ordentlig ansiktslyftning. 
Reaktionerna från Er medlemmar har va-
rit genomgående positiva, men även kritik 
har förekommit och det försöker jag ta till 
mig. Jag har tillgång till ett antal gamla 
exemplar av Strävaren, som jag emellanåt 
tittar i för att få uppslag. Tydligen har det 
genomgående varit svårt att få in bidrag 
till Strävaren. I nr 4 1985 vädjar redak-
tör Nils-Bertil om bidrag till tidskriften, 
med både text och bilder. Jag upplever det 
inte riktigt lika, eftersom Ni är ganska fli-
tiga med att skicka bidrag. Vad jag saknar 
är inlägg och/eller artiklar på rekommen-
dation av våra uppfödare. Det händer att 
Hundsport skickar över material till oss 
för publicering och det tycker jag är bra. 
Hösten i Skåne har varit överlag bra vä-
dermässigt, med höga dagstemperaturer. 
Idag är det riktigt ruskväder. Både kon-
torschefen och jag myser på kontoret, när 
vi skriver dessa rader. 
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Registrerade valpkullar 2015.08.01-2015.10.30
Kennel Crispy  2 + 1. F. 2015.07.28
Agneta Åström  E. Images Des Tip-Top Terriers SE 38038/2015
   U. Crispy Peppermint SE 16739/2009

Kennel Snowflys 1 + 0 F. 2015.09.02
Ann Hjort  E. Logica Headline SE 11826/2011
   U. Snowfly´s Golden Glow SE 20684/2013

Kennel Foxtans 1 + 1 F. 2015.09.10
Zoltan Sabo  E. Foxtan´s Silver Bullet SE 56660/2011
   U. Foxtan´s Miracle SE 19565/2010 

Med reservation för ev. fel.

Skänkta medlemskap
Från   Till
Agneta Åström  Sören Andersson, Odensbacken
Kennel Crispy

Gunilla Thörne  Birgitta Bouvery Holm, Uppsala
Kennel Dartline

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!

Kassörens Rader
I detta nummer av Strävaren finns ett 

inbetalningskort. Använd det genast och 
skicka in er årsavgift så det inte blir bort-
glömt. Det är så trist att behöva skicka på-
minnelser (antingen email eller per post). 
Avgiften är för nästa år  250:- , men famil-
jemedlem behöver fortfarande bara beta-
la 25:-.

Och ni som flyttat eller bytt eller fått ny 
emailadress meddela kassören detta så att 
tidningen kommer rätt.

En trevlig Jul och ett bra 2016 önskar er 
kassör Kristina
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Hade ett trevligt samtal med Christina 
Boberg på morgonen där vi så småning-
om var rörande överens om kärleken till 
våra Foxterrier. Vad som oroade oss lite 
var att bilden av våra hundar fokusera-
des mot den fulländade exteriören lite väl 
mycket så den vardagliga och lite lurviga 
sällskapsvarianten kom i skymundan. Det 
diskuteras öron, svansar och benhår när 
det egentligen bör läggas lika mycket vikt 
på humör, mentalitet och allmän tillgäng-
lighet. Det ger en hel del utslag på efter-
frågan i rasen. 

Mycket positivt har kommit fram ge-
nom att de Hundpromenader som väckts 
genom ” Dagen för Strävhårig Foxterrier” 
har genomförts så trivsamt i några regio-
ner. Hoppas att vi kan utveckla den tradi-
tionen på flera ställen. Vi måste visa våra 
hundar på annat sätt än att bara hänga 
upp dem i ett snöre på Trimbordet och på 
Utställning. Det finns ju en rasstandard 
som domarna bör följa, men ser vi inte upp 
så glider vi iväg åt oönskat håll. 

Trimkurser måste finnas, men även triv-
selträffar med aktiviteter för hundarna är 
viktiga för alla parter. Det ska vi bli bättre 
på här hos oss har vi tänkt. 

Helgerna kommer fort nu, adventsljusen 
är framme för koll och tomtarna väntar 
bakom hörnet! 

Hoppas vovvarna får roliga paket att 
öppna även i år.

Gun Nilson

Hundens budord:
Jag lever i ungefär 15 år.

Varje gång du lämnar mig, bety-
der sorg för mig.

Ge mig tid att förstå vad du begär 
av mig. Gör mig lycklig, du är hela 
mitt liv.

Var inte arg på mig länge åt gång-
en och lås inte in mig som straff.

Du har ditt arbete, dina vänner 
och dina nöjen. Jag har bara dig.

Tala med mig fastän jag inte för-
står orden. Jag blir glad bara över 
att höra din röst.

Kom ihåg att jag aldrig kan glöm-
ma hur du är mot mig.

Innan du slår mig. Kom ihåg att 
mina tänder kan krossa din hand. 
Men jag använder inte min styrka 
mot dig.

När du blir irriterad på mig för att 
du har mycket att göra, så tänk på 
att jag kanske är sjuk, har ont i 
magen, är trött eller deppig.

Ta hand om mig när jag blir gam-
mal. Kom ihåg: Du blir också 
gammal.

Var hos mig när jag har det svårt. 
Allt blir lättare bara jag har dig.

Jag älskar dig.

Din hund

Obbola mitten av november
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Aktiviteter under 2016.

Norrlandsspecialen i Kråken. Lördagen 18 juni. 

Rasspecialen i Gränna med aktivitetsdag  27-28 augusti.
Tänk på att boka boende i god tid. Stugorna på Gränna camping blir snabbt fullbokade.

Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier onsdagen den 19 oktober. 
Firande kommer att ske söndagen den 16 oktober. 

 Skåne. 
Vardagsvård av Din hund. Ewa Schöld visar, ger råd och tips. 
Vårvandring i Risens naturreservat, Genarp när backsipporna blommar.
Aktiviteter i Storegård hundpark, Lund.
Aktivitersdag/promenad Frostavallen, Höör.

 

Västkusten.
Planering för träffar pågår.

Stockholm.
Träffar på Gärdet m m planeras.

Norrland.
Har inspirerats av promenader mm och planerar göra något liknande.

För samtliga aktiviteter gäller följande: 

 På klubbens hemsida www.foxterrier.se under kalender läggs information upp allt 
eftersom tid och plats blir beslutat. Även klubbens Facebooksida uppdateras med 
information.

Hör av Er till någon av klubbens kontaktpersoner med förslag på fler aktiviteter och 
platser att träffas på. En promenad och fika ger ofta ett stort utbyte oss hundägare 
emellan!
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Utställningsresultat efter manusstopp för nr 3.
2015-08-15 SKK/SOKK Eskilstuna Nat Domare: Inger Hansson (1+0 )
BH Ck,Bir CH CRISPY BILLY JOE 

2015-08-22 SKK/VAKK Backamo Nat Domare: Sonia Pagani (1+2) 
 Ck,Bir CH WILLIANAS FINALIST 
BT Ck,Bim CH FOXTANS WENDY 
BT-2 Ck,Cert  FOX ON THE ROCKS FEMME FORTUNA 

2015-08-23 SKK/STOKK Täby Galopp Domare: Monika Stafberg Vikner (1+0) 
BH Ck,Bir  CRISPY BILLY JOE 

2015-08-23  Överkalix Nat. Domare: Yana Gavrilova (0+4 )
BT Ck,Bir,Vetkk:1 CH NORTH FOXS PROUD MARY 
BT-2 Ck,Cert  NORTH FOXS MOLLIE MC GUIRE 
BT-3 Ck, CH NORTH FOXS LUCY IN THE SKY 
 UKL:Very Good  SNOWFLYS NEW BEGINNING 
 

2015-08-29 SKK/GKK Gotland Nat Domare: Mats Lindborg (1+0 )
BH Ck,Cert,Bir  JIG`S PRIMO AMOROSO 
 

2015-08-30 SKK/GKK Gotland Int. Domare: Anette Bystrup (1+0 )
 Ck,Cert,Bir,Cacib  JIG`S PRIMO AMOROSO 
 

2015-09-05 SMOKK Böda Nat. Domare: Monika Vikner Stafberg (1+1 )
BT Ck,Bir CH JOLLYFOX POWER ON LINE 
BH Ck,Cert,Bim  CRISPY FAIR`N SQUARE 
 
2015-09-12 SVTEK / SYDSVENSKA TEK Bjuv Nat. Domare: Jul Hamlot (0+1) 
BT Ck,Bir CH CRISPY PRETTY PERFECT 
 

2015-09-13 SKK/SYDSKAKK Eslöv Nat. 
Domare: Benny Blidh von Schedvin (0+2) 
BT Ck,Bir CH CRISPY PRETTY PERFECT 
 Junkl. Excellent  CROWFOX VIVIEN LEIGH 
 

2015-09-13 SKK/GAKK Högbo Bruk Int. Domare: Richard Paquette (1+0 )
BH Ck,Cacib prel. Bir CH CRISPY BILLY JOE 
 

2015-10-03 Svtek/Västsvenska Tånga Hed Nat. Domare: Henrik Johansson (0+1)
BT Ck,Bir CH FOXTANS WENDY 

2015-10-10 Svtek/Nedre Norra Tek Sundsvall Nat. 
Domare: Monika Vikner Stafberg (1+2 )
BH Ck,Bir CH CRISPY BILLY JOE 
BT Ck,Cert,Bim  NORTH FOXS MOLLIE MC GUIRE 
BT-2 Vetkk.1 Ck, CH NORTH FOXS PROUD MARY 
 

2015-10-11 SKK/ Sundsvall Int. Domare: Annika Ulltveit-Moe (3+3)
BH Ck,Bir,CACIB CH CRISPY BILLY JOE 
 Ökl:Very Good  CRISPY CANDYMAN 
 Chkl:Excellent CH CROWFOX BLACK MAGIC 
BT Ck,Cert,Bim,Cacib  NORTH FOXS MOLLIE MC GUIRE 
BT-2 Ck,Vetkk:1 CH NORTH FOXS PROUD MARY 
 Chkl:Excellent CH CROWFOX MATA HARI 
 

2015-10-31 SMOKK Växjö Domare: Per Iversen (1+0 )
BH Ck,Bir,Cert, Cacib CH JIG`S PRIMO AMOROSO 

2015-4.indd   6 2015-11-16   17:10:33



2015-4.indd   7 2015-11-16   17:10:33



8

I fjol instiftades Nationella dagen 
för Strävhårig Foxterrier. 

Datumet 19:e oktober valdes för att 
det inte fanns någon  annan temadag 
det datumet. Redan då fick vi  upp-
märksamhet i massmedia (Sydsvenska 
Dagbladet) trots det minst sagt elän-
diga vädret. Dagen är nu medtagen i 
temadagars kalender och fortfarande 
den enda temadagen på det datumet. 

Redaktören och kontorschefen gjorde 
en kupp när Radio Kristianstad sände 
från järnvägsstationen i Ängelholm 
15/9 (se bilden ovan).  

Under perioden 16-19/10 oppmärk-
sammades dagen från flera radiopro-
gram och i TV (”Fråga Doktorn”).

Träffar med promenader genom-
fördes i Helsingborg, Karlskoga, 
Malmö, Stockholm och Vänersborg 
(Hunneberg). I Helsingborg skedde 
detta 17/10 och i de övriga orterna 
18/10. 

Detta beroende på att den ”rätta da-
gen” inträffade på en måndag.

Jan Boberg

Helsingborg
På lördagen genomfördes den första träf-

fen i Skåne. 6 foxar med tillhörande hus-
sar och mattar mötte upp på Gröningen. 
Efter en kort promenad släpptes valparna 
på sandstranden för att springa fritt.

Hussar, mattar och i viss mån foxarna 
intog den medhavda matsäcken på de upp-
värmda bänkarna. Redaktören tyckte att 
de var en aning för varma. 
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Karlskoga
Fem glada foxar med koppelhållare pro-

menerade på Grönfeltsudden för att visa 
upp våra fina hundar på Strävhåriga 
Foxterrierns egna dag.

Hunneberg 

Det blev en ljuvlig dag på Hunneberg 
18/10 för att ”fi ra-uppmärksamma 
” strävhåren. Vi som hade bett om 
väderkompensation med tanke på förra 
året blev hörda med råge. Vi var sex 
jyckar med mattar o hussar inalles sju 
tvåbenta, sex fyrbenta som vi fi rade 
och en fyrbent som bara var med, mer 
känd som ”chefen”. ”Huset” dvs Helen 
Schill stod för kaffe/bulle samt korv/
bröd o bubbel (-vatten). Några av oss 
tog fem kilometers promenaden i fi n 
terräng, några valde kortare biten på två 
kilometer. Fika smakar alltid gott ute 
efter prestation för att inte tala om vad 
trevligt det är att umgås. Vi här verkar 
ha det bättre på så sätt att vi inte är 
en stor grupp, jag menar att vi hinner 
prata med alla det är ju alltid skojsigt. 

Vi pratade om att försöka få till en träff 
snart igen och vi var rörande överens om 
att vi kan fl ytta på oss inom vårt område 
det ger oss geografi sk vidd och tillfälle att 
umgås. Det fi nns sååå mycket fi na ställen 
att få kunna komma till. Spännande 
fortsättning följer. 
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Malmö
Så blev det oktober och dags för våra hun-

dars egen dag den 19:e. Det var flera träf-
far på söndagen den 18:e på många ställen 
i landet. Vi träffades i Pildammsparken i 
Malmö och till skillnad från förra året så 
var vädret riktigt bra. Vi var 24 st. som 
gick runt dammen så det var många som 
lade märke till oss. Det var väldigt roligt 
att träffa så många foxar med hussar och 
mattar. Säga vad man vill om sociala me-
dier men jag tycker att gruppen vi har på 
facebook fyller en viktig funktion för alla 
oss som älskar vår strävhåriga foxterrier 
och det känns extra roligt när man får 
chansen att träffas på riktigt.  Även här 
så var det dags för fika och mingel efter 
promenaden.

Lotta och Siri
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Stockholm
Nationella strävhåriga foxterrierdagen 
firades i Stockholm söndagen den 18 okto-
ber. 18 foxar träffades på café Himmelska 
Hundar på Gärdet tillsammans med sina 
mattar och hussar. Foxarna busade runt 
medan mattar och hussar fikade. Några 
av foxarna tjatade till sig en tallrik Bosses 
lilla, en favorittallrik som innehåller små 
korvbitar, ostskivor och små delikata bi-
tar av den bästa blodpuddingen. Mums för 
en fox! Foxar från när och fjärran var där. 
Lilla Eva som nyss flyttat hit från Estland 

gjorde debut i gänget. Ingen språkförbist-
ring där inte, ett foxskall är ju internatio-
nellt. Någon kom från Surahammar men 
de flesta från Stockholmsområdet. Efter 
någon timme på caféet drog hela gäng-
et vidare till Gärdet där det blev bus och 
gruppfotografering. Lite bråk blev det, 
Asta debuterade vid 3,5 års ålder som 
slagskämpe. Inget allvarligt inträffade och 
efter några timmar skildes vi åt efter att 
på ett trevligt sätt firat foxterrierns natio-
nella dag.

Ylva Östfeldt
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Promenad i Karlskoga

10 foxar samlades 6:e september på 
Grönfeltsudden i Karlskoga för gemensam 
promenad med tillhörande koppelnaviga-
törer. Vädret var underbart. Klarblå him-
mel, ingen vind och trevliga plusgrader. 
Promenaden gick i sakta mak då det fanns 
ett antal lyktstolpar att lukta in. 

De foxar som önskad kunde även doppa 
tårna då vi passerade en badplats. Några 
av hundarna passade på att doppa mer än 
så.

Efter promenaden samlades vi hemma 
hos Christina Larsson, Kennel Kinconly. 
Där väntade välsmakande fika och hun-
darna fick leka i trädgården. Så härligt det 
är att se en hel hög med foxar lyckliga rusa 
runt och leka. 

Annika Göransson

Promenad i Skrylle
Vi hann knappt komma hem från Gränna 

innan det var dags för nästa träff. Jag hade 
lagt ut en inbjudan i vår grupp på facebook 
om en träff i Skrylle utanför Dalby och det 
var väldigt många som var intresserade. 

Vi träffades den 13 sept. och väderprogno-
sen hade sett god ut så vi var lite besvikna 
där vi stod i duggregnet. Till slut var vi 12 
stycken som promenerade iväg på en spe-
ciell hundslinga på ca 5 km. Det blev inget 
av regnet så turen var med oss. På slingan 
fanns lite olika rallylydnadsmoment upp-
satta som en del av oss testade. 

Efter promenaden smakade det gott med 
medhavd fika. Vi fick även lite information 
från vår ordförande Ann-Charlotte. Där 
kom också upp lite olika förslag på nya 
träffar till våren som jag ser fram emot.

Lotta Petterson
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Att ha eller inte ha.  
Kaxis funderingar!

Det finns som bekant alla de sorters 
hundliv. Gatuhundar, gårdshundar, ledar-
hundar och så naturligtvis sällskapshun-
dar, för att nämna några.

Personligen tillhör jag den sistnämn-
da kategorin, vilket jag är helt tillfreds 
med. Att få bli ompysslad, få en och an-
nan gåva i form av tuggben, leksak eller 
kram. Födelsedagar som firas med en ex-
tra godbit. 

Ett nytt halsband då och då,  är nog det 
jag uppskattar bäst. Man är ju quinna dvs 
tik. 

Tidigare omnämnda strasshalsband är 
den absoluta favoriten! Mitt uppträdande 
blir värdigare, i synnerhet i kontakt med 
andra fyrbenta, så att säga.

 Nyligen var det åter dags för vistel-
se hos matte/husse 2. Allt var packat och 
klart. Dock glömdes ovan nämnda attri-
but. Husse 1 skickades hem för att hämta 

min käraste ägodel. Kom tillbaka upprik-
tigt bedrövad, utan detta. Allmän sorg och 
förtvivlan. Vad nu?

 Har nu under en hel vecka tvingats  att 
bära det rutiga skotska, som visserligen 
är helt ok och passar utmärkt till min nå-
got grånande höstpäls. Matte 2 såg till att 
matcha sin klädsel i samma kulörer. Så 
traskade vi  iväg och se, min värdighet 
byttes mot en sportslig variant! 

Blev med ens yngre, skuttade omkring i 
höstlövens färgprakt, jagade fåglar och ka-
niner, blev yster som en valp! 

Tänk vad klädseln har för effekt! Denna 
så härliga höstvecka inbjöd även till diver-
se upptäckter. Att kunna undersöka, tes-
ta och smaka olika lämningar i naturen, 
rulla sig i dessa - en heldag av lycka! Detta 
beteende skulle aldrig ske med det rosa/
lila strasshalsbandet, var så säker! 

Nåja, så småningom kom vi hem. Vilade 
efter maten - länge - orkade inte ens be-
vaka det dignande matbordet. Tvingades 
ut i mörkret för dagens sista behovsrunda. 
Stöp i husse 2 säng. Kände lite oro i mag-
trakten. Ville inte störa sängkompisens 
nattro. Valde att kasta upp i sängen, tyst 
och stilla, bäddade runt om och dekorera-
de med röda fläckar (hade just börjat löpa). 
Det blev riktigt fint ansåg jag, 

Ordning och reda med andra ord! Var 
verkligen nöjd med mig själv, som kunde 
arbeta så i tysthet utan att störa. Förstår 
dock inte riktigt varför matte 2 tillbringa-
de så mycket tid i tvättstugan!

 Denna vecka, dessa upplevelser har et-
sat sig fast i mitt minne. Man har ju som 
bekant ej roligare än man gör sig. 

På tal om detta. Ett boktips till alla 
hundälskare. ”Mina liv som hund” / W. 
Bruce Cameron. 

Läs, njut och må bra!
 

Wau-wau, Kaxi/Maritta 
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Diggi och Diggis Matte
Som vanligt rasar tiden iväg. Man hin-

ner knappast någonting. Alltid händer det 
saker som måste prioriteras. Diggi har 
haft en mycket omväxlande och påfrestan-
de höst. Ett par veckor efter den trevliga 
helgen i Gränna fick han plötsligt någon 
sorts fästingburen infektion, ville inte pro-
menera, ville inte hoppa upp i sängar el-
ler i sina favoritfåtöljer. Dock var han som 
vanligt intresserad av sin mat och drack 
sitt vatten ordentligt, men verkade ha åld-
rats massor av år bara över natten.  Matte 
och Husse var på väg från Västergötland 
till Öland och försökte samtidigt få tag på 
Diggis veterinär och funderade även på 
djursjukhuset i Jönköping. Detta resulte-
rade i att en fartkamera fångade Matte 
utanför Hjo (där har man inte kunnat be-
stämma sig ordentligt för vilka fartgrän-
ser som gäller utan det irrar hit och dit). 
Diggi lyckades i alla fall få antibiotika och 
efter några dagar var han som ny igen. 
Matte (1500 kronor fattigare) och Husse 
andades ut. Vi har ju tänkt oss att slita på 
honom ett antal år framöver.

Sedan har hösten rullat på med olika 
trädgårdsarbeten och klippning av löv 
med traktorn. Ingen idé att kratta och slä-
pa till komposten, lika bra klippa sönder 
och låta maskarna göra jobbet på plats. 
Till Diggis stora tröst har det inte blivit 
någon svampplockning den senaste ti-
den. I stockholmstrakten har det varit för 
torrt och trots det varma vädret har inte 
trattisarna brytt sig om att komma upp. 
Vi får leva på tidigare skördar. Matte har 
kämpat en ojämn kamp i grönsakslanden 
med jordärtskockor. De sprider sig som 
ogräs, bara en 1cm stor bit resulterar i 
3meter höga plantor och en massa knölar. 
Eftersom Matte inte tål dessa eländen har 
vi farit runt bland vänner och bekanta och 
delat ut fyllda påsar.

En annan ojämn kamp har vi haft och 
har fortfarande med en stor sorkinvasion 
på vår gräsmatta. Matte har försökt alla 
kända bekämpningsmetoder, vitlök, per-

silja och nu senast vattenspolning. I ett av 
hålen (det finns minst 70-80 stycken) rann 
det ner ca 50 liter vatten. Det måste vara 
helt underminerat. Vi befarar att hela 
gräsmattan sjunker i djupet till våren. 
Diggi är helt ointresserad av alla dessa 
sorkhögar. Grannens katt tar ett par varv 
men inte heller den visar något jaktintres-
se. De små otäckingarna sitter väl i sina 
underjordiska gångar och skyr ljuset.

Så rullade allt på i sin vanliga lunk ända 
tills igår. Helt plötsligt började Diggi hal-
ta på vänster framtass. Förmodligen har 
han trampat på något vasst för vi hittade 
två små hål i en trampdyna. Han utrustas 
med svindyra hundskor och tar sig fram 
på tre ben och nosen. Vi hoppas han snart 
tillfrisknar och blir sitt vanliga glada jag. 
Nu önskar vi alla våra klubbkamrater och 
deras Strävisar.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

 /Diggi och Diggis Matte
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Snart är det jul, här i vårt hus
När vi nu doppar klorna i bläck igen så har 
vi kommit in i November månad. Båten 
står på torra land, löven trillar ner från 
träden och det är mörk. Dagen efter vår sis-
ta båttur så kom det två delfiner till ön där 
vi håller till. Inte för att vi riktigt vet vad 
delfiner är men matte är sur över att inte 
fått sett dom. Men har vi tur kommer det 
några igen. Bara dom inte kommer o tar all 
strömming vi skall dra upp i vår. 
Nog om tråkiga blötdjur. Om vi kommer 
ihåg rätt så kommer det snart att hända 
en massa spännande saker här hemma. 
Matte och hussarna har berättat att i Jul 
kommer det bli trångt för på Julafton så 
kommer tjocka släkten och nästan alla 
kommer till oss i år. Men innan vi kommer 
dit så har vi några riktiga specialuppdrag. 
Ett av dessa specialuppdrag är att vara 
köttbulleavsmakare. Först så måste man 
provsmaka köttfärsen och sedan den färdi-
ga produkten. Finns inga bättre än oss för 
att avgöra om dom blev bra. Många måste 
vi smaka. Sedan har vår matte fått något 
knasigt som kallas för korvhorn. Inte har 
då vi sett några horn på alla korvar vi ätit. 
Matte säger att man har ett sådant när 
man skall göra korv själv. Matte brukar 
försöka sig på en nyhet varje år på julbordet 
och i år skall det tydligen vara korv. Det är 

nog bäst att vi även där är smakkontrol-
lanter. Men det viktigaste av alla uppdrag 
är att på självaste julafton vakta all mat 
som ätas. Kommer ihåg att en rökt korv 
hoppade ner förra året vilken jag (Safira) 
lyckades att ställa som värsta jakthunden. 
Matte kom rusande fort som bara den och 
plockade upp den. Fick jag något för denna 
räddningsinsats?? Nää, matte sa något om 
att korvar inte kan hoppa……
Nää, nu skall vi ta och kolla igenom öns-
kelistorna som vi skall skicka till tomten. 
Matte har sett på ett stort varuhus vilka 
har mycket bra gosedjur för oss hundar 
att dom har fått en hel del nya. Matte och 
husse har även varit på detta varuhus 
i Jönköping och där hade dom mera än i 
Linköping. Vi har ju ingen liten gris och 
det måste vi ju ha.

Scooby & Safira
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Hej alla kompisar, Hussar och Mattar!
Oj! Nu har jag mycket att berätta. Först 

vill jag berätta om hur jag kan springa 
hoppa o leka igen utan att ha ont i rygg 
o ben. 

En dag åkte jag o husse till veterinä-
ren, ”skall aldrig detta ta slut?” sa husse. 
Vi kom in till veterinären hon klämde och 
ryckte i mitt ben. Jaha sa hon vi sätter in 
nåt som heter cortison, när jag fick den-
na medicin, kunde jag inte hålla mig på 
natten utan bajsade o kissade i köket usch 
vad jag skämdes men Husse och Matte sa 
att det gjorde ingenting. 

Nu när veterinären har minskat ner på 
kortisonet så har det blivit helt bra, jag 
gör det jag ska utomhus nu och Husse och 
Matte strålar av glädje då de slipper torka 
upp efter mig, jag behöver inte gömma mig 
under sängen längre.

En dag (18 okt) sa Husse att idag ska vi 
ut och åka till något som hette Hunneberg. 
Hunneberg tänkte jag är det är det berg 
med hundar? När vi kom fram mötte vi 
sju stycken andra foxar, jag blev jätteglad. 
Jag kommer ihåg speciellt en flicka, (Jag 
kallar henne en virvelvind.) som överföll 

Husse med pussar så att hans glasögon 
flög iväg. Jag blev lite avis, Trolla var en 
fin tjej, men det är min HUSSE! Bara jag 
får göra så!

Vi gick en promenad och sen plockades 
det fram korv och bröd som skulle grillas. 

Husse och Matte pratade med de andra 
hussarna och mattarna och jag fick nya 
vänner så det blev en minnesfylld dag.

Igår natt drömde jag om vatten, jag äls-
kar att bada. Så jag bestämde mig för att 
ta ett bad ute på altanen har inte gjort det 
på ett tag. När jag kom dit så låg min pool 
upp och ner. Jag trodde att det var Husse 
som busade med mig som vanligt så jag 
satte mig ner och gnydde lite. Husse kom-
mer ut och sa att det är försent att bada 
ute nu, snart kommer kylan och då fryser 
vattnet. Nu är det snart jul sa Husse och 
då kommer snön istället som du kan busa 
i. Snö tänkte jag, det kommer jag ihåg. 
Snö som lämnar våta tassavtryck i hallen 
som Husse och Matte trampar i. Jag var 
lite besviken över att det inte blev något 
bad för min del, men jag gick in och la mig 
på sängen, somnade och drömde om snö.

Kalle med Familj önskar alla 
En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. 

                         Kalle Fox   

Kalles funderingar och minnen
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2015
Blickar tillbaka på året och inser hur bra 

jag haft och har det, även om jag blev av 
med mina kulor och matte reducerar min 
mat och min motion, så jag inte ska lägga 
på några trivsel kilon.

Men husse har jag lindat runt lill fingret 
eller vad dom brukar säga. Jo jag har lärt 
han att han ska ge mig ett baconben ef-
ter varje kväll han har duschat, kan hända 
att jag får påminna honom, fast jag förstår 
inte varför jag väntar ju troget nedanför 
honom.

Sen har jag lärt honom att ge mig Frolic 
när han kliver upp på morgonen, när han 
åker iväg på jobbet eller kommer hem. 
Eller rättare sagt varje gång han kommer 
in eller går ut genom dörren hahaaaaaa…..
ja han är lätt lärd min husse.

Men jag hör matte ständigt tjata på ho-
nom att  –Ge honom inte så mycket Frolic 
han kan  ju bli tjock.

Fast jag älskar husse då han säger- Det 
är ju omöjligt så mycket som du motione-
rar honom.

Men nu vill jag bara önska alla Foxar 
med sina Hussar & Mattar en riktig God 
Jul & Gott nytt år!

Ps! Njut av det goda julen ha och bjuda på 
och strunta i någon så kallade trivselvikt!

//Harry

Tomtemor Skrållan Foto: Maria Vaereus

Tomtenissen Morris Foto: Lotta Carlsson
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Alla här vet ju att Foxen som ras är en rik-
tig kanonhund, i dubbel bemärkelse på den-
na kanonbild. Den är tagen vid Carlstens 
fästning på Marstrand där Owe var på besök 
när hans husse och matte tog med honom i 
ett sorts rullande hus på semesteräventyr.

Som synes undersökte Owe kanonen 
grundligt, närgående och länge. Kan hän-
da den ingående inspektionen fick honom 
att förstå att dunder och brak inte alls är 
farligt eller något att vara rädd för.

Husbilssemestern var ett riktigt äventyr. 
Så fort bilen stannade så skulle Owe ut ur 
sin bur och direkt hoppade han upp i fram-
sätet för att  spana. 

En tid efter husbilssemestern på väst-
kusten tog hans husse och matte hem 
massa byggnadsjobbare. Vi förklarade för 
Owe att dom skulle bygga en stor ny lya 
till hela flocken. Owe tyckte att det var 
spännande och ofta följde han varje rörel-
se där ute genom något fönster i våran till-
fälliga gamla bostad på tomten. Det gräv-
des, mättes, sågades ner träd med mera. 
En trädfällare tog ner massor av träd och 
ett av dom var det största ”kisseträdet” 
som fanns på våran tomt. 

Foxterriern som ras är en riktig kanonhund!!!
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Här sitter Owe på jättestubben av det 
trädet och spanar ut över förödelsen. Alla 
vedkubbarna ska klyvas och sedan bli ved 
till brasan och det gillar Owe. 

Owes egna rader;

Jag fick inte vara ute och lägga mig i job-
bet men bakom fönstret kladdade jag med 
nosen på glaset och oftast iakttog jag job-
bet nyfiket och tyst. Men om någon skulle 
råka knacka på dörren för att de ville oss 
något eller om någon visslade eller ropa-
de till någon annan utanför då skulle jag 
självklart delta i diskussionen. Då skäll-
de, voffade och foxpratade jag (som bara 
vi foxar kan) i högan sky där inne bakom 
mitt fönster. 

Så fort byggjobbarna åkte på lunch så 
skulle jag ut och inspektera på tomten och 
självklart uppsöka kisseträdet. En dag hit-
tade jag en stor skopa som jag var tvungen 
att provsitta. Det var gott om plats för mig 
där som synes.

  
En dag kom en tuff herre med massa ta-

tueringar och matte var tydligen orolig för 
att jag skulle bli rädd när han skulle sät-
ta igång med sin arbetsuppgift. Hon hade 
förberett mig, hade fått massor av motion 
och stimulans av olika slag för att jag skul-
le vara trött och hålla mig lugn den dagen. 
Trött som bara den intog jag min skönas-
te sovställning, på rygg med alla fyra tas-
sarna rakt upp i luften. Detta medans tuf-
fingen med tatueringarna sprängde berg 
till nya husgrunden alldeles utanför. Det 
bekom mig inte alls att det dundrade 
och lät så att till och med fönsterrutorna 
skallrade, jag sov som en stock. Kanske 
var det mötet med kanonen tidigare på 
Marstrand, då jag kikade djupt in i dennes 
inre och inte uppfattade någon sorts fara 
alls. Jag bara stillade min fox-nyfikenhet 
med hela huvudet inne i kanonpipan. 

Voff och tass från vOwe och 
vid pennan hans matte Annika.
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Vi känner oss lite skämmiga här i Norr! 
Någon samlad Foxpromenad den 18-19 
okt har vi inte kunnat ställa upp med. De 
Foxar som finns är så utspridda geogra-
fiskt att vi backade ur.

Det känns tråkigt när vi får se hur trev-
ligt det gått att ordna i andra delar av 
landet!

Samling blir det ändå den 22 nov. då vi 
träffas i Täfteå hos Ulrika Nilsson för att 
trimma och få kunnig pälsinstruktion mm 
av Jenny-Ann Hofverberg, känd uppfödare 
med kennel Hofvas i Burträsk. Glädjande 
är att vi har tillräckligt många anmälda 
för att fylla lokalen och få en givande dag 
tillsammans med våra Strävhår.

Vill samtidigt meddela att Norrlands-
specialen 2016 förbereds till lördagen den 
18 juni. I Vännäs visar terrier den 19 juni, 
alltså på söndagen. Domare i Kråken blir 
Pirjo Hjelm, från Helsingfors, uppföda-
re av Airedaleterrier och känd Domare av 
terrierraser.

Julen närmar sej och i butikerna har 
Julstjärnor och Adventsstakar dammats 
av, vilket vi vill se det eller inte. Själv har 
jag också plockat och sorterat i dyl. efter-
som rensning av förråd och bodar pågår 
inför flytten från radhuset, som är sålt 
till mitt äldsta barnbarn. Detta förenklar 
ju urvalet eftersom vissa saker efter lite 
övertalning kan bli kvar i huset. 

Någon julgran blir knappast aktuell 
längre, men en del andra julsaker kan 
vara svåra nog all skiljas ifrån.

Lite nytt från Mitti-Norrland
Alla önskas en något försiktig övergång 

via advent till Julstök och Julfirande som 
i år bara ger oss 5 röda dagar och riktigt 
snålt placerade. Våra fyrbenta brukar fort 
inspireras när papper, kartonger och snö-
ren kommer fram och tomtar börjar titta 
ut ur vrårna.

Några som väntar på Tomteflyget till 
Rovaniemi!
Gun Nilson i Obbola önskar

GOD JUL
och 

GOTT NYTT ÅR
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Hej Alla, en liten rapytt 
från västfronten.

Tänk att det snart är jul, liten Ilse är 
stor nu hon har blivit den i familjen som 
är mellan”-djur” i ålder vill säga. Vi har 
fått tillökning mot alla odds, och han he-
ter ODD(s) en grå semilånghårig katt gos-
se, som kommer att bo kvar. Ilse är nyfi-
ken? sugen på att jaga? sugen på  ??? jag 
vet inte men spännande tycker hon att 
det är med pipen. Det kan komma att bli 
en utmaning när den lille skall upptäcka 
”världen”. Hur har ni andra gjort för att 
presentera nytillskott? Jag har aldrig tidi-
gare haft problem i min flock, gäller både 
stora som små hundar och katter med det-
ta, det är inte säkert att det blir nu heller 
men lite osäkert känns det denna gången. 
HMMM!!???

Vi tränar ”lagom” med spår efter vår 9:e 
placering i SM:et. Vår tränare gav ett bra 
tips genom att påpeka att inte gå ut för 

ofta med spår vilket kan få en del jyckar 
att tappa lusten. Jag tycker att det var ett 
värdefullt tips och jag märker att Ilse är 
oerhört taggad när jag sätter på henne se-
len var tredje vecka denna gång vi skall gå 
ut är det en månad sedan. Hon vet precis 
vad som förväntas av henne. Hon tycker 
att spåra är roligt. Jag hoppas att många 
har inspirerats av vårt spår och tagit del 
av bra information som finns att tillgå i 
bla. boktipset jag gav samt att söka upp 
lokala klubbar. Köp klykor och plastband 
gärna brandgula, idag kallas det orange-
färgat;) ca 20 st, häng dessa i ett band/rep/
snöre (tunnare elkabel helt ok) som du kan 
ha över axeln, häng sedan upp klykorna 
med jämna mellanrum i träd så att du ser 
hur du lagt ditt spår, det är lätt att glöm-
ma hur man gått! Lycka till!

Promenaden på Hunneberg 18/10 blev 
lyckad inte bara vädermässigt utan att  vi 
var fler både jyckar och ägare och vi kom 
överens om att det kan vara både kul och 
lärorikt att få till små promenadträffar 
i olika delar av vårt område där vi bor. 
Tanken är god och vi kommer absolut att 
få till detta.

För dörren står ju åxå MY DOG det stora 
hund eventet första vecka i januari där vi 
planerar att delta och representerar stäv-
håriga foxterriern. Jag utgår ifrån att vi 
blir några stycken som kan avlösa varan-
dra då det är tufft och är långa dagar att 
stå, dagarna blir långa för förutsättning-
arna för representation är ju åxå en del re-
sor för alla. 

INGEN kan allt
ALLA kan något
TILLSAMMANS kan vi mycket
GOD JUL och GOTT NYTT ÅÅÅÅÅR!

Önskar vi på the westcoust  

MarieBoo o co.
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Hundar äter också julbord
Julens frestelser är många och 

för den som har en kriminell lägg-
ning går det alltid att hitta ett 
obevakat ögonblick.

BEKLÄMD. 
Så beskriver man bäst stämningen i den 

tysta gruppen närmast dörren. Husse sit-
ter med en tidning. Läser inte: blicken vi-
lar i fjärran och inga sidor vänds. Två små 
finklädda barn studerar tyst tåhättorna 
på sina skor.

Buss glor på sina framtassar. Runt hal-
sen har han ett halsband av flätat julglit-
ter med en röd kula och en liten bjällra. 

Men idag är han avslagen...
Hållningen är generad, hakan hänger 

och i ansiktet rör sig bara ögon och ögon-
bryn. Han sneglar på sina människor. Han 
får ingen kontakt utan sitter där så stil-
la och bortkommen. Trampar besvärat 
från sida till sida och ändrar ställning helt 
diskret.

Han är i onåd.
Andedräkten står som en rök ur mun-

nen. Mobiltelefonen fungerar inte inne. 
Sammanbitet knappar matte de olika 
snabbnumren.

Mormor. Morfar och låtsasmormor. 
Farmor. Grimaserar, tar ett djupt andetag 
och ger alla samma trista besked:

–Hej, vi sitter på Djursjukhuset.
–Nej, vi vet inte när vi kommer härifrån.
–Nej, vi får se hur det blir med besöket.
–Nej, vi kanske inte ens hinner hem till  

julmiddagen.
–Ja, barnen är så ledsna för att julafton 

är förstörd.
–Ja, ledsna för att dom inte fick se Kalle 

Anka.
 Buss är inte den enda hund som i ett 

obevakat ögonblick och glufsfat i sig en del 
av julstämningen. 

Från Lucia, via julhelgen och ända fram 
över trettonhelgen droppar det in hun-
dar som fått litet för mycket av det goda. 
Under den tiden ställs diagnoser som inte 
förekommer under resten av året.

Här följer några smakprover:
Skinkförätning

Skinkförätning är en typisk julsjukdom 
hos hundar. Så här går det till: Husse stäl-
ler skinkan för att svalna på trappen – ur 
vägen för snyltare. Matte släpper ut hun-
den från altanen för att slå en kvällsdrill. 
Skinkdoften kittlar i nosen, en extra lov 
runt huset och ja, du förstår själv.

Rekordhållaren är en benig schäfertik 
som på ren och skär vilja stoppade i sig en 
hel sex kilos skinka, dock utan benet. Där 
tog det stopp. Samba knäade och såg ut 
som hon svalt en badboll.

En sådan jätteförätning kan orsaka både 
andnöd och cirkulationskollaps och bli 
rent livshotande. Snabbt ingripande är 
nödvändigt.

 En dos kräkmedel injicerat i nackskin-
net fick henne tom i magen. Men inte på 
bättre tankar. Volymen uppkräkt skinka 
var imponerande. Hon hade gärna smällt i 
sig den en gång till.
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Bullfylla
Medan degen jäser gör man ofta något 

annat och ofta gör man detta andra nå-
gon annan stans än i köket där både spis 
och bänkar är fulla av bak. Jäsande deg 
kan man lätt placera litet tanklöst, till ex-
empel så att hunden kan ta sig upp på ett 
bord via en stol.

Bullar slinker ner lätt och även en liten 
hund kan trycka ner en halv plåt på noll-
tid. Jäsningen fortsätter i hundens mage 
och det går mycket fort eftersom tempe-
raturen där är högre. Magen blir snabbt 
sprängfylld med gas.

Dessutom bildas alkohol vid jäsningen 
och hunden kan bli redlöst berusad.

Behandlingen är som ovan: få hunden att 
kräkas och det snabbt.

Kräkmedel
Vissa nedsvalda föremål bör man få hun-

den att återlämna genast. Utan jämförelse 
bäst är att spruta kräkmedel i nackskin-
net, ju förr desto bättre. Vanligen har man 
cirka fyra timmar på sig, ibland kortare 
och ibland längre. 

Har hunden bara svalt ett enstaka före-
mål ger man ett mål mat i anslutning till 
sprutan för att få en rejälare kräkning.

I nödfall, men med mindre säkert resul-
tat, kan man själv tvinga i hunden en stark 
saltlösning. Om och hur det skall göras bör 
en veterinär bedöma per telefon i varje en-
skilt fall. Injektionen är alltid att föredra 
om det över huvud taget kan ordnas.

Snören, glitter och band
Ibland kan det vara rent fel att utlösa 

kräkning, nämligen om föremålet kan ska-
da strupen. 

Det gäller spetsiga föremål och sådana 
med skärande kanter och det gäller även 
föremål som kan ha svällt i magsäcken 
och fastna på uppvägen, exempelvis får-
skinn, stora mösstofsar, ullvantar eller 
sockor, tuggben (särskilt avgnagda knu-
tar), spretiga pipleksaker och kantiga ben-

bitar. Och det gäller också om man vet att 
hunden svalt snören, glitter, kassett- och 
videoband.

De kan ställa till otäcka skador i tarmen. 
I sämsta fall fastnar en trasslig klump i 
magsäcken medan en meterlång längd gli-
der vidare ut i tarmen. Klumpen i mag-
säcken håller emot medan den normala 
peristaltiken gör att tunntarmen vand-
rar upp på snöret och tränger ihop sig som 
ett kylse. När snöret spänns kan det skä-
ra igenom tarmväggen och orsaka läckage 
och bukhinneinflammation.

Nötter
 Nötter står ofta i små skålar på låga soff-

bord och inom räckhåll för hunden. Vi tror 
inte att hundar äter nötter och det gör de 
inte heller – i vilt tillstånd. Men hushun-
den ser hur människor håller på med nöt-
terna. Det knäpper och det knakar och slu-
tar med att man stoppar något i munnen.

Det räcker för att göra hunden intresse-
rad och när ingen ser på är som bekant allt 
tillåtet. Snabbt ner med nosen i skålen och 
snart hamnar nöten på golvet och så rullar 
den iväg och måste fångas och vips, slank 
den ner i magen.

Det knepiga med nötter är att man sällan 
ser när hunden sväljer dem. Ingen saknar 
heller en bortkommen valnöt. Den kan lig-
ga i magsäcken i veckor innan den börjar 
vandra och orsakar tvärstopp i tarmen.
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Symtom
Hundar äter ofta – och det är bra – en 

enformig kost med samma foder varje dag. 
Att de blir dåliga i magen när de som un-
dantag får smaka fet och riklig julmat är 
inte ovanligt och kan normalt kureras med 
svält och skonsam kost. 

Intensiva kräkningar som inte går över, 
uttorkning, påverkat allmäntillstånd och 
buksmärtor bör däremot undersökas när-
mare. Ibland kan en veterinär känna ett 
föremål igenom bukväggen men ofta be-
hövs även en undersökning med röntgen.

Kompakta föremål som sten, ben och me-
taller är lätta att upptäcka.

För att se tyg, läder, gummi, tuggben 
och andra material med täthet som lik-
nar kroppens egen kan behöva göra en för-
tydligande kontrastpassage, en variant 
av röntgen där man färgar tarminnehål-
let vitt och följer dess vandring genom tar-
men under ett antal timmar.
Ganska många hundar måste opere-
ras för svalda föremål som fastnat i tar-
men. Vår vän Buss firade julafton på 
operationsbordet.

Källa: Hundsport.se

Xylitol
Xylitol (björksocker) är en socker-alko-

hol som bland annat används som söt-
ningsmedel. Xylitol ingår ofta i sockerfria 
tuggummin och sugtabletter, i vissa läke-
medel som fluortuggummin och fluorskölj-
lösningar, samt i tandkrämer. 

Hundar är mycket känsliga för xylitol. 
De får till skillnad från människor en ökad 

insulinfrisättning av ämnet, vilket kan 
leda till allvarlig sänkning av blodsockret. 
Vissa hundar har också fått leverpåver-
kan. Risken varierar med hundens vikt, 
intagen mängd, samt halten xylitol i pro-
dukten. Därför är det svårt att ange någon 
generell gräns för hur mycket en hund kan 
få i sig innan det blir farligt. 

Symtom: Kommer vanligen inom en 
timme, men kan dröja betydligt längre. 
Kräkningar, skakningar, slöhet, i allvar-
liga fall även kramper och medvetslöshet. 
Dödsfall är ovanligt men har inträffat. 
Mindre än 0,5 g xylitol per kg kroppsvikt 
ger vanligen ingen förgiftning. För en 10 
kg:s hund motsvarar detta till exempel cir-
ka 15 fluortuggummin. I sockerfritt godis 
kan halten xylitol vara betydligt högre och 
då kan redan 2-4 tuggummin eller sugta-
bletter innebära förgiftningsrisk!

Åtgärd: Ge hunden vanlig föda (kolhy-
dratrik) för att förebygga blodsockerfall. 
Om hunden får symtom eller fått i sig en 
större mängd xylitol, kontakta genast ve-
terinär eller djursjukhus.

Källa: giftinformation.se

Veterinärbesök kostsamt under 
julhelgen 

Har man otur kan olyckan lämna ett 
stort hål i plånboken. Under storhelger är 
kostnaderna för veterinärvård högre då 
det tillkommer en jouravgift. Mindre kli-
niker håller också stängt och hänvisar till 
större aktörer.

- Det kan bli kostsamt för de som behöver 
uppsöka veterinärvård i julhelgen. Har 
man otur kan påslaget hamna på 6 000 kr. 
En del kliniker har en procentsats som de 
använder sig av, medan andra tar en fast 
avgift, säger Ursula Lige Berglund, skade-
chef på Sveland Djurförsäkringar.

Källa: Sveland 
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Choklad innehåller kakao som bland an-
nat innehåller teobromin, ett ämne som 
hundar och katter inte tål.

Symptom: Kommer som regel efter 4-24 
timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst, 
inkontinens, skakighet, rastlöshet, rik-
lig saliverig och hjärtklappning är van-
ligt. Vid större mängder kan allvarligare 
symptom eller dödsfall inträffa..

Farlig mängd: Att räkna ut hur mycket 
teobromin som ingår i olika chokladka-
kor och praliner är svårt. Både mängden 
kakao i chokladen och halten teobromin 
i råvaran, kakaobönan varierar. Det är 
dessutom så att olika patienter har olika 
känslighet för teobromin.

Uppskattningsvis brukar man säga att 
mer än 20 mg teobromin per kilo kropps-
vikt kan orsaka förgiftning hos hund.
Mörk choklad innehåller ca 5-15 mg te-
obromin per gram choklad.
Ljus choklad innehåller ca 2 mg teobro-
min per gram choklad.
Vit choklad innehåller ingen eller mycket 
lite teobromin.

Exmpel för en hund som väger 10 kg:
En hund kan äta 12 - 40 g mörk choklad 
utan att få så allvarliga symtom att ve-
terinär eller djursjukhus behöver uppsö-
kas. OBS! Ju mörkare choklad desto mer 
kakao (och teobromin) och därmed stör-
re förgiftningsrisk. Har hunden i stället 
ätit ljus choklad kan den klara upp till ca 
100 g. Praliner, chokladbitar med fyllning, 
innehåller mindre choklad. Hunden kan 
då kanske klara att äta ungefär dubbelt 
så stor mängd utan att allvarliga symtom 
uppkommer.

Behandling: Om du misstänker att din 
hund ätit en farlig mängd choklad eller har 
symptom, kontakta djursjukhuset genast! 
Man kan genom att ge hunden kräknings-
framkallande injektioner få den att kräkas 
upp chokladen om det sker inom 1-2 tim-
mar. På så sätt kan man undvika att dju-
ret utvecklar några förgiftningssymptom.

Tänk på att aldrig ha choklad 
liggande framme så att din hund 
kan komma åt att äta. 

Källa: djurskyddet.se

Chokladförgiftning
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Smällare och fyrverkerier
Många hundar tycker att det är mycket 

obehagligt med smällare och fyrverkerier. 
Här får du några tips på hur du kan göra 
tolvslaget på nyår och andra ”smällarti-
der” mindre stressande för din hund.

Omkring en tredjedel av våra cirka 730 
000 hundar är skotträdda. Djurens käns-
liga öron kan uppfatta smällarljud som 
en intensiv smärta, som ger upphov till 
kraftig rädsla. Så många som 35 000 hun-
dar medicineras med psykofarmaka var-
je gång smällandet brakar löst. Det är 
inte bara husdjuren som lider, även vilda 
djur far illa, särskilt i tättbebyggda om-
råden. Och människor drabbas; krigsska-
dade, äldre och personer som är särskilt 
känsliga.

Vårt grannland Norge har en betydligt 
restriktivare lagstiftning vad gäller fyr-
verkerier. Raketer på pinne är helt för-
bjudna och tiden för övriga fyrverkerier är 
begränsad, till klockan 18–02 på nyårsaf-
ton. Resultatet blev 80 procent färre ögon-
skador och att inte en enda brand orsaka-
des av fyrverkerier. Förutom då tusentals 
färre stressade och plågade hundar.

Några tips till dig som har en rädd hund:

• Ta aldrig med din hund till en plats 
där fyrverkerier avfyras, även den 
lugnaste av hundar kan bli skrämd 
för livet.
• Res bort med din hund om du har 
möjlighet, gärna till glesbebyggda 
områden.
• Ta en tur med bilen under de ”vär-
sta” timmarna.
• Lämna inte hunden ensam.
• Om du inte kan resa bort, rasta 
hunden i god tid och håll den inomhus 
under det mest intensiva smällandet. 
Dra för gardinerna och sätt på musik 
för att dölja ljudet från raketerna.
• Om hunden är utomhus, håll den 
kopplad under smällandet så att den 
inte kan rusa iväg i panik.
• Om hunden blir orolig – ömka eller 
bestraffa den inte. Försök att avleda 
hundens uppmärksamhet med en ro-
lig leksak eller något att tugga på. Om 
hunden gömmer sig, låt den vara.
• Är problemen allvarliga – upp-
sök veterinär i god tid för eventuell 
medicinering.
• Alternativ medicin och hjälp finns. 
Du kan läsa mer om olika möjligheter 
på Smällarupprorets webbplats.

www.smallarupproret.se

Välj butiker som inte säljer 
smällare
Källa: SKK
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Tandvård för din hund
Har du tittat din hund i munnen? 
Borstar du din hunds tänder?

En viktig sak för hundens hälsa och väl-
befinnande är att hålla tänder och tand-
kött friska. Faktum är att både hundars 
och katters munhygien mår bra om du bor-
star tänderna, helst varje dag. Många vän-
tar länge innan de söker hjälp för problem 
i munhålan.

 Här får du veta hur du sköter din hunds 
dagliga tandhygien, när du bör kontakta 
veterinär och hur vi hjälper din hund.

FAKTA OM TÄNDER.
 Det är inte alltid det märks att hunden 

har ont i munnen. Att djuren slutar äta för 
att det gör ont är en myt. Karies är mindre 
vanligt bland djur men tandsten och tand-
lossning förekommer desto oftare.

Allmän fakta:

•80 procent av hundar har någon typ av 
inflammation i tandens stödjevävnad (gin-
givit eller parodontit).

•Plaque är den enskilt viktigaste orsa-
ken till tandsjukdom. De flesta diagnoser i 
munhålan har en koppling till plack.

 Vad är plack?

Plack är en klistrig hinna som består av 
äggviteämnen, levande och döda bakte-
rier från munhålan samt restprodukter 
från bakterier och matrester. Plack bild-
as redan inom några timmar efter tand-
borstning och måste därför regelbundet 
avlägsnas från tanden för att inte orsaka 
sjukdom. I plack kan också inlagras salter 
från saliven varvid tandsten bildas.  

SYMTOM PÅ TANDPROBLEM 
HOS HUND.

 Rena tänder ger fräsch andedräkt. 
Om din hund luktar illa i munnen kan 
det bero på en inflammation.

Några vanliga tand- och munhålediagnoser 
hos hund:

1.Stomatit är en kronisk mycket smärt-
sam inflammation i munnens slemhinna. 
Slemhinnan blir mörkröd och blöder lätt. 
Finns i olika former men gemensamt för 
alla är den kraftiga smärtan.

  
2.Tandresorption kallades tidigare 

FORL (Feline Odontoclastic Resorptive 
Lesions) och är en progressiv sjukdom som 
kan bli väldigt smärtsam. Resorption är 
en process där tandens bulkvävnad bryts 
ner och gradvis blottar tandens nerver och 
blodkärl.

  
3.Inflammation i tandens stödjevävnad 

startar ofta med inflammation i tandköt-
tet (gingivit) och kan därefter om den inte 
behandlas, fortskrida till parodontit (tand-
lossning) där rothinnan och benet som om-
ger tanden förstörs.

Friska tänder är pärlvita, slemhinnorna i en 
välmående munhåla är ljusrosa

Tandlossning (parodontit) och tandsten i 
munnen på en hund.
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VAD KAN DU GÖRA SJÄLV?

 Den uteslutande viktigaste åtgärden 
man själv kan göra för att hjälpa sin hund 
till god tandhälsa, är att borsta hundens 
tänder! Tandborstning bör ske en gång 
dagligen. Det finns olika typer av sär-
skilt anpassade tandborstar men en van-
lig mjuk barntandborste brukar fungera 
utmärkt!

Positiv inlärning.

För att lyckas med sin tandborstningsru-
tin kan det vara bra att försöka träna hun-
den i att uppfatta sin tandborste som nå-
got positivt. Använd gärna en tandborste 
som ”givare” av hundens favoritgodis, så 
uppfattar snart hunden tandborsten som 
något positivt. Att doppa tandborsten i nå-
got gott, till exempel kyckling- eller kött-
buljong kan påskynda den positiva inlär-
ningen. Låt hunden få sitt godis med hjälp 
av tandborsten, men kräv att först få lyfta 
på läppen, gnugga på en tand och så vida-
re. Tag tid på er att skapa en positiv upp-
levelse för hunden. Luta tandborsten cirka 
30 grader mot tandköttskanten och borsta 
med korta eller cirklande  rörelser.

 Anpassad tandkräm eller bara vatten.

Undvik att använda din egen tandkräm 
till hunden. Hundar är till exempel käns-
liga för fluor och flera andra ämnen i din 
egen tandkräm kan skada hunden. Det 
finns särskild hundtandkräm, ofta smak-
satt för att göra tandborsten godare. Att 
borsta med tandborsten doppad i vatten 
går också utmärkt. Det finns många an-
dra tandhälsoprodukter som ibland kan 
hjälpa ditt djur till bättre tandhälsa, men 
inget kan ersätta tandborstning. Det finns 
helt enkelt inga  genvägar till en bättre 
tand- och munhälsa för din hund.

VAD GÖR VETERINÄREN?

 Lättare tandsten kan du själv hålla ef-
ter genom regelbunden tandborstning, 
men kraftigare tandstensbeläggning bör 
avlägsnas under narkos.

 Så här går en tandundersökning till:

En tandundersökning innefattar att ve-
terinären kontrollerar hundens bett och 
identifierar eventuella bettfel som kan 
orsaka problem för hunden. Antalet tän-
der räknas och varje tand undersöks av-
seende skador på kronan. Runt varje tand 
mäts sedan fickdjupet för att ge ledtrådar 
om eventuella skador på tandens stöd-
jevävnad. Eftersom cirka 60 procent av 
tanden består av en rot som ligger gömd 
i käkbenet, måste tanden också röntgas. 
En tand kan till synes vara helt frisk när 
man tittar på kronan, men inte sällan av-
slöjas t.ex. rotspetsbölder, beninflamma-
tion m.m. när tanden röntgas. Att röntga 
en tand kräver särskild röntgenutrust-
ning (dentalröntgen).

Behandling.

Professionell tandrengöring (PTR) inne-
bär att all plack och tandsten avlägsnas. 
Tandsten avlägsnas ofta med hjälp av 
handinstrument och så kallad ultraljuds-
caler varefter tanden poleras. Tänder som 
sitter för trångt för att möjliggöra rengö-
ring avlägsnas.

Tandsten avlägsnas med en så kallad ultra-
ljudscaler medan hunden är under narkos. 

Källa: Evidensia Djursjukvård 

2015-4.indd   31 2015-11-16   17:10:41



32

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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