Ordföranden har ordet
Vårens första blommor, Snödroppar
och Vintergäck, tittar upp och annonserar att våren är på gång åtminstone i södra Sverige. Nu väntar härliga
promenader i skog och mark med lek
och bus för många av våra underbara
”Foxar”.
Ett nytt år med Strävarens fyra
nummer ser jag fram mot. Hoppas att
fler vill skriva om era hundars vardagsliv i vår tidning, det behöver inte
vara en lång uppsats utan kanske
bara en liten notis när något särskilt
hänt. Vår redaktör Christina tar tacksamt emot allt som skrivs och skickas
till redaktionen.
Under året hoppas jag att vår
RAS skall bli godkänd av Svenska
Kennelklubben.
Finns det några i vår klubb som är
intresserade av avel/avelsarbete så
önskar jag att ni hör av er till mig. Vi
behöver ett avelsråd i klubben som
kan förvalta vårt rasdokument och följa upp vad som händer med rasen.
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Du som planerar tidigt
för sommaren!
Planera gärna in någon eller båda våra
rasutställningar:
18 juni Norrlands-utställningen i Kråken
och 27-28 Grännautställningen.
Hoppas vi ses vid något av dessa tillfällen.
Väl mött!
På hemsidan foxterrier.se hittar du under
”aktiviteter” vad som händer nära dig.
Ha en skön vår

Ann-Charlotte

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

e-post:

stravaren@boberg.nu

Tryck:

Tryckaren Engelholm, Metallgatan 12, 262 72 Ängelholm

Manusstopp: 1/3, 1/6, 1/9 och 15/11

Omslag: Scooby & Safira Ägare och foto: Annika och Lasse Göransson
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Redaktörens rader.
der.
God fortsättning på 2016!
016!
För ett år sedan skrev jag
för första gången redakktörens rader i Strävaren.
n.
Det var givetvis lite ner-vöst att ge ut tidskriften
n
Strävaren i ny skepnad.
Jag, kontorschef Jason
n
och min man Jan, är tackksamma för alla positiva ord,
rd,
men också den konstruktiva
ktiva
kritik vi fått. Vi vet också att det
muttrats i kulisserna i negativa ordalag,
men kan Ni inte tala om det öppet, så bryr
vi oss inte. Jag vill också tacka för alla telefonsamtal och mail, som kommit under
året som gått. Många av har hört av sig
om både sorgliga och glädjande händelser, ställt frågor om allt mellan himmel
och jord. Många har önskat att inte få sitt
namn fört vidare. Det är självklart att ett
förtroende stannar här. Man kan ta spörsmål vidare utan att uppge källan.
I detta nummer inleder vi en serie där
uppfödarna får möjlighet att svara på några enkla frågor samt berätta om sin kennel. Första paret ut är Lena och Stefan
Lundström, Läckerbitens kennel samt
Christina Larsson kennel Kinconly.
Jag tror att nästan alla läsare av
Strävaren kan tycka det är intressent att
få en inblick i uppfödarnas värld.
I detta nummer kan Ni också läsa den
nya RAS samt resultatet av hälsoenkäten.
Jag blev rejält besviken, när jag insåg hur litet antal ägare av Strävhårig
Foxterrier, som svarat på enkäten. Är intresset inte större av hur hälsoläget är
med våra hundar?
Kassör Kristina skriver om vilket inflöde
vi haft av medlemsavgifterna. Fantastiskt
att trenden har vänt och antalet krav
har krympt till ett mycket litet antal.
Dessutom tillkommer det nya medlemmar, inte bara genom skänkta medlemskap, utan också på egna initiativ.
I fjol skickades medlemskort med i nr 1

a Strävaren. Många var poav
sitiva
s
till detta och andra tog
inte tillvara korten. Inför
2016 var vi tveksamma till
hur vi skulle hantera informationen om Era medlemsnummer. Det är trots
allt förenat med vissa kostnader.
Ni kommer att ha ett
n
medlemskort
för 2016 bifogat
me
i de
denna tidskrift. Från och med
detta nummer kommer Ert medlemsnummer att vara tryckt i anslutning
till adressen på kuvertet.
Hur vi gör 2017 återstår att se.
Aktiviteterna har börjat så smått.
Stockholm har haft årets första träff på
Gärdet med fika på Himmelska hundar. Här i Skåne är 3 träffar planerade.
Ordförande skriver om utställningarna i
Kråken och Gränna. Mer information får
Ni både här i Strävaren, på klubbens hemsida samt i facebook-gruppen. Vad händer mer? Jo, vi har under några månader
samlat in bilder, som ska bli till en kalender för 2017. Ni har varit bra på att dela
med Er av foto på Era hundar i alla möjliga och omöjliga situationer. Vi har nu
gallrat ut att antal bilder, som ska slutbedömas av en utomstående fotograf. Detta
för att ingen ska undra varför min fine
Fido inte fick vara med, men Nisses Karo
är med nu igen. Kalendrarna kommer att
säljas i Kråken och Gränna, samt via mig.
Det var nog allt för denna gången. 2 muggar kaffe och 5 ”skottekex” senare blir det
inte mer än såhär. Om någon undrar vad
skottekex är? Fick en rysligt fin kakburk
i form av en svart skotte som innehåller
dessa kex av svärdottern. Det är i alla fall
en terrier. Ha en bra vår. Fortsätt skicka
in bidrag både om smått och stort. Tala
om för mig vad som är dåligt och för alla
andra det som är bra!

Christina, redaktör
PS. Jasons surar för han fick inget kex,
och Jan jobbar på sitt kontor, men de hälsar till Er. DS.
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Kassörens rader

Oj så duktiga alla har varit med att betala årsavgiften! Kassören har inget att
gnälla om alls.
Jo, jag skulle i all vänlighet be er som flyttat eller på annat sätt bytt adress meddela
detta till mig. Den där allmänna adressförändringen man gör på posten gäller ju
inte för enskilda föreningar.
Snälla, meddela också om ni har ny
emailadress (ni kan ju ha bytt jobb eller
liknande).

Lite medlemsstatistik

•

Under 2015 har 19 nya medlemmar
själva sökt sig till oss.

•

23 skänkta medlemskap.

•

1 medlem som varit borta från oss
sedan 2010 har kommit tillbaka.

Glada hälsningar från er för tillfället nöjda kassör Kristina

Registrerade valpkullar 2015.11.01-2016.02.29
Kennel Crowfox
Gunvor Petersson

3 + 2 F. 2015.12.24
E. Snowly´s Behind The Mask SE49836/2014
U. Crowfox Mata Hari SE24510/2012

Yvonne Lindahl Gustavsson

2 + 2 F. 2015.12.25
E. Kinconly Golden Mingus SE58020/2011
U. Metallica SE10330/2011

Kennel Foxtan´s
Zoltan Sabo

3 + 2 F. 2015.12.30
E. Foxtan´s The King S58263/2009
U. Foxtan´s She´s Unstopable SE28497/2012

Solringens kennel
Maud Linde Ring

1 + 0 F. 2016.01.17
E. Images Des TipTop Terriers SE38038/2015
U. Solringens Tosca SE14653/2010

Skänkta medlemskap
Från

Till

Yvonne Lundahl Gustavsson

Lars Nordin, Vagnhärad
Ellinor Eliasson, Stockholm.

Kennel Snowly´s
Ann Hjort

Anders Hulth, Luleå

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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Om att göra en tidning.

Från och med nr 1 2015 så har det skett
betydande ändringar av ”Strävarens” utformning gentemot tidigare. Tidningen
har ”krympt” från A4 till A5, vilket också var det ursprungliga formatet. Hela tidningen är nu alltid i fyrfärgstryck.
Vi är beroende av material från klubbens
medlemmar för att kunna ge Er en så trevlig läsning som möjligt.
Beroende på hur mycket material vi får
in kommer vi att öka/minska antalet sidor.
Detta sker i steg om 4 sidor.
Vi kan ta emot bidrag i stort sett vilket
filformat som helst.
Om bilder är ”inklistrade” i ett dokument brukar de skalas ner av ordbehandlingsprogrammet. Vi vill därför helst ha
bilderna som bifogade filer och i så hög
upplösning som möjligt. Det finns inga
begränsningar på hur stora filer som kan
skickas till stravaren@boberg.nu. Trots
detta kan det vara bra att fördela bilderna i flera mail.
Oberoende av vilket typsnitt du har använt i dokumentet kommer detta att ändras till vad som gäller som standard för
tidningen. Om du använder något speciellt
typsnitt i signaturen (t ex. Harry, Scooby
& Safira ) har vi tämligen säkert möjlighet
att få in den så som du har skrivit. Om du
inte har gjort det så använder vi en kursiv
fet stil. Vi ser till att sidorna blir ”fulla”
genom att göra bilderna större eller mindre eller komplettera med bilder från annat håll (helst inskickade av medlemmar).
Bilder är viktiga för att göra tidningen
tilltalande och målet är att ha minst en
bild per uppslag.
Många gånger så kommer det in bilder
som motsvarar vad som behövs för ett ”frimärke”. En bild som är 10x10 cm på skärmen blir i tryck c:a 2,5x2,5 cm.
Då ber vi om bilder med högre upplösning.
Inom rimliga gränser (ganska vida) kan
vi förstora bilderna. Det är i alla fall betydligt bättre med en bild än ingen alls.
Med digitalkamera/mobil tar man många
bilder och inte bara en.

Bilden på webbassistenten och kontorschefen ovan illustrerar problemet.
Den övre bilden är avpassad till tryck.
Den undre skulle vara lika stor på skärmen och är uppförstorad för tryck.
Detaljerna ”försvinner” och bilden blir
”luddig”.
Vi försöker placera in bilderna så de passar så bra som möjligt ihop med texten.
Kraven på den tekniska kvaliteten (storlek, exponering och skärpa) på bilderna är
högre på omslaget och när vi ska göra kalendern. Omslaget är det första man ser
på tidningen och en kalenderbild kommer
du att se en hel månad. Omslagsbilden är
stående (störst på höjden) och kalenderbilden liggande (störst på bredden).
Om du har gamla bilder kan vi hjälpa till
att skanna dem (även diabilder).

Redaktionen
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Planerade aktiviteter
Vårpromenader i Skåne!
Malmö.

Söndagen den 24 april kl. 11.00. Samling
i Kungsparken, Malmö på gräsmattan mittemot lekplatsen vid biblioteket.
Medtag fika. Lotta Petterson med Siri
tar hand om oss. Läs mer på rasklubbens
hemsida www.foxterrier.se, eller i klubben
facebook-grupp.
Anmäl Dig till Lotta via facebook,
e-mail lottapetterson@telia.com
Träff med tema pälsvård!
Lördagen den 7 maj klockan 10.00
eller tel. 0709 386 080.
träffas vi hos Maria Veraeus, Särslöv,
Välkomna!
Staffanstorp. Ewa Schöld från Tofta
Hundtrim visar och ger råd om hur vi på
bästa sätt tar hand om pälsen på våra
Strävhåriga Foxterriers. Vi inleder med
gemensam förmiddagsfika, kaffe/te samt
fralla. Därefter kommer Ewa att ge råd
och instruktioner för 5 hundar åt gången. Naturreservatet Risen i Genarp.
Söndagen den 22 maj kl. 11.00. Samling
De andra går på promenad i omgivningen.
på parkeringen vid biblioteket i Genarp.
Kostnad 125:-/hund med 1 medföljare. Medtag fika. Lotta Petterson med Siri
tar hand om oss. Läs mer på rasklubbens
Max 10 deltagare.
hemsida www.foxterrier.se, eller i klubben
Kontant betalning.
facebook-grupp.
Anmälan är bindande!
Anmäl Dig till Lotta via facebook,
Medtag trimbord om Du har.
Anmälan till Maria Veraeus,
e-mail lottapetterson@telia.com
tel. 0708 44 52 47.
eller tel. 0709 386 080.
Välkomna!
Välkomna!

I kalendern på klubbens hemsida (www.foxterrier.se)
annonseras om träffar som arrangeras runt om i landet.
Kalendern uppdateras ofta.
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INBJUDAN TILL
NORRLANDSSPECIALEN 2016-06-18
Utställningsplats:

KRÅKEN

Vägbeskrivning

www.crowfox.com

Bokning av boende:

Statarlängan, Hörnefors/vandrarhem/
Tel 0930-204 80 mail: statarlangan@gmail.com
För Husbil-Vagn finns utrymmen på
utställningsplatsen. Där kan vi samlas på kvällen
för knytfest med grillning och aktiviteter; som hundpromenader och tipsrunda med priser, samt trimtips
och pälsvård.

VÄLKOMMEN TILL EN
TRIVSAM TERRIERTRÄFF!
OBS! Internationell utställning i Vännäs för terrierraser den 19 juni.

Presentation av domaren
Pirjo Hjelm, Finland
Världskänd uppfödare av airedale och lakelandterrier med det passande kennelnamnet Big Ladys sedan 1975. Pirjos hundar har haft stora framgångar runt om i
världen och 1996 var hon Årets Uppfödare
alla raser i Finland.
1994 blev Pirjo auktoriserad att döma
airedale, kerry blue och wheaten. Nu dömer hon nästan hela terriergruppen plus
en del raser i grupp 5. Hon har dömt i de
Nordiska länderna, Ryssland, Estland,
Tyskland och Australien.
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NORRLANDSSPECIALEN I NORDMALING 2016
Inofficiell utställning för Strävhårig Foxterrier
Lördagen den 18:e juni kl 12,
Sista anmälningsdag den 29:e maj
Utställningsplats:

Kråken

Domare:

Pirjo Hjelm, Helsingfors

Anmälan till:

För info kontakta:

Gunvor Petersson 0930-46030, 0706359858
Kråken 98, 91496 Håknäs,
mail: ronnyp1@hotmail.com
Ann Hjort, 0730297636
Gun Nilson, 090-28081, 0706991343

Anmälningsblankett finns och kan tas ut på www.foxterrier.se
Anmälningavgift insättes på klubbens postgirokonto 465692-2
För Bedömningsklass, Valpar och Veteraner 100 kr, Övriga 250 kr
Klassindelningar:
Bedömningsklass:
Valpklasser:
Juniorklass:
Unghundsklass:
Öppen klass:
Championklass:
Veteranklass:
Uppfödarklass:
Avelsklass:
Brace:

Kom med hunden som den är (utom tävlan)
4-6 mån och 6-9 mån
9-15 mån
15-24 mån
15 mån och äldre
Hund som är svensk utställningschampion (such)
8 år och äldre
4 hundar av egen uppfödning
Hund med 4 avkommor
2 hundar så typlika som möjligt (samma ägare)

Brace, juniorhandling och barn med hund GRATIS, anmälan gör på plats.
Medlemsklap i Strävhåriga Foxterrierklubben erfordras, alt. för utländsk deltagare
hemlandets rasklubb eller annan officiell klubb.
Under utställningspausen finns kaffe och smörgås att köpa.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
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Rasspecialen i Gränna 2016.
Helgen 27-28 augusti är det dags för trevlig samvaro i Gränna.
Lördagen träffas vi och trivs i någon gemensam aktivitet.
På kvällen är det årsmöte.
Under söndagen är det rasspecialen.
Inofficiell utställning för våra Strävhåriga Foxterriers.
Domare är Henrik Härling.

OBS!
Gränna campings stugor är samtliga bokade pga ett annat arrangemang.
Gränna Turistbyrån tel. 036-10 38 60 kan kanske hjälpa Er med anvisning på
andra boenden.
VÄLKOMNA!

Utställningsresultat rapporterade efter 2015-11-15
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Årets Strävhår 2015

Crispy Pretty Perfect

P

U

1 CRISPY PRETTY PERFECT

Hund

86

8

16 CRISPY LEGACY

Hund

19

P

U
1

2 CRISPY BILLY JOE

71

8

17 WILLIANAS FINALIST

15

2

3 FERROSTAR SWEET AS CANDY

70

8

18 SNOWFLYS FLASH STARTER

13

3

4 NORTH FOXS MOLLIE MC GUIRE

56

8

19 CRISPY FAIR`N SQUARE

11

2
2

5 JOLLYFOX POWER ON LINE

50

4

20 CROWFOX BLACK MAGIC

11

6 FERROSTAR DON CORLEONE

43

3

21 FERROSTAR PRIMA DONNA

9

1

7 SNOWFLYS GOLDEN GLOW

43

5

22 DANFOX EASY RIDER

9

2

8 LOGICA WHEEL OF FORTUNE

40

3

23 FOXTANS MIRACLE

8

2

9 JIG`S PRIMO AMOROSO

36

5

24 FOX ON THE ROCKS FEMME FORTUNA

7

2

10 KINCONLY NINA

34

4

25 WILLIANAS SOMMERBLOMST

5

1

11 FOXTANS COLOUR OF GOLD

29

2

26 NORTH FOXS LUCY IN THE SKY

4

1
1

12 SNOWFLYS BEHIND THE MASK

28

4

27 CRISPY PEPPERMINT

4

13 JOLLYFOX LITTLE SISTER ON LINE

26

3

28 SNOWFLYS NEW BEGINNING

3

1

14 NORTH FOXS PROUD MARY

25

4

29 PEDER JONAEGÅRDENS RANDY

2

1

15 FOXTANS WENDY

23

3
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Officiella utställningar 2016
Svenska terrierklubben
5/3

Sollentuna

SVTEK / ÖSTEK

8/5

Tånga Hed

SVTEK / VÄTEK

22/5

Hörby

SVTEK / SYTEK

11/6

Skellefteå

SVTEK / ÖNTEK

12/6

Sigtuna

SVTEK / ÖSTEK

30/7

Torsby

SVTEK / VDTEK

8/8

Östersund

SVTEK / NNTEK

27/8

Skellefteå

SVTEK / ÖNTEK

11/9

Bjuv

SVTEK / SYTEK

1/10

Tånga Hed

SVTEK / VÄTEK

15/10

Sundsvall

SVTEK / NNTEK

12/11

Sollentuna

SVTEK / ÖSTEK

21-22/5 Nordskånska Kennelklubben
Internationell utställning
Hässleholm
28-29/5 Södra Norrbottens Kennelklubb
Nationell utställning
Piteå
28-29/5 Uppsala Läns Kennelklubb
Internationell utställning
Österbybruk
4-5/6 Östergötlands Kennelklubb
Nationell utställning
Norrköping
11-12/6 Norra Älvsborgs Kennelklubb
Internationell utställning
Vänersborg
18-19/6 Västerbottens Kennelklubb
Nationell utställning
Vännäs
18-19/6 Dalarnas Kennelklubb
Internationell utställning
Leksand
2-3/7 Norra Norrbottens Kennelklubb
Midnattssolsutställning
Internationell utställning
Gällivare
2-3/7 Södra Älvsborgs Kennelklubb
Nationell utställning
Borås

Svenska Kennelklubben
11-13/3 Södermanlands Kennelklubb
Internationell utställning
Strängnäs

8/7 Hallands Kennelklubb
Internationell utställning
Tvååker

19-20/3 Sydskånska Kennelklubben
Internationell utställning
Malmö

9-10/7 Hälsinglands Kennelklubb
Internationell utställning
Alfta

9-10/4 Västernorrlands Kennelklubb
Lillan De Walls Minne
Nationell utställning
Sundsvall
23-24/4 Wästmanlands Kennelklubb
Nationell utställning
Västerås
7-8/5 Skaraborgs Kennelklubb
Internationell utställning
Lidköping

9 /7 Hallands Kennelklubb
Nationell utställning
Tvååker
Södra Norrbottens Kennelklubb
16-17/7 Internationell utställning
Piteå
23-24/7 Wästmanlands Kennelklubb
Internationell utställning
Köping
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10-11/9 Uppsala Kennelklubb
Nationell utställning
Gimo

30-31/7 Värmlands Kennelklubb
Internationell utställning
Ransäter

15-16/10 Västernorrlands Kennelklubb
Internationell utställning
Sundsvall

6/8 Gotlands Kennelklubb
Gotland Dog Show
Nationell utställning
Visby

4-6/11 Småland-Ölands Kennelklubb
Internationell utställning
Växjö

6-7/8 Jämtland Härjedalens Kenneklubb
Internationell utställning
Svenstavik

2/12 Stockholms Kennelklubb
Lilla Stockholm 2016
Inomhusutställning
Internationell utställning
Stockholm

7/8 Gotlands Kennelklubb
Gotland Dog Show
Internationell utställning
Visby
13-14/8 Blekinge Kennelklubb
Nationell utställning
Ronneby

3-4/12 Svenska Kennelklubben - CS
Stockholm Hundmässa
Svensk Vinnarutställning 2016
Cruft´s kvalificerande
Inomhusutställning
Internationell utställning
Stockholm

13-14/8 Norra Norrbottens Kennelklubb
Arctic Circle Dog Show
Nationell utställning
Överkalix
13-14/8 Örebro läns Kennelklubb
Internationell utställning
Askersund
20-21/8 Östergötlands Kennelklubb
Internationell utställning
Norrköping
20-21/8 Södermanlands Kennelklubb
Nationell utställning
Eskilstuna

Utställningskalender vid manusstopp.
Vi reserverar oss för eventuella fel.
Anmälningstider och övrig information
finns på terrierklubben.se och skk.se
Information om tävlingar hittar du på
brukshundsklubben.se

27-28/8 Västra Kennelklubben
Nationell utställning
Ljungskile
3-4/9 Småland-Ölands Kennelklubb
Nationell utställning
Öland
3-4/9 Gästriklands Kennelklubb
Internationell utställning
Sandviken
10-11/9 Sydskånska Kennelklubben
Internationell utställning
Eslöv

CH Crispy Legacy, ”Sparky”
BIS Detroit Kennel Club Dog Show 2012
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Kennel Kinconly

Christina Larson, Karlskoga

När startade Du Din kennel?
1989, när jag tog min första kull
Varför valde Du Strävhårig
Foxterrier?
Uppvuxen med foxterrier hos släktingar. Först ett släthår och sen strävhår.
Förälskad direkt. Köpte min första strävis 1971.
Vilken var/är Din stamtik?
har egentligen två. Importerade en tik
från Irland 1988, Wonderwyre Pelette.
Hon blev min första stamtik. Hade 4 generationer. Sen gjorde jag ett uppehåll och
därefter köpte jag Crispy Arlene.
Vilken hund är den bästa Du fött
upp?
Dom blir bättre och bättre. Tror det är
Kinconly Nina (BIS unghund i Gränna.)
Hur väljer Du hane i Din uppfödning?
Ska vara av samma typ som tiken. Jag
gillar långa huvuden, väl ansatta öron.
Hanen får inte ha gett lätta öron tidigare.
Snygg topline, bra ansatt svans med ”bajshylla”. Dessutom ska hanen ha ett trevligt
temperament.

Vilka är de fem viktigaste egenskaperna Du har som mål i Din uppfödning?
• trevliga hundar med gott temperament som kan glädja sin ägare
• naturligtvis friska hundar
• få fram en hund som är snygg, utifrån
de krav som jag ställer (se ovan)
Hur upplever Du utvecklingen för
rasen mentalt och exteriört under de
senaste 10 åren?
Det finns fortfarande hundar med vasst
temperament, likväl som mjukare hundar. Lite beroende på vilka linjer man avlar på. Exteriört tycker jag att det finns en
tendens till att hundarna ska vara extrema. Extremt långa huvuden, långa halsar,
korta ryggar etc. Många hundar har blivit
lite för stora.
Visst kan det vara snyggt med långa huvuden och halsar, men mentaliteten är nog
ändå det viktigaste för den vanlige foxterrierägaren. Vi måste ju komma ihåg att
de flesta hundarna hamnar ute hos ”vanliga” människor som vill ha en rar, vänlig
och någorlunda lättlärd foxterrier. Rasen
vinner inget på snygga vassa hundar, som
ägaren inte kan tygla.
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Hur ser Du på kastrering av fertila
hundar?
Gillar det inte. Har på senaste tiden sett
hur även hundar som inte är utställda har
kunnat användas i avel därför att dom har
bra gener. Rasen är så liten av vi inte har
råd med att kastrera individer som ev kan
användas i avel.
Berätta kort om Din kennel.
Numera tar jag inte valpkullar så ofta
som jag gjorde tidigare. När jag haft valpar brukar jag ha valpkurs så att valpköparna kan klara vardagstrimningen. Jag
trimmar ofta foxterriers. På så sätt håller
jag kontakt med många av mina valpköpare, men också med andra ägare av foxterrier. I samband med att Holly fick sin
rekordkull med 8 valpar, startade jag en
hemsida. Där kan man följa valparna från
första dagen och varje vecka fram till leverans. Det är roligt att kunna dela med sig
av den underbara tiden, när valparna är
riktigt små.

Honey, praktmamman till de 8 valparna,
(nina bland annat) . På bilden 2 år.

Kinkonly Nina

Min gingertik Mimmi samt hennes bror
Gordon.
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Läckerbiten’s Kennel
När startade Du Din kennel?
Första Foxen köptes den 12 april 1991.
Foxsy Fokkers Bella Donna. “ Flisa”
Första kullen föddes 23/12 1992.
Varför valde Du Strävhårig
Foxterrier?
Efter mycket påläsning valde vi en hund
med trevlig utstrålning och bra storlek. Vi
var i behov av en hund som inte fällde då
en son hade allergi.
Vilken var/är Din stamtik?
Vi har haft två stamtikar som sedermera
genom Money Maker “ Skype “ har korsats
för vår fortsatta avel.
Crispy Fairy “ Lovis ” som
kom till oss Maj 1995 i tredje generationen kom Skype
som sedan sammanband
vår avel. Genom Colombine
“ Bini “ .

Läckerbiten’s Moneymaker ”Skype”

Nästa valpkull kommer att bli 6:e generationen valpar i vår kennel.
Vilken hund är den bästa Du fött
upp?

Crispy Fairy
Foto: Zoltan

Warnell’s Clöé

Sush Läckerbiten’s Chrystal Clear “ Moa” Foto: Zoltan

Foto: Zoltan

Warnells Cloe’ kom till oss via Holland.
2003. Hon födde en dotter Bini vilken parades med Skype..

Hur väljer Du hane i Din uppfödning?
Utseende, bakgrund, sundhet. Vad tillför
den min tik?
Vilka är de fem viktigaste egenskaperna Du har som mål i Din uppfödning?
Sundhet, pälskvalitet, storlek, färg.
Drömmen om stjärnan.

Läckerbiten’s Colombine ”Bini”

Foto: Zoltan

Hur upplever Du utvecklingen för
rasen mentalt och exteriört under de
senaste 10 åren?
Vad jag har insikt i är att hundarna är
mer mentalt stabila.
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Exteriört måste vi följa rasstandarden
gällande storleken. Min bedömning är att
hundarna blivit lite större.
Hur ser Du på kastrering av fertila
hundar?
Detta skall bara utföras i väldigt väl genomtänkta fall.
Berätta kort om Din kennel.
Läckerbiten’s är en Kennel där hundarna lever med oss i alla lägen.

Har tidigare varit på mycket utställningar i goda vänners lag. Det var en mycket
trevlig tid.
Tycker om att ha god kontakt med
valpköparna.
Hjälper till med råd och trimning.
Känner att vi valde rätt efter RAS.
Har inte tvekat en sekund under 25 år.
Vänliga hälsningar.

Lena och Stefan

Detta skulle vi ha tänkt på INNAN vi köpte hund
Här följer lite tips på hur du kan träna inför valpens hemkomst.
1.

Häll ut pölar av kall äpplejuice
på golvet och mattor, gå sedan
runt barfota med ljuset släkt.
2. Gå till jobbet i ett par sockor du
har strimlat tådelen med mixer.
3. Gå ut i regnet direkt du vaknat
och säg ”duktig valp skynda dig
att kissa och bajsa nu. Sluta lek
med kopplet, kom igen nu…”.
4. Täck alla dina fina kläder med
hundhår, ljust hår till mörka
kläder och mörkt till ljusa. Lägg
också några hundhår i din mugg
med morgonkaffe och i det nyöppnade smörpaketet.
5. Lek apport med blöt tennisboll.
6. Spring ut i snön barfota för att
stänga grinden ut mot vägen.
7. Vält ut en korg med ren tvätt
över golvet.
8. Lägg dina smutsiga underkläder
på golvet i vardagsrummet när
du skall få gäster.
9. Hoppa ur din favoritfåtölj just
när din favoritserie närmar sig
slutet och skrik ”Nej, nej, inte
där, det ska du göra ute!”
10. Lägg chokladpudding på finaste
mattan och försök inte städa upp
den förrän du kommer hem från
jobbet på eftermiddagen.
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11. Hacka på bordsbenet flera gånger med en skruvmejsel.
12. Slå sönder din fjärrkontroll till
TV’n med en hammare.
13. Ta en mjuk och gosig filt direkt
ur torktumlaren och linda den
runt dig en mörk och ruggig
kväll. Då får du en liten föraning
om hur det känns när din valp
somnar i ditt knä…
Den här texten förekommer lite här och
där på Internet. Källan är okänd

En Kärleksförklaring,
Att Strävhårig Foxterrier blev den allt
och enda vad gäller hundras, avgjordes
med mitt första besök hos frissan. Jag
var 6 år och skulle börja skolan och följde mamma till samhällets frisörska som
hette fröken Färdi, för att reda ut lockarna och ge ett mognare intryck. I dörren
möttes jag av en lurvig, glad historia som
hette Hektor och vi fann varann och jag
fick låna hem honom ibland som lekkamrat. Så hade den börjat, jakten efter en
egen hund av rasen strävhårig foxterrier.
Nästa offer var bokhandlar´ns Kim, en
herre som jag lånade till promenader och
annan omsorg, till dess familjen sorgligt
nog flyttade från orten. Därefter hittade jag ett nytt objekt i närheten av Umeå
Läroverk där en del år tillbringades för
studier och annat. Dr Junghagen med
fam. bodde nästan grannar till skolan och
deras fox gick alltid lös, så bekantskapen
var snart gjord. Raster och håltimmar ägnades ofta till umgänge med den ganska
egensinnige filuren. Men suget efter en
egen bara ökade!
Sommaren -45 när vi som vanligt bodde på Lotsplatsen där pappa var stationerad, meddelade en dag min kompis
från fastlandet att VK hade en annons
om en Foxterriertik till salu. Eftersom
pappa tidigare i ett svagt ögonblick lovat mej att köpa hund om någon av rasen skulle dyka upp, gick han snällt
och ringde. Tid och plats avtalades och
mitt livs mest spännande resa började.
Jag rodde,cyklade,åkte buss och promenerade till adressen, betalade 125 kr,
fick med stamtavlan och hunden som var
3 mån. Sedan samma väg tillbaka med
Peggy i en cykelkorg. Det enda jag minns
av färden var att jag svävade i ett moln av
lycka. Peggy fick 10 levnadsglada och friska år, trots att en bilolycka orsakade benbrott med lite hälta vid ansträngning.

Mina foxterriers har följt på varandra
utom vid ett avbrott för makens längtan
efter en Schäfer, som under några år passade in i vårt hästliv, men inte i vårt senare båtliv. Där har dom flesta foxarna trivts
med att leva ombord, även under våra
långseglingar.

Tyvärr har jag inte fått ha glädjen att
föda upp några egna valpar, arbetsliv och
livsutrymme har kommit i vägen, men
min kontakt med andra uppfödare och deras valplycka har gett kompensation!
Med livslång kärlek till den strävhåriga
foxterriern,
Gun Nilson
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Nytt år nya utmaningar.
Nu doppar vi klorna i bläck ännu en
gång. 2016 står det på almanackan nu.
Matte håller på att fylla på med olika aktiviteter som skall hinnas med under året.
Så som hon skriver kommer vi inte att få
en lugn stund men titt som tätt så kommer det in något i kalendern som vi tycker är kul.
Sent i december så fyllde lillasyster
Safira 2 år. Så nu tycker jag att det är dags
för henne att växa upp. Hon är ju ingen
bäbis längre även om hon beter sig som en.
Ni kompisar där ute som har småsyskon
förstår precis vad jag menar. För det första
så bits dom, kommer tjuvnyp titt som tätt
och jag hämnas. Om jag vill leka med en
leksak själv kommer hon och tar den, sen
blir det dragkamp om leksaken. Om jag
och husse leker med bollen så knuffas hon
så att jag inte kan fånga bollen. Så håller
hon på hela tiden.

I januari så åkte vi upp till Karlskoga och
hälsade på släkten hemma hos Christina.
Där var även vår lillebror och hälsade
på. Nico heter han. Nico var bara med en
stund och lekte för sedan så kom hans husse och hämtade honom. Så när han åkt så
var det vi två och så var det Nina och Fia.
Mimmi och Honey var inte hemma. När vi
åker upp så har vi korv med oss. Vi är inga
morgonpigga hundar och därför så äter vi
först vid lunch. Då tycker matte att det är
smidigt att bara ta med lite korv. Nina och
Fia glömde att dom redan ätit så dom ville också ha. Vi åt fint och försiktigt medan Nina och Fia förvandlades till pirayor.
Man kan nästan tro att dom aldrig hade
sett korv förut men trots detta uppförde vi
oss mycket väl.
Februari månad tycker matte är lika
med bli av med vinterraggens månad. Tur
att vi börjar sent så att vi har att göra i
mars också. Vi har med matte bestämt
att vi kör med den lata stilen. Vi håller
på en stund och sen är det paus. Nu när
vi sparat pälsen under hela vintern så tar
vi många dagar på oss att bli av med allt.
Matte är övertygad om att hanhundar har
minst 300 % mera päls än tikar. Med den
ekvationen så fattar ni att tiden på trimbordet inte fördelas jämt mellan oss.
När vi åter ser ut som vardagsfoxar (det
är så matte kallar den trimning vi får) så
är det bara till att vänta på vår och värme.
Snö ligger fortfarande kvar på gräsmattan. Men hopp finns om att våren är på
väg. Skatorna tar våra bästa söndertuggade kvistar som blåst ner. Råkorna har
dykt upp igen och snart börjar dom skrika
från morgon till kväll. Vi har sett snödroppar och vintergäck, hopp finns.

Scooby & Safira
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Diggi och Diggis Matte
Hurra, vintern blev alldeles bra och
kort! När vi tagit oss igenom julen, nyåret och trettonhelgen slog det till och blev
kallt. Husse ville spara elström, så vi vred
ner värmen och stängde Skårby och beredde oss på att tillbringa veckändarna i staden. Trots det åker Diggi och Matte ut ett
par gånger per vecka för att mata fåglar
och kolla så att inte vildsvinen härjar. Vad
roar vi då Diggi med lördagar-söndagar?
Jo, vi åker och tittar på slott. Det finns ju
ett stort antal runt Stockholm. Venngarn
(gamla alkisanstalten) utanför Sigtuna
har rustats jättefint och även hundar får
bese slottet inuti.
Se bild på Diggi i lång elegant handbroderad soffa.
Sådant hade damerna tid med förr i tiden i stället för att trimma foxterriers. Vi
promenerade i den nyrustade barockparken och tittade på orangeriet där det finns
växande gröna väggar.
En annan söndag åkte vi till
Drottningholm. Även där blev det en
långpromenad i parken ända bort till
Kina slott.
Parken vid Drottningholm är så stor
så att man absolut inte behöver trängas
med andra hundägare och barnfamiljer.
Där finns också en stor ö där hundar får
springa lösa. Dock inget för Diggi eftersom han har en viss förkärlek för att tugga på andra hanhundar.
Igår åkte vi ut till Skårby för att mata
fåglar, sitta vd väggen och sola oss och
dricka kaffe. Diggi lyckas alltid hoppa
upp i bästa stolen med tjockaste dynan.
De små bina hade ännu inte vaknat. Vi
har nämligen fått hyresgäster bestående
av 13 bisamhällen. Deras husse har ställt
ut ca 100 samhällen runt Bornsjön och
den sk Bornsjöhonungen kan inhandlas
på Ica i Borkyrka. Känns lite kul när vi
nu känner bina. Sedan blev det långpromenad vid Bornsjön och Matte tittade förhoppningsfullt efter blåsippor och tussilago utefter vägkanterna. Ännu för tidigt,
men nästa vecka kanske….?

18

Jo, så lånade vi ut Diggi till Anita över
ett dygn, så att han fick vara med Aliz och
bli skriken åt och tuggad i öronen om han
kommer för nära, Det brukar gå bra och
de ligger i varsin ände av soffan och tittar på tv.
Matte och Husse begav sig av på en fakirresa till Västerbotten. Man måste ju kolla
om taken ligger kvar och att skogen står
upprätt. Efter avfärd i svinottan med flyg
landade vi i en alldeles vit värld med höga
snövallar. Ja, vägarna var ju fina och plogade men fram till husen kunde vi inte ta
oss utan bulldozer. Konstaterade dock att
alla tak fanns kvar. Men till vår förvåning
fanns det en stor flock renar på åkern alldeles nedanför gårdsplanen. Fridsamma
små varelser som gick där och rotade i
snön.

Bodil Badtothebone Foto Mia Blomqvist

På återvägen till Umeå spanade vi in
fyra stora älgar i ett hygge alldeles utmed
vägen.
Nu njuter vi av vårsolen med kaffe på
balkongen och nästa weekend blir det fortsättning på slottsbesöken för Diggi. Då blir
det Svartsjö på Mälaröarna (gamla fånganstalten) med vacker park och möjlighet
till slottskaffe.
Vi önskar alla Strävisar och klubbkamrater en skön vår och en Glad Påsk som ju
kommer tidigt i år.
Diggi och Diggis Matte
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Victor

Foto: Birgitta Sjögren

Hej ALLA, en liten rapytt från västfronten!
Liten Ilse har blivit STOR, vi har fått
en ny liten familjemedlem, en katt som
är född mot alla odds, han heter Odd(s).
Hmmm Ilse har inte fått träffa honom ”på
riktigt” utan vi tar det försiktigt, han är ju
så jäkla liten, sprallig och grå. Mamma Sol
visar tydligt att hon inte känner sig trygg
med att Ilse är runt omkring honom. Jag
har oerhörd respekt för djurens språk så vi
avvaktar en träff ”på riktigt”. Ilse talar ju
åxå väldigt tydligt;=).

My dog gick av stapeln som alla vet i
början av januari. Det var mycket folk på
mässan alla dagar. I vår ”hörna” på svenska terrier klubbens bord, hade vi de två
första dagarna avbyten, dag tre o fyra var
vi, Herr Boo o jag med Ilse ensamma för
strävhåren. Fyra dagar är mycket att rodda rasrepresentation på. Jag har förstått
att många terrierklubbar om de är med
vill säga, betalar till terrierklubben och
lägger ut information om rasen på bordet
och …klart! Många har åxå egen monter så klart, emellertid krävs det då mer
folk och ett antal jyckar för fyra dagar i

en monter. Vår hörna är relativt välbesökt även om det var låånga stunder som
det var tomt både på lördagen och söndagen. Jag vill tacka Bobergs family, Annika
o Ajax samt Helen o hennes ”lånehund”
Tekla vars husse heter Kent för torsdag o
fredagens representation med allt vad det
innebär. Det är långa dagar med massa intryck av både ljud och ljus.

Nu verkar vi gå mot ljusare tider och jag
kommer NOG att efter två månaders semester tom 31/3 börja min nya tjänst som
fritidsforskare. En ny spännande tid att gå
till mötes. Min semesterplan om att städa huset, ni vet så där ”riktigt” har redan
spruckit, det har ju varit så fiint väder så
det har ju bara inte gått att vara inomhus.
Ryggsäck med lite gott i och långa promenader samt lite spårträning och annat
smått o gott har det blivit istället. Vi planerar att ”försvara” vår nionde (9) plats i
SM:et i spår för terrier till hösten om inget
annat inträffar.
Ingen kan Allt
Alla kan något TILLSAMMANS kan vi
MYCKET.
Vi ses o höres MarieBoo o co.
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Bättre att förebygga än att behandla
10 punkter att tänka på i förebyggande syfte:
1. Håll hunden kopplad i närheten av
trafik.
Används ”Flexikoppel” se till att det är i
låst/spärrat läge, så att hunden inte plötsligt kan rusa ut i trafiken.
2. Farliga platser inomhus.
• Lösa elektriska sladdar.
• Varma ugnar.
• Öppna spisar
• Tända stearinljus, fotogenlampor.
• Öppna fönster, dörrar och grindar.
3. Farliga platser i närmaste omgivningen utomhus.
• Trasiga eller låga staket. Öppna grindar. Gamla brunnar med ruttna lock
• Utomhusbassänger.
• Drivbänkar med glasrutor.
• Kylarglykol
ger
obotliga/dödliga
njurskador.
• Undvik att hundar vistas i verkstäder
och båtupptagningsplatser.
• Förråd, lagerlokaler och platser där
råttgift kan finnas utlagt
4. Förhindra att hunden springer lös.
• Håll hunden kopplad vintertid i närheten av vattendrag och sjöar där isen
kan vara svag.
• Håll hunden kopplad där terrängen är
oländig.
5. Förvara avfall säkert både inne och
ute.
Se till att hunden inte får i sig ben eller
gamla matrester.
6. Förvara mediciner och kemikalier
på ett säkert ställe.
• Ge aldrig av Din egen medicin till
hunden.
• Förvara diskmedel och lösningsmedel
säkert.
• Var försiktig då Du laddar diskmaskinen med maskindiskmedel så att hunden inte slickar.
• Förvara lösningsmedel, ogräsmedel,
insektsmedel och råttgift säkert.

7. Låt inte hunden leka med barns
leksaker.
• Nappar är begärliga och mycket
farliga.
• Små plastleksaker och leksaker där
hunden kan bita av delar är särskilt
farliga.
• Bollar (ex squash-, bordtennisbollar).
spelkulor som kan sväljas är olämpliga leksaker.
• Tennisbollar, plastbollar som hunden
kan bita sönder i större delar och svälja bör undvikas.
• Om hunden ges tuggben tag bort detta när risk föreligger att hunden kan
svälja det Leksaker och ”gummiben”
avsedda för hundar är inte alltid
lämpliga. De kan tuggas sönder och
sväljas.
8. Träna hunden att redan vid tidig ålder lyda och lyssna till enklare
kommandon:
hit. sitt, ligg, stanna, nej, etc.
Ta hjälp och råd av Brukshundklubbar.
9. Ha alltid flytväst på hunden vid
färd i fritidsbåt.
• Du kan se och finna hunden.
• Du kan lyfta upp hunden i lyftöglan.

10. Lämna inte hunden i bilen
eller instängd i ett litet utrymme en varm solig dag. Tänk på
att det mycket snabbt blir olidligt varmt och att bilen kan bli
en dödsfälla.
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RASANPASSAD AVELSSTRATEGI FÖR
STRÄVHÅRIG FOXTERRIER
Inledning

Uppdrag har getts att uppdatera RAS
för Strävhårig Foxterrier. För att kunna
utföra uppdraget har det gjorts en hälsoenkät. Hälsoenkäten har varit anonym,
för att få in så många svar som möjligt.
Enkäten omfattar alla hundar födda 20052014. Under dessa år föddes det 767 valpar, hur många av dessa som avlidit finns
ingen uppgift på.

Generellt om rasen

Strävhårig foxterrier är en energisk och
livlig hund med god benstomme och kraft
i litet format, aldrig klumpig eller grov.
Rasen skall vara alert, rörlig med livligt
uttryck, alltid på tårna och spänt intresserad vid minsta utmaning. Den skall vara
vänlig, framåt och orädd.
Rasens hemland är Storbritannien.
Ursprungligen kallades alla terriers som
användes vid rävjakt för foxterrier (fox=räv, terra=jord). Sträv- och släthårig
foxterrier är egentligen två hårlagsvarianter av en och samma ras. Den strävhåriga varianten är äldst och härstammar från de strävhåriga jaktterrierna som
fanns i gruvdistrikten i Dunham, Wales
och Derbyshire. Dessa beskrevs på tidigt
1600-tal och avporträtterades av holländaren Hamilton redan år 1750.
På de stora jaktkennlarna i England, där
det föddes upp foxterrier lades stor vikt
vid att kombinera effektivitet med tilltalande exteriör hos hundarna. Den strävhåriga foxterriern som av många räknas som rasens stamfader var ”Old Tip”
född 1866 och avlad enbart på strävhåriga linjer. Andra menar att CH Cackler of
Notts skulle vara det. Hur som helst, båda
har haft betydelse för rasens utveckling.
Hetiginnan av Newcastle, ägarinnan av
Kennel Notts, lade ner stort avelsarbete
för den strävhåriga foxterriern.
Rasen ställdes ut i egna klasser första
gången i Darlington 1869.

22

The Foxterrier Club bildades 1876.
Samma år satte sig klubbens styrelse under ordförandeskap av major Harding
Cox, att formulera rasbeskrivningen.
Standarden var med mycket små undantag
identisk med den standard som gällt fram
till nu. När den första större utställningen för terrier arrangerades i England år
1886 i the Royal Aquarium, Westminster
av ingen mindre är Charles Cruft, deltog
125 släthår och endast 50 strävhår. Den
första specialklubben för strävhårig foxterrier bildades i England år 1913.
Vid sekelskiftet började den strävhåriga
foxterriern erövra världen och blev med tiden oerhört populär, den till och med passerade släthåret i popularitet. Kulmen på
registreringsantal nåddes 1924 då 7156
strävhår registrerades i den engelska kennelklubben (2573 släthår). En enorm siffra med tanke på att många valpar såldes
oregistrerade.
Till Sverige kom rasen i slutet av
1800-talet och 1903 bildades Svenska
Foxterrierklubben, som sedermera blev
Sv. Terrierklubben. Redan 1901 ställdes
de första strävhåren ut på den legendariska Göteborgsutställningen.
Under 40-talet såg man en försämring av
kvalitetsnivån, temperament samt sjukdomar som medförde att rasen sjönk högst
anmärkningsvärt i registrering. Sakta
men säkert lyckades några legendariska
uppfödare reparera vad mindre nogräknade raserat tidigare. Idag är standarden
god och det arbetas seriöst och hängivet
över hela världen på att behålla standarden på hög nivå.
1979 bildades vår nuvarande Svenska
Strävhåriga Foxterrierklubb.

Övergripande avelsmål för rasen

Strävhåret skall fortsatt behålla sin
goda mentalitet och uppvisa rastypiska
egenskaper.

1997-2002 (6 år)

Rasens population/avelsstruktur

Använda hanar 60 på 193 valpkullar

Nulägesbeskrivning

2003-2009 (7 år)

Registrerade valpar och importer

Använda hanar 64 på 182 valpkullar

1997–2002 Hanar 273, Tikar 252

2010-2014 (5 år)

2003-2009 Hanar 353, Tikar 322

Använda hanar 64 på 88 valpkullar.

2010-2014 Hanar 156 (5), Tikar 168 (1)

Siffror angivna mellan 1997 – 2009 är
tagna från tidigare RAS.

Genomsnittlig kullstorlek
1997-2002 (6 år)

Mål

193 kullar med 3,8 i kullsnitt

88 kullar 88 med 3,6 i kullsnitt

Kortsiktigt mål är att öka den genetiska
variationen så att inavelsökningen ligger
under klubbens rekommendation på 3.5%.
Långsiktigt mål är att framöver behålla den rastypiska mentaliteten, storleken
och goda hälsan.
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Strategier

2003-2009 (7år)

182 kullar med 3,6 i kullsnitt
2010-2014 (5år)

Att i avel använda hundar som är mentalt stabila och vid god hälsa. Avelsdebuten
bör inte ligga under 18 månader för både
hane och tik. Rekommendationen är att
använda flera olika avelsdjur för att bredda avelsbasen.
Att ägare utför BHP-beskrivning i högre
grad än idag på sina hundar.

25 valpkullar 36 hanar (2) 42 tikar
23 avelshanar inavelsgrad 3,2 %
2011

17 valpkullar 46 hanar(1)

34 tikar

15 avelshanar inavelsgrad 3,1 %
2012

Hälsa

14 valpkullar 26 hanar (1)

38 tikar

En hälsoenkät har genomförts under
2015 som omfattar alla hundar födda
2005-2014. Samtliga ägare av rasen har
haft möjlighet att delta via vår hemsida.
Svaren på enkäten har genomgåtts, inga
specifika sjukdomar eller defekter på rasen har framkommit. Enkäten stärker
bilden från tidigare gjorda hälsoenkät.
Rasen måste anses som mycket frisk.
Hälsoprogram för rasen finns inte då
inga rastypiska sjukdomar förkommer.

9 avelshanar inavelsgrad 2,6 %
2013

16 valpkullar 15 hanar

22 tikar(1)

10 avelshanar inavelsgrad 2 %
2014

16 valpkullar 33 hanar (1) 32 tikar
13 avelshanar inavelsgrad 2,1 %

Nulägesbeskrivning

Klubben har som mål att inavelsökningen inte skall överstiga 3,5 för åren 20102014 ligger snittet av inavelsgraden på
2,6. Trenden är att man försöker hålla så
låg inavel som möjligt med det material
som finns att tillgå inom och utom landet.

Rasen är frisk både fysiskt och psykiskt.
Den strävhåriga foxterriern når hög ålder och ligger under medeltariffen hos
försäkringsbolagen. Ingen förekomst av
reproduktionsproblem.
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Mål

Att fortsatt verka för att rasen även i
framtiden förblir frisk och sund.
Strategier
Att genom regelbundet erbjuda hälsoenkäter via vår hemsida till samtliga ägare
av strävhårig foxterrier.
Exteriör

Hundens byggnad skall ha perfekt balans, särskilt när det gäller proportionerna mellan skalle/nosparti samt mellan
mankhöjd/kroppslängd från skulderbladsled till sittbensknöl, som i båda fallen sinsemellan bör vara nästan identiska. Likt
en kortryggad jakthäst täcker den stående mycket mark. Ögonen skall vara mörka, små och runda, öronen skall vara
V-formade med tipparna prydligt övervikta. Svansen skall vara högt ansatt och bäras upprätt, vara kraftig och av god längd.
Pälsen skall vara mycket sträv med klara färger. Mankhöjdens ideal är 39 cm för
hanhund och något lägre för tik. Vi ser en
ökad tendens på ökning av mankhöjden på
både hanar och tikar.
Nulägesbeskrivning
Rasen är exteriört väl anpassad till
rasstandarden och det har inte framkommit några grava avvikelser.
Mål

Att bevara
egenskaper.

rasens

fina

exteriöra

Strategier

Att inte använda avelsdjur med exteriöra
och mentala svagheter.
För att behålla en god exteriör är det
önskvärt att så många hundar som möjligt ställs ut någon gång för att få hunden
bedömd.
Summering (sammanfattning)

Strävhårig Foxterrier är en frisk ras utan
rasrelaterade sjukdomar samt med en god
mental hälsa som stämmer väl överens
med rasstandarden.
Klubben har inget avelsråd då ingen
uppfödare eller medlem visat intresse att
delta i ett sådant.

Ett av målen som styrelsen hade, var att
under 2015 anordna ett uppfödar-/medlems-möte för att diskutera avelsfrågor.
Senvintern 2015 tillskrevs samtliga uppfödare med frågan om de var intresserade
av att delta i ett uppfödarmöte och vad det
i så fall skulle innehålla samt var det skulle hållas. Fyra av arton uppfödare svarade
att de kunde tänka sig att komma, övriga svarade inte alls. På grund av dålig respons ordnades inget möte.
Ny
RAS
begärdes
av
Svenska
Terrierklubben. Då ingen ville ta tag i detta kände vi, Lena Lundström (uppfödare)
och Ann-Charlotte Reventberg (ordförande i klubben) att vi borde göra en ny RAS
för vår klubb.
Tillsammans med vår Webmaster och
styrelsen tillverkades en hälsoenkät bestående av två delar, en för uppfödare
och en allmän. Enkäten var anonym och
fanns ute på vår hemsida från och med 20
januari 2015 till och med 1 oktober 2015.
Alla medlemmar och uppfödare uppmanades att fylla i enkäten via vår tidning
Strävaren, hemsidan, Facebook och även
vid återkommande hundträffar. Alla strävhårsägare (även icke medlemmar) som besökt klubbens hemsida och Facebook har
haft möjlighet att fylla i enkäten.
101 svar kom in på den allmänna enkäten och 9 svar gällande uppfödare. Med
hänsyn till de få inkomna svaren, verkar
det som att intresse inte finns för hälsoenkäter vare sig för uppfödare eller hundägare. Enkäter borde vara ett bra forum för
att kunna följa rasens hälsa, fysiskt och
mentalt.
Styrelsens mål är att följa upp rasens fysiska och mentala hälsa genom att vart
femte år (trots årets dåliga resultat) uppmana ägare och uppfödare att fylla i hälsoenkäten samt att därefter revidera RAS.
En förhoppning är att fler uppfödare och
medlemmar skall intressera sig för avelsarbete och i fram tiden bilda ett avelsråd.
Allt material kommer redovisas på klubbens hemsida och i Strävaren.
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Hälsoenkät
För Strävhåriga Foxterriers födda
mellan 2004 –2014 samt uppfödare
med kullar mellan 2004 –2014.

Uppfödare

Fråga 4.
Har några valpar haft överbett?

Ja = 1 st. Nej = 8 st.
Antal valpar med överbett = 5 st.
Diagnos.
•Valp bet ok när de fick vuxen bet.

Totalt svarade 9 uppfödare på enkäten.

Fråga 1.

Fråga 5.

Kullar

Har några valpar haft blåsljud?

Ja = 1 st. Nej = 8 st.
Antal valpar med blåsljud = 2 st.
Diagnos.
•En valps blåsljud borta.

Fråga 6.

Totala antalet födda valpar = 330
159 hanar, 158 tikar och 13 dödföddaF-

Har några valpar haft något annat
problem?

Ja = 1 st. Nej = 8 st.
Antal valpar med andra problem = 1 st.

råga 2.
Har alla valpar uppnått 8 veckors ålder?

Ja = 6 st. Nej = 3 st.
Antalet valpar som ej uppnådde 8 veckors ålder = 4 st.
Diagnoser.
•Avlivad pga. att den inte kunde äta o
att käken var lös , troligtvis legat klämd i
magen enl. vet.
•Missbildad
•Utvecklingsstörd
•Blev två veckor. Troligen vätska i lungorna, enligt veterinär. Ej obduktion.

Diagnos.
•Leg perthes.

Hundarna

Totalt fick vi svar som gäller 109 hundar.
Varav 1 har svarat med alla hundar i samma enkät (4 st.).
Fråga 1a. Om hunden.
Hundens kön.

Hanar = 59 st.
Tikar = 50 st.

Fråga 3.
Har några valpar haft underbett?

Ja = 4 st. Nej = 5 st.
Antalet valpar med underbett = 8 st.

Fråga 1b. Om hunden
Hundarnas födelseår uppdelat på hane/tik.

Diagnoser.
•Försvann när han ömsade tänder.
•Litet underbett.
•Ett lindrigt och riktigt underbett.
•Vanligt underbett, omvänt sax bett.
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Fråga 2. Har din hund gått bort?

Ja = 4 st.

Fråga 6. Har din hund eller har den tidigare
haft problem med allergier?

Ja = 8 st.
Hanar 1 st. Tikar 7 st.

Diagnos.
•Cancer vid 10 års ålder.
•Orsak okänd, ålder 10 år och 6 mån.
•Hunden gick bort i polymyosit. Har
troligen varit sjuk en längre tid, men
med svårtydda tecken, typ böjd svans(
annars helt rakt upp), långsam gång, och
när sjukdomen bröt ut var det mycket
dramatiskt med förtvinade muskler och
han kunde varken dricka eller äta utan
hjälp. Mycket tragiskt slut för en mycket
fin foxterrier. Ålder 5 år och 7 mån.
•Orsak okänd, ålder 3 år och 3 mån.

Noteringar.
•2 st. med allergi mot vete.
•Födoämnesallergi, luftburen.
•Kontaktallergi.
•Hotspotsvid flertalet tillfällen, klåda i
tassarna, födoämnesallergi, spydde konstant i två månader innan vi visste vad
hon tålde och inte. Lammkött fungerar,
inget spannmål och mycket fiskleverolja
(vilket hjälpt henne otroligt bra).
•Under behandling.

Fråga 3. Har din hund genomgått ett
mentalbeskrivnings test?

Fråga 7. Har din hund eller har den tidigare
haft halsproblem?

Ja = 5 st.
Hanar 4 st. Tikar 1 st.
Noteringar.
•Klarade testet utmärkt.
•Skotträdd, social och nyfiken, ej aggressiv.
•Mentalt mycket stabil.
•Gjordes vid 2 års ålder inget avvikande.

Fråga 4. Är din hund steriliserad eller
kastrerad?

Ja = 17 st.
Hanar 10 st. Tikar 7 st.
Noteringar.
•Kastrerad pga. testikelproblem.
•Kastrerad pga. Juvertumörer.
•Övriga ej sjukdomsrelaterade.

Fråga 5. Har din hund eller har den tidigare
haft hudproblem, klåda eller parasiter?

Ja = 17 st.
Hanar 4 st. Tikar 13 st.
Noteringar.
•4 st. som fått rävskabb.
•Demodex2 st.
•Seborre1 st.
•Några hundar under utredning.
•Ett antal hundar med klåda.
•En hund som fått löss, en som fått svamp
samt en med fukteksem.

Ja = 2 st.
Noteringar.
•Halsfluss
•Ej halsproblem senare.

Fråga 8. Har din hund eller har den tidigare
haft öronproblem?

Ja = 13 st.
Hanar 6 st. Tikar 7 st.
Noteringar.
•1 hane med återkommande öroninflammationer. Debutålder 7 år.
•1 tik med öroninflammation i regel varje
sommar då hon älskar att bada. Även
svamp i öronen.
•Övriga med enstaka öroninflammation.

Fråga 9. Har din hund eller har den tidigare
haft ögonproblem?

Ja = 7 st.
Hanar 3 st. Tikar 4 st.
Noteringar.
•3 st. med trånga tårkanaler.
•2 med inåtväxande ögonfransar.
•Grå starr på ett öga. Debutålder 4 år och
8 mån.
•Övriga bara lite rinnande ögon ibland.
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Fråga 10. Har din hund eller har den tidigare
haft tandproblem?

Ja = 7 st.
Hanar 3 st. Tikar 4 st.

Fråga 13. Har din hund eller har den
tidigare haft problem med skelett eller
leder?

Ja = 1 st.
Hanar 1 st. Tikar 0 st.

Noteringar.
•3 st. saknar en eller flera tänder.
•1 med underbett.
•1 med för kort underkäke. Hörntänder tar
i övergom.
•Övriga med kraftig tandstensbildning (1
st) och en med inflammation under tand
som fick tas bort.

Noteringar.
•Missbildat skelett. saknar kota 13 i
bröstrygg som är defekt. Defekt ryggslut
vid svansen.. kroksvans. uppdagades
vid röntgen förra veckan. Har inga yttre
problem/smärta. Debutålder 1 år och 6
månader.

Fråga 11. Har din hund eller har den tidigare
haft njureller leverproblem?

Fråga 14. Har din hund eller har den
tidigare haft tumör/cancer?

Ja = 2 st.
Hanar 1 st. Tikar 1 st.

Ja = 2 st.
Hanar 0 st. Tikar 2 st.

Noteringar.
•Anaplasma och avled pga. detta. Ålder 9
år.
•Vet tror att hon fått i sig ngt fett ute,
blev akut sjuk och slutade nästan andas.
Varade 1-2 v med övervakning på Djursjukhus 2:a dygnet.

Noteringar.
•Lite tumör i juverranden benign.
•Juvertumörer.

Fråga 12. Har din hund eller har den tidigare
haft hjärteller lungproblem?

Noteringar.
•Har problem med stenar i urinblåsa. Och
har opererats för detta.
•Hypothyreos.
•Epilepsi.
•Har epilepsi, medicinerar dagligen sedan några år tillbaka.
•Övriga i kullen dog under fösta
levnadsveckan. Kejsarsnitt.
•Irriterad bukspottkörtel med kräkningar och diarré 2 gånger samma år. Till följd
av detta äter hon ständigt lowfat kost.

Ja = 2 st.
Hanar 1 st. Tikar 1 st.
Noteringar.
•Medfödd ringanomali.
•Mellansvårt blåsljud

Fråga 15. Övrigt

Ja = 6 st.
Hanar 3 st. Tikar 3 st.
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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

Mellansverige

Christina Larsson
Noravägen 55
691 54 Karlskoga
0586-72 56 69

073- 991 16 46
musch@spray.se

Sekreterare

Kassör

christina.i.a.larsson@telia.com

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

Västra Sverige

Kristina Lindström
Sturegatan 46 1tr.ö.g
114 36 Stockholm

Östra Sverige

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

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

070-866 25 54
kristina@gustavianska.se

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

Suppleant 2

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

Redaktör

Suppleant 3

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

Manusstopp

Strävaren

Postgiro: 465692-2 E-post: info@foxterrier.se
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Christina Boberg
Persikov. 12C
262 65 Ängelholm
0431 – 259 37
stravaren@boberg.nu

1 Mars
1 Juni
1 September
15 November

Hemsida: www.foxterrier.se

