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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:

Så äntligen har vi sommaren här!
 Underbart!!
Norrlandsutställningen i Kråken när-

mar sig och förberedelserna för vår sto-
ra rasutställning i Gränna är i full gång, 
det är mycket som skall fungera och vi 
är många som är engagerade. Vi hoppas 
att vi skall bli riktigt många i år även om 
det är lite svårt att få boende, det är fle-
ra olika arrangemang i och i närheten av 
Gränna just denna helg.

Liksom förra året kommer vi att ha 

Ordföranden har ordet

Sansa i cykelkärra   Ägare och foto: Eva Lorentzon Rahn 
.

en gemensam måltid på 
lördagskvällen.

Se vidare under aktiviteter 
på hemsidan, foxterreier.se,

Tänk på våra fyrfota vän-
ner i sommar: värmen i bilen, fästingar, 
ormar och eventuella alger vid bad med 
mera.

Hoppas jag träffar många av er i 
Norrland och i Gränna.

Ha en härlig sommar
  Ann-Charlotte

Medlemsnummer!!!!!
Alla klubbens medlemmar har ett nummer i vårt register. Medlemsnumret 
står dels på Ert medlemskort men också i anslutning till Er adress på ku-
vertet som Strävaren skickas i. När Ni anmäler Er till utställningar eller 
andra arrangemang i klubbens regi samt gör betalningar till klubben. Var 
vänliga att ange Ert medlemsnummer. Det underlättar mycket för dem som 
administrerar klubbens verksamhet. /Styrelsen
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Redaktörens rader.
blicerar vi det. Det andra är 
”anslagstavlan”. Ibland har 
någon med sig Strävaren ut 
i vida världen. Tag ett foto 
och skicka in, så spikar vi 
upp det. E-postadressen är 
stravaren@boberg.nu.
Dessa inslag har tillkommit 

på förslag av medlem. 
Kassör Kristina hälsar att in-

flödet av medlemsavgifter har va-
rit imponerande. Gamla medlemmar 

har betalt utan att det behövts krävas, 
nya medlemmar hittar vår klubb själv-
mant och uppfödarna skänker medlem-
skap till sina valpköpare. Alla ska känna 
sig välkomna som medlemmar i klubben. 
Träffar arrangeras runt om i landet. Var 
och när hittar Ni enklast i ”kalendern” på 
klubbens hemsida. Ta för vana att åtmins-
tone en gång i veckan kolla vad som hän-
der. Njut av sommaren. Ta väl hand om 
Er och Era hundar.  

Christina, redaktör

”En vänlig grönskas rika 
dräkt, har smyckat dal och 
ängar.”  Javisst är det så. 
Över nästan bara en natt 
blev det grönt och blom-
ningen satte fart. Det 
var vad vi behövde efter 
en ganska gråtrist vår. 
Hoppas Ni alla passar på 
att njuta lite extra av ut-
omhusliv med Era Strävhår 
utan tråkiga incidenter. Just en 
sådan incident inträffade när en av med-
lemmarnas hundar blev illa biten i hal-
sen av en lösspringande hund. Lite om 
hur man hanterar situationen och följ-
derna av en attack från en annan hund, 
kommer i följande nummer av Strävaren. 
Rasspecialen i Gränna den 27-28 augus-
ti presenteras också. Hoppas vi är många 
som träffas där. Jag kommer inte att stäl-
la ut Jason i år. Ju äldre han blir desto 
fler olater har han för sig. Jag vet att det 
är mitt ansvar hur han uppför sig. Vi 
människor skaffar också oss lite ovanor 
med åren. Ifjol var han helt övertygad om 
att domaren åt någonting och satt platt 
på baken och tiggde. Årets domare har sä-
kert också humor, men jag har inte lust 
att roa resten av utställarna. Istället kom-
mer jag att finnas någonstans på utställ-
ningsområdet för att ta emot åsikter från 
Er om Strävaren. Vad kan jag göra för att 
förbättra den? Dessutom kommer det att 
finns kalendrar för år 2017 till försäljning. 
I detta nummer finns två nya inslag. Ett 
är ”Guldtassen”. Om ni medlemmar vill 
tacka någon, skicka in några rader, så pu-

der.
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Stort Tack till Gun Nilsson som un-
der flera år varit klubbens kontaktperson 
för Norrland. Du har varit en engagerad 
Foxägare och rådgivare till både ägare och 
blivande ägare av Strävhårig Foxterrier.

Vi tackar dig för ditt arbete för klubben.

Stryrelsen

Vinster!
Klubben tar tacksamt emot vinster/pri-

ser till lotterier samt utställningen i sam-
band med rasspecialen i Gränna. 

Allt är välkommet /Styrelsen
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Registrerade valpkullar 2016.03.01-2016.05.31
Maria Pettersson 1 + 3 F. 2016.02.03
Tommarp   E. Läckerbitens Moneymaker S53982/2006
   U. Foxtan´s Gold Rush SE31294/2012

Kennel Dartline  1 + 0 F. 2016.02.19
Gunilla Thörne  E. Dartline Brien O´Brieen S57610/2007
   U. Willianas Sommerjente SE40411/2012

Kennel Snowfly´s 3 + 1 F. 2016.02.27
Ann Hjort  E. Logica Headliner SE11826/2011
   U. Snowfly´s Telepatic Roughe SE1043/2008

Kennel Syooris  2 + 1 F. 2016.03.25
Ritha Wernersson E. Foxtan´s Colour of Gold SE 51756/2012
   U. Foxtans Wendy SE28494/2012

Kennel Print´s  1 + 3 F. 2016.04.02
Annika Latrach  E. Ashgrove Golden Boy SE60847/2010
   U. Jollyfox Little Sister on Line SE61756/2012

Kennel Jollyfox 3 + 2 F. 2016.03.04
Pia Rydberg  E. Solringens Urax SE22049/2013
   U. Jollyfox power on Line SE61755/2012

Med reservation för ev. fel.

Skänkta medlemskap
Från    Till

Kennel Crowfox  Gullan Karlsson, Frösön
Gunvor Peterson  Merle Kruger, Örnsköldsvik 
    Elisabeth Ronne Engström, Uppsala

Yvonne Lindahl Gustavsson Marie Louise Bood Vennersten, Stenhamra

Kennel Solringen  Robert Lidgren, Örebro
Maud Linde Ring  Ulf Johansson, Habo

Kennel Print´s   Susanne Berg, Hässleholm 
Annika Latrach   Susanne Christensson, Skurup

Det finns även ett antal nya medlemmar som kommit till klubben på egen hand, samt 
några tidigare medlemmar som återvänt. Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna och 
hoppas vi skall träffas vid kommande Strävhårsarrangemang.

LYCKA TILL MED ERA STRÄVISAR!
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Ferrostar Sweet As Candy 
blev champion i Lidköping 7/5

Ger jag till Maritta som tar hand om mig 
när Husse och Matte har annat för sig. 
Tack för alla fina pratstunder, härliga pro-
menader och inte minst för

nätterna i din sköna säng.
Kaxi (Läckerbiten´s Tosca)

Ett stort fång rosor vill vi ge till 
Christina Larsson Kennel Kinconly  för 
att våran Safira har fått bo hos dig med-
an jag (Scooby) har rehabiliterat mig efter 
operation.

Hjälpen du har givit oss är ovärderlig.
Scooby med Matte och Hussar.

Ett Stort Tack till AniCura Jägarvallens 
Djursjukhus för att Ni på bästa sätt tagit 
hand om mitt Medialt Patellaluxation.

Det betyder att jag har opererats för att 
min knäskål hoppade ur led. / Scooby

Trimkurs i Karlskoga 2/7.

Lördagen den 2 juli är trimkurs planerad 
i Karlskoga mellan kl 10-17. 

I kursen ingår
• fika när ni kommer, samt lunch 

senare
• teori om trimning, samt informa-

tionsblad hur man trimmar
• trimning av egen hund + ev färdig-

trimning av kursledare

Målet är att ni ska ha en trimmad hund 
med er hem.

Antalet platser är begränsat.

Kostnad 400 kr, kontant betalning.
Medtag trimbord och trimknivar/kam-

mar etc om du har.
Anmälan till:
Christina Larsson, Kennel Kinconly
Tel 073-668 20 30
email: christina.i.a.larsson@telia.com

Välkomna
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Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 1 2016
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Strävhåriga Foxterrierklubben kallar till 
årsmöte.

Lördagen den 27 augusti 2016 kl. 17:30 
på Grännastrandens Camping.

 Årsmöteslokal anvisas på campingen. 
Motioner sänds skriftligen till klubbens 

sekreterare och skall vara henne tillhanda 
senast 1:e augusti 2016

Adress:
Berit Hansson 
Nyponstigen 1
 974 52 Luleå.

Information kan fås av sekreteraren
 Berit Hansson 
Tel. 0920-628 75 
 073 054 86 37
e-post: sekreterare@foxterrier.se

Valberedning:

Gunilla Bergman (sammankallande)
Tel.  070 572 34 38

Ylva Östfeldt 
Tel. 073 914 09 41

Lotta Petterson 
Tel. 070 938 60 80

Välkomna
Styrelsen

KALLELSE ÅRSMÖTE 27:E AUGUSTI 2016 KL 17:30

Vägbeskrivning.
För Er som inte bor på Gränna Camping och vill besöka aktivitetsdagen och/

eller utställningen. Tag vägen mot hamnen. Strax efter backen tag vänster 
mot Sportanläggning, därefter första vägen till höger, mot Sportanläggning. 
Följ vägen fram till Sporthallen där Ni finner en parkering. Gå mot camping-
en över gräset. I campingens sydöstra hörn finns en liten stig in på området. 

Välkomna!
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Aktivitetsdag i Gränna  27:e augusti 2016

Alla hälsas välkomna till årets aktivitets-
dag. I år ska våra hundar få jobba med sina 
näsor.

Nose work är en sport där hunden jobbar 
med nosen och ägaren blir duktig på att läsa 
sin hund. Hunden ska lära sig att markera 
en droppe av ett doftämne som är gömt i olika 
miljöer. Det är en fantastiskt sport som beri-
kar hundarna. Den är lätt att lära sig och ut-
föra som hundägare.  

Nose work är också utmanande och kan gö-
ras riktigt svårt om man vill.

Inbjudan till introduktion i Nose Work

Lördagen den 27 augusti kl.13-16 i Gränna

Anna den Braver och Helena Florin, certifierade Nose Work instruktörer från 
Hunddagiset i Jönköping kommer att hålla en introduktion i Nose Work.

Under dagen kommer vi  att gå igenom 
• bakgrunden till sporten
• vilka moment som ingår
• hur kan vi påbörja inlärningen, 
• praktisk träning och prova på de första övningarna
• uppvisning av sök
Ladda för en dag med chans att prova på en ny spännande hundaktivitet!
Glöm inte att ta med belöning till din hund , smått, smått och väldigt gott!
Vatten är också viktigt att ha med sig.

Du hittar mer information om Nose Work på Svenska Nose Work klubbens hemsida 
http://www.snwk.se/

Välkommen!
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STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN 
INBJUDER TILL INOFFICIELL UTSTÄLLNING 

SÖNDAGEN 28:E AUGUSTI KL 11.00
PÅ GRÄNNASTRANDENS CAMPING 

Domare:  Henrik Härling

Anmälningsblankett finns på www.foxterrier.se . Anmälan bör ske via hemsidan.
Anmälningar och upplysningar: Berit Hansson, Nyponstigen 1, 974 52 Luleå.   

Tel. 0920-628 75 eller 073 054 86 37  e-post: sekreterare@foxterrier.se

Anmälningsavgift: Bedömningsklass 100 kr
   Valpar   100 kr
   Veteraner  100 kr
   Övriga   250 kr

Anmälningsavgift sätts in på klubbens postgirokonto 465692-2

Sista anmälningsdag är 25:e juli 2016
KLASSINDELNINGAR: 
Bedömningsklass: Kom med hunden som den är (utom tävlan)    
Valpklasser:  4 - 6 mån och 6-9 mån
Juniorklass:  9 - 15 mån
Unghundsklass: 15 - 24 mån
Öppen klass:    15 mån och äldre
Championklass: Hund som är svensk utställningschampion (such)
Veteranklass:    8 år och äldre
Uppfödarklass:    4 hundar av egen uppfödning
Avelsklass:  Hund med 4 avkommor
Brace:   2 hundar så typlika som möjligt (samma ägare)
Juniorhandling  11 - 16 år
Barn med hund  uppvisningen bedöms
Brace, juniorhandling och barn med hund GRATIS, anmälan gör på plats.

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

Hjärtligt välkomna
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Domarpresentation för utställningen i Gränna

Det är med stor glädje jag ser fram emot 
att döma er fantastiska ras i Gränna. 
Känns extra roligt att få döma rasklub-
bens egen utställning. Jag hoppas på 
många fina hundar och vackert väder! 
Vem är då Henrik Härling undrar säkerli-
gen de flesta av er. Jag har ett långt förflu-
tet inom hund och inte minst med terrier 
även om jag som uppfödare ägnat mig åt 
whippet i över 30 år (en pekningese-kull 
med).

 När jag var liten hade familjen pudel och 
när den sista pudeln inte fanns mer flytta-
de Lady in. Lady var en speciell dam med 
en enorm personlighet och som hittade 
på många hyss samt var oerhört kreativ. 
Lady var en foxterrier med ena föräldern 
sträv och andra slät. När hon var nytrim-
mad såg hon ut som ett släthår men när det 
gått en tid såg hon ut som ett gammaldags 
strävhår. Otaliga gånger när jag var nå-
gonstans med Lady kom äldre människor 
fram och ville hälsa och berättade att på 
30-talet hade vår familj minsann ett sträv-
hår som såg ut så här. Lady hade enorm 
frihetskänsla och gick på vandringsrun-
dor i timmar om hon lyckades smita, men 
hon var så smart att det egentligen inte 
fanns anledning till oro. Lady hade en 
fin stamtavla med inslag av kennlar som 
Svarthuvans och Goldfighters. Intresset 
för terrier var fött och jag läste mycket lit-
teratur så som Björn Von Rosens terrier-
bok. I mina tidiga tonår fick jag lov att 
köpa en egen hund men mina föräldrar in-
sisterade att jag skulle skaffa en ”enkla-
re” ras och whippet kom in i mitt liv då jag 
tyckte de var så oerhört vackra (och tyck-
er så än). 

Det finns två raser som får mitt hjär-
ta att slå extra när en extraordinär indi-
vid uppenbara sig framför mig och det är 
en strävhårig foxterrier och whippet! Min 
mamma delade min passion och ett kärt 
minne är från Lidköping (jag är uppvux-
en i Lidköping) 2014 då jag dömde sträv-

hår för första gången och min mamma som 
var svårt cancersjuk fick hjälp att ta sig 
till utställningen och det var speciellt att 
ha henne vid ringside då det var första och 
sista gången vi fick dela denna upplevelse 
då hon gick bort inte så långt senare. 

Ett par dagar efter jag slutade gymnasiet 
(1987) åkte jag till England och jobbade en 
längre period på en airedaleterrier-kennel. 
Där fick jag lära mig mycket om hund och 
inte minst att trimma och efter en tid fick 
jag ansvar för en egen tik som jag trimma-
de och visade och var mycket stolt när hon 
vann en stor limit-klass på Driffield och 
blev kvalificerad till Crufts. Vi hade ofta 
besök av kända terrier-personligheter och 
runt middagsbordet fick jag höra spännan-
de berättelser av ”terrierkändisar” som 
Ernest Sharp för nämna en. 

Jag har tittat på strävhårig foxterrier i 
många länder genom åren på mängder av 
utställningar men ett av mina tydligaste 
minnen var när jag såg Ch Killick of the 
Mess i England och blev så imponerad!! 

2014 dömde jag rasklubbsutställningar-
na för släthåriga och dandie och ser fram 
emot ytterligare special. Vi ses i augusti!!

Henrik Härling
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Kalender för 2017
Nu är kalendrarna för 2017 färdiga. De 

är i A4 format när de viks upp. 
De kommer att säljas vid klubbens ut-

ställningar i Kråken och Gränna, vid ar-
rangemang i samband med nationella da-
gen, samt på de utställningar där klubben 
har rasmonter. 

Dessutom kan kalendern köpas via 
Strävaren och kommer då att skickas i 
samband med utskick av Strävaren nr 3 
eller 4. 

Kalendern kostar 100:-/st vid köp på t ex 
utställning. 

Önskar man köpa kalender och få den 
hemskickad kostar den 120:-/st inkl. porto 
och emballage. 

De som vill få kalendern per post gör 
såhär: 

Sätt in 120:- på Sv. Handelsbanken, 
Foxterrier, cl. nr 6875 kontonr 916645088. 

Var noga med att ange namn och 
medlemsnummer! 

När pengarna kommit oss tillhanda be-
kräftar vi Din betalning.
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Vårrus på Gärdet i Stockholm
På pingstdagen var det dags för foxter-

rierträff i Stockholm. Som vanligt träffa-
des vi klockan 11.00 på Himmelska hun-
dar, hundcaféet vid Tessinparken. Där 
serveras godsaker både till två- och fyr-
benta gäster. Astas favorit är Bosses ta-
pastallrik som hon njuter av i fulla drag. 
En blandning av blodpudding, ost och le-
verpastej kan inte en foxterrier motstå!

Efter en timmes trevlig samvaro på 
Himmelska hundar är det dags att prome-
nera till det vanliga stället på Gärdet där 
alla våra trevliga foxar släpps lösa. Denna 
gång var det bara nio hundar men bland 
dessa tre nykomlingar. Två fyramånaders 
valpar, Flingan och Signe, och så Wilmer 
som har hunnit bli ett år. En av de små, 
Flingan, har blivit Astas lilla fan. De små 
som inte visste var gränserna går passa-
des av två ”poliser”, Asta och Penny, så till 
nästa gång vet de nog hur långt det är till-
låtet att springa.

Lipton tog ut svängarna ordentligt men 
husse visslade in honom så han vet nog 
också var gränserna går nästa gång. Trixie 
däremot höll sig nära oss hussar och mat-
tar, hon vet var godiset finns.

Nästa gång vi ses på Gärdet är somma-
ren slut och Grännaträffen över.

Väl mött då! Asta och hennes matte Ylva.

Träffar under våren

Träffar i Skåne

Vi har haft två träffar i Skåne i vår. 
Först den 24 april i Kungsparken i 

Malmö där vi var 17 st, helt fantastiskt. 
Sen träffades vi i Genarp den 22 Maj, 

där var vi 8 st varav två var på besök från 

Köpenhamn och det tycker jag var extra 
roligt. 

Jag hoppas och tror att de här enkla 
träffarna med promenad och fika upp-
skattas så jag återkommer till hösten 
med fler utflyktsmål. Lotta och Siri 

Pälsvårdsträff.
Den 7 maj var vi några som träffades hos 

Maria Veraeus utanför Staffanstorp, för 
att lära oss vardagsvård av våra hundars 
pälsar. 

Ewa Schöld från Tofta Hundtrim gav oss 
många värdefulla råd.
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Figo en av våra Foxterrier har varit på 
sökkurs hos ÖBK i Örnsköldsvik i maj 
2016.

Figo hade så mycket energi att vi tyckte 
han måste få göra något roligt. Så vi hörde 
oss för hos Örnsköldsviks Brukshundklubb 
om de hade någon passande kurs som skul-
le vara rolig för honom. Det fanns en sök-
kurs som man skulle dra igång som Figo 
kom med i. Han tyckte att det var jättero-
ligt och det gick ganska fort tills att han 
fattade vad han skulle göra.

Det var 5 hundar anmälda av olika ra-
ser med mattar och hussar som fick vara 
figuranter.

Figuranterna fick gömma sig i skogen på 
ungefär 40 till 50 meters avstånd till den 
sökande hunden innan hundföraren släpp-
te honom. Figo blev jätteivrig att söka upp 
figuranten som gav honom en godbit inn-
an han sprang tillbaka till hundföraren. 
Hundarna skulle också söka upp föremål 
som figuranterna gömt.

Figo på sökkurs

Figo var alert hela tiden och fick beröm 
av kursledaren på ”examensdagen”

Hälsningar från

Monika , Ove , Haddok och 
Figo i Örnsköldsvik
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Denna gång så får jag doppa klorna i 
bläck själv. Jag han nämligen blivit en-
sam hund. Min lillasyster Safira har mat-
te kört upp till Christina Larsson, Kennel 
Kinconly i Karlskoga. Nu skall jag försöka 
förklara.

Mars månad kom och vi blev av med våra 
vinterpälsar. Livet var på topp och allt var 
frid och fröjd. Matte och husse drog iväg 
på liten resa och vi tog hand om lillhusse 
och mormor. Men det är nu det börjar. Jag 
började så smått att ställa mig på tre ben 
och pipa lite men bara ibland. Två minuter 
senare var det full fart igen. Sen började 
jag även att snubbla i trappan. 

När vi gick in i april månad sade mat-
te att vi fick ta och åka till Jägarvallens 
Djursjukhus Linköping (det är dit vi bru-
kar gå) för att se om de visste vad som 
kunde vara fel. Matte ringde och vi fick 
tid nästkommande vecka då jag inte var 
akut sjuk. Matte studerade mig in i mins-
ta detalj för att kunna ge så många led-
trådar som möjligt till veterinären. När vi 
kom dit så berättar matte om sin studie 
och veterinären börjar klämma och kän-
na på mig. Det tog inte så lång tid innan 
domen kommer. Jag hade något som he-
ter Medial patella luxation (latin). Det be-
tydde att min knäskål hoppade ur led och 
sen tillbaka igen. Då kom tårarna på mat-
te. Men ingen fara, det gick att operera. Vi 
bestämde tid samma eftermiddag med en 
sjukgymnast för att ta reda på vilken trä-
ning vi kunde börja med. Sedan så åkte vi 
till husses jobb och berättade för honom. 
Matte ringde till Christina och frågade om 
syrran kunde få bo där ett tag tills jag är 
så frisk så att vi kan leka igen. Efter att vi 
träffat sjukgymnasten så bokar vi upp en 
operationstid.

Sen kom den där fredagen då det var 
dags för operation. Matte var uppe extra 
tidigt för att köra in mig. Safira lämnades 
hemma. Matte packade gosefilt som jag 
fick med mig. Hon tänkte att om jag har 
en filt som luktar hemma känner jag mig 
tryggare. Sen var det papper som skulle 
fyllas i och invägning. Sen lämnade hon 

mig och åkte hem för att köra upp syrran 
till Christina.

På eftermiddagen så ringde veterinä-
ren och berättade för matte att operatio-
nen hade gått bra. Dom behövde bara fixa 
till mitt knä. Ibland så kan dom på en del 
hundar behöva fixa till uppe i höften också 
men inte på mig. 

Jag fick 8 stygn på mitt knä. Jag fick 
stanna över natten för att dom ville hålla 
lite koll på mig. På lördagen så kom mat-
te och husse och hämtade mig. Skönt att 
komma hem. Strikt vila ordinerades och 
om jag skall vara ärlig så orkade jag inte 
mycket mera än att vila. Natten mellan 
söndag och måndag vaknade jag vid 3 ti-
den och var bara tvungen att snabbt kom-
ma ut. Tur att jag har egen gräsmatta men 
dit hann jag inte. Jag bajsade inne på mat-
tan och det var blod i bajset. Matte ringde 
till Jägarvallen så fort dom öppnad för att 
be om råd. Ingen medicin och besök inbo-
kades till kvällen. Min mage var inte rolig 
den dagen. Matte sa att mina fisar kun-
de fälla en hel elefanthjord….. Äta ville 
jag inte heller och man måste ju ha i sig 
energi för att orka så på onsdagen kördes 
jag in igen för att stanna över dagen och få 
lite dropp och för att testa ny medicin. Den 
funkade för min mage. 

Ibland blir det inte som man tänkt sig.
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Men vet ni vad matte utsatte mig för. 
När hon hämtade mig så hade hon varit 
och köpt en bäbispyjamas som hon tog på 
mig. Bara för att jag inte skulle slicka på 
mitt sår. Som om jag ens skulle få för mig 
något sådant. Okej då, hon kom på mig ett 
par gånger men jag var faktiskt duktig för 
det var inte många gånger. Matte fick nu 
flera gånger om dagen handmata mig för 
bara ställa fram en skål vägrade jag. Bara 
specialblötmat fick jag för att min mage 
skulle få det så bra som möjligt medan 
även den läkte. Jag är, påstår matte, pipig 
med maten. När syrran är hemma går det 
bättre att äta för annars så kommer hon ju 
och äter upp min mat.

Dagarna gick och jag blev sakta bätt-
re. Då kom matte och sa att nu skall vi 
börja med sjukgymnastik. Tillbaka till 
Jägarvallen för att visa upp hur långt jag 
kommit med att stödja på mitt ben. Vi 
skulle gå ut och gå små korta promena-
der, böja och sträcka ut benet och så skulle 
matte massera mina ben och rygg. 

Vi kom in i maj månad. Då hojtade matte 
om att nu skall vi börja med vattengympa. 
När man skall ha vattengympa så får man 
åka till Norsholms Djursjukhus. Där har 
dom ett konstigt badkar med öppningar i 
båda ändarna. Golvet är ett gåband. Där 
fick jag gå in och så fyllde dom på med vat-
ten och startade bandet. 

Fox som jag är så fattade jag på en gång 
hur man skulle bete sig i den där baljan. 

Jag har varit där nu två gånger och imor-
gon (1:a juni) är det dags igen att bada. 
Mitt steg med det opererade benet är lite 
kort så det tränar vi på att förlänga samt 
att matte håller på med att korrigera mitt 
ben när jag sätter mig ner. Jag vill gärna 
vinkla ut det men matte säger att jag skall 
sitta fint och dra in det. Jag behöver även 
bygga upp mina muskler igen för dom har 
blivit lite taniga.

Idag har jag och min syster varit ifrån 
varandra i 46 dagar. Matte påstår att det 
kommer bli ett väldans liv när hon kom-
mer hem igen. Matte har kontakt med 
Christina som påstår att min syrra är 
lugn, klok, eftertänksam och ställer inte 
till med några problem. Hon har blivit 
en kennelflicka. Jag hoppas att Christina 
lämnar tillbaka den lugna fina Safira och 
inte den jobbiga som bara retas. Matte är 
så glad för att Safira får vara där, den hjäl-
pen vi har fått är ovärderlig.

Nu hoppas jag att juni månad betyder att 
syrran får komma hem. Jag saknar henne 
massor  fast hon är jobbig. 

Scooby 

PS. 7/6 flyttade Safira hem igen /Red Anm
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Här kommer några episoder ur det hän-
delselösa livet för Diggi Olsson (Jollyfox 
Diggiloo Diggilei) och hans Matte.

När Husse beger sig till staden från 
Skårby i Salem åker Matte och Diggi med 
en bit bort och promenerar sedan hem. 

En måndag med vackert väder stannade 
Matte ca 300 meter från huset. Kopplade 
loss Diggi som snällt satt på vägen och 
såg beskedlig ut. Då kom en rådjursbock 
farande framför näsan på Diggi. Säg den 
foxterrier som kan motstå ett rådjur i full 
galopp! Diggi for iväg som blixten. Matte 
skrek, Diggi är ju i alla fall nästan 13 år och 
har ett litet blåsljud på hjärtat. Ingen idé 
att springa efter ut i skogen. Matte vänta-
de med hjärtat i halsgropen och såg hem-
ska syner med död hund bland buskarna. 
Efter en oändligt lång halvtimme dök han 
upp från motsatt håll, plask sur och allde-
les full av kardborrar, men oerhört lycklig 
efter sitt skogsrace. Matte kammade och 
borstade kardborrar en längre tid.

På Östermalm i Stockholm har en 
stick-och-virkbegiven människa gjort 

halsdukar till skulpturerna och även 
stickat en dyna till bänken på en busshåll-
plats. Se så fin den är med ”Var så god och 
sitt”. Tyvärr fick den bara vara kvar två 
månader sedan var det någon som drog 
iväg med den.

Husse kom hemsläpande på ett jättetrev-
ligt foto från ca 1940 på en liten flicka med 
trehjuling och en betryckt foxterrier på fla-
ket. Flickan ser superlycklig ut, men det 
gör inte den lurviga vovven.

Ja, så skulle vi för ett par dagar se-
dan ge oss iväg till ”brunna skogen” i 
Västmanland. Vi hade fika med oss och 
satt på en brygga vid en vacker liten 
skogssjö. Senast vi var där var det all-
deles kalt, några svartbrända tallstam-
mar och alldeles svart mark var allt man 
kunde se. Och så förstås det picke-pinn 
av kullfallna träd som man inte vågat ta 
hand om. Nu var det alldeles ljusgrönt av 
mjölkört, småbjörk, nävor och små ljung-
plantor. Vi var förvånade över att naturen 
återhämtar sig så snabbt. Diggi fick flera 
riktigt långa promenader på skogsvägar-
na. Denna gång blev han inte alldeles sot-
svart om benen. Mycket vatten fanns det 
i markerna eftersom alla stora träd var 
borta och inte sög upp vatten. På alla san-
ka områden växte det ängsull, det såg ut 
som stora snötäckta fält och var oerhört 
vackert. Vi placerade Diggi på lite fastare 
mark bland det vita luddet.

Nu måste vi berätta om ”mossbruden”. 
Husse hade för några veckor sedan varit 

Diggi och Diggis Matte
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på området och legat över i en liten jakt-
koja. När han och hans bror höll på att 
stöka och elda i spisen (det rök ju givet-
vis in) hörde de ett konstigt ljud nerifrån 
mossen. Det visade sig vara en holländsk 
flicka som skulle inventera sork och möss 
i brandområdet och hade intet ont anan-
de klafsat rakt ut i gungflyet och sjunkit 
ned nästan till midjan. Ju mer hon tram-
pade desto djupare sjönk hon. Ulf och hans 
bror lyckades med hjälp av rep och slanor 
få upp henne, torka av henne och ge hen-
ne varmt kaffe och wienerbröd. När hon 
låg där och trampade lyckades hon ringa 
sin mor i Holland och till forskningsstatio-

nen Grimsö som hon var utskickad från. 
Grimsö ligger minst två timmars bilfärd 
från mossen och om inte Olsson Brothers 
hade hört henne vet man ju inte hur det 
hade gått. Diggi var på grund av sin ringa 
storlek inte lämplig som räddningshund.

Nu hoppas vi kunna klara sommaren 
utan större dramatik. Och vi ser fram 
emot att träffa våra klubbkamrater och 
deras strävisar i Gränna sista helgen i 
augusti.

Ha det bra allihop önskar 
Diggi och Diggis Matte

Hej Alla!
 Det verkar som om sommaren har lan-

dat i mellersta Bohuslän det känns fak-
tiskt helt ok. Hos oss har det varit inskol-
ning under våren med katt o hund. 

Jag valde att låts Odd(s) bli sex månader 
innan Ilsken, flå’t Ilse och han fick träffas 
helt fritt. Det gick jättefint, jag hade inte 
väntat något annat egentligen. Numer är 
han, Odd(s) med på eftermiddagsprome-

naderna i skogen han försöker att lära Ilse 
att klättra i träd medans Ilse vill ha ho-
nom intresserad av jakt, det luktar och rör 
sig mycket i skogarna nu. Tyvärr för bäg-
ge bestämmer jag så det kanske inte alltid 
är roligt med mig på promenaderna. Ilse o 
jag håller på med lite spårträning inför en 
ny  spårtävling i september, vi har till den 
4 juli på oss innan anmälningen går ut. 
Det är i alla fall jättesvårt med spårträ-
ning just pga att det luktar oerhört myck-
et av allt i skogarna nu. Jag liknar det vid 
en pizza med x-tra allt, vet liksom inte var 
man skall börja med först.;=) 

Jag ser oerhört fram emot NW presenta-
tionen i Gränna. Vi blir bjudna på lite te-
ori o praktik om nose work hur det går till 
och hur vi kan börja aktivera våra jyckar. 
Se närmare presentation på vår hemsida. 
Jag hoppas att många är intresserade och 
jag har hotat med att baka en rulltårta till 
kaffet vilket åxå får mig att hoppas på ett 
behagligt väder utan regn o blåst. Vädret 
är det enda ingen av oss kan göra något åt 
men annars vidhåller jag att 

INGEN kan allt 
ALLA kan något och 
TILLSAMMANS kan vi mycket.
Vi ses o höres
MarieBoo o co.
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• Snördomeriet är ett jätteproblem och det är 
synd att domarna inte själva inser att de gör 
sig till åtlöje!

• För mycket kompisbedömning mellan kollegor!

• Snart ingen idé att ställa ut. Det är ändå bara 
de kända som får certen!

• Det är uppenbart att domare dömer efter vem 
som håller i snöret och inte efter rasstandarden!

• Skulle vilja att man kan komma som novis 
och få en rättvis bedömning av sin hund och 
där det inte spelar någon roll vem som håller 
i snöret!

Så lyder några av kommentarerna som 
inkom då Svenska Kennelklubben, SKK, 
la ut en öppen enkät på SKKs webbsida 
om framtidens utställningar. Jag frågar 
mig - Är detta verkligen en sann bild av 
oss domare?

Vilka är vi domare? 
Från början en person med hundintres-

se, en vanlig hundägare som blir en för-
stagångsutställare som blir uppfödare. 
Kanske förtroendevald i någon styrelse el-
ler kommitté? En person som utbildar sig 
till ringsekreterare och med sina erfaren-
heter tar steget ut och studerar till att bli 
exteriördomare. Säkerligen har både han 
och hon upplevt både skitsnack och på-
hopp men trotsar detta för att få förverk-
liga en dröm. 

Utbildningen är gedigen.  
År av erfarenheter och kunskap, utbild-

ning, prov och intervjuer. Preparandkurs 
som följs av elev- och aspiranttjänstgö-
ringar. Som domare är man dessutom all-
tid SKKs representant, inte bara i raskun-
skap utan också hur man uppför sig mot 
både utställare och arrangörer. Domarens 
ärlighet och objektivitet ska aldrig kunna 
ifrågasättas.

Döma efter snöret eller rasstandarden?

För auktoriserade domare 
finns det en mängd olika utbildningar, 

på olika raser och generella domarfrå-
gor. Kontinuerligt arrangerar klubbarna 
exteriördomarkonferenser och Svenska 
Domarföreningen samlar domare till ras-
träffar runt om i landet. Utbildning sker 
även i utställningsringarna. Många doma-
re studerar på egen hand genom böcker, 
på nätet, via uppfödare och kollegor samt 
runt om i världen, exempelvis Cruft´s. 
Våra svenska och nordiska domare är både 
ambitiösa och mottagliga för kunskap. 

Varför vann just den hunden? 
Frågar sig publik, utställare och den som 

blev slagen i konkurrensklassen? Då är 
det viktigt att domaren motiverar sitt be-
slut, något som ingår i utbildningen sedan 
30 år tillbaka. Jag vill ändå ursäkta att 
även vi domare är människor och har oli-
ka förutsättningar att uttrycka oss. Som 
domare är man också medveten om att 
ens ordval ofta vägs på guldvåg med risk 
för att själv bli ”dömd” för resten av livet! 
Öppen kritik från domare utanför Norden 
kan man inte förvänta sig då deras kultur 
och bedömningssätt kanske förbjuder det. 
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Vi domare har olika erfarenheter,
 det är en icke oväsentlig förklaring till 

hur vi dömer. Vi har olika bakgrund, vär-
deringar och referensramar. Domare från 
andra länder har sina referensramar och 
vi i Sverige har en annan, därför kan re-
sultaten skilja sig markant.

Max 5 minuter har jag för varje hund. 
Då ingår palpering, rörelsekontroll, dik-
tera kritik och fatta beslut. Med bra ru-
tin och ringpersonal kan dessa minuter 
utnyttjas effektivt. Du som utställare och 
publik har tillgång till utställarkatalog 
och inte sällan vet du vilka de olika hun-
darna är. Trots det hävdar jag att vi do-
mare dömer hundar bättre innanför ring-
bandet än de som står utanför. Förutom 
våra erfarenheter har vi tillgång att både 
se och ta i hundarna på nära håll.

När en domarkollega kommer in 
med sin hund, är vi många som tittar 
till lite extra. Inte enbart för att vi vet 
vem personen är utan för att vi kanske 
ställer högra krav, med ledord som ärlig-
het, objektivitet och det där obehagliga or-
det ”kompisdomare” i bakhuvudet. Vi kan 
inte bortse från att många av dagens do-
mare en gång har varit och är respektera-
de uppfödare och kan därför sällan tänka 
sig att visa annat än det bästa.  Bara för 
att vi känner många är det inte ett skäl 
att inte få vinna. Vår hundvärld består av 
övervägande nybörjare, de har lika stor 
chans att ta hem storvinsten då de flesta 
domare både har händer att känna med 
och sunt förnuft att döma med. Att enbart 
vinna för att man är novis – det räcker dä-
remot inte!

Flera kommentarer fälls om oss 
domare, 

på utställningar och på sociala medier. 
Oftast står vi försvarslösa – eller väljer 
att inte gå i svaromål. Är det kanske lätt-
are att kritisera än att döma? Jag reage-
rar när förståsigpåarna kritiserar domare 
som under bedömningen tittar i rasstan-

darden för att kontrollera diskvalificeran-
de fel och olika måttangivelser. Likaså 
kritiken när domaren tar mätstickan till 
hjälp istället för att förlita sig på ett säm-
re ögonmått.  Det måste alltid vara bättre 
att göra rätt än fel! Några uttalar sig att 
det är svårt att se vilken ”linje” domaren 
dömer efter och glömmer att vi endast kan 
placera hundarna som deltar för dagen.  
Att enbart döma på färg är inte lika med 
att ha en ”linje”! Så enkelt är det nämligen 
inte att rangordna sina beslut. 

Arrangörerna har också ett ansvar
att värna om förtroendet för domarna, 

utställarna och sportens anseende. Det är 
inte direkt lämpligt att domaren reser med 
en utställare till eller från utställningen – 
minst lämpligt om utställare och domare 
reser tillsammans med vinnaren i baga-
get! Middagar före och efter utställningen 
ska alltid ske med sunt förnuft. Även om 
bästa hunden vann ses det inte alltid po-
sitivt av de som inte hade chans att festa 
med domaren.  

Ta chansen själv och döm, är ett av 
mina bästa tips. Golden Retrieverklubben 
är ett föredöme. De har alltid haft sina 
”egna domare” på sina inofficiella utställ-
ningar. Uppfödare dömer på 10-talet ut-
ställningar i landet. Anmälningsantalet 
är ofta högre än vad vi auktoriserade får i 
ringarna. Till utställningen kommer både 
vänner och konkurrenter, vinnare som ny-
börjare. Det innebär en stor press på do-
marens agerande och bedömning då man 
vet att nästa gång kan det vara motsat-
ta. Jag är övertygad om att ödmjukheten 
och insikten i domarens arbete ökar med 
dessa uppdrag.

Finns det någon som har facit? 
Vem dömer rätt och vem dömer fel och 

vem är den som ska döma oss i denna frå-
ga? Vi är inte mer än människor med olika 
erfarenheter, kunskaper och värderingar. 
Det är precis som livet utanför utställ-
ningsringen. Konsten är den att vi alla 

2016-2.indd   20 2016-06-08   17:58:40



21

måste respektera varandra om det så är 
inom politik, religion eller sexuell tillhö-
righet. Bedömningen är alltid domarens 
subjektiva uppfattning vid ett specifikt 
tillfälle.  

Till dig som vet allt, tänk dig för inn-
an du kritiserar. Du kanske också är en 
förebild för ungdomar och nybörjare i vår 
gemensamma sport. Inte sällan tror de 
på dina påståenden om snöres- och kom-
pisbedömning. Sådana lösryckta påstå-
enden skadar mer än de gör nytta. Vi har 
alla ett ansvar, både innanför och utanför 
ringbandet.

För att få veta mer om domarens 
beslut och tankar, bjud in till en före-
läsning. Flera av oss domare är villiga 
att dela med sig av våra kunskaper och 
reda ut om det verkligen är viktigare vem 
som håller i snöret än att döma efter en 
rasstandard?

Hans Rosenberg
Auktoriserad exteriördomare sedan 1984 Asta             foto MGM studios
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Tillsynslagen
Att vara hundägare innebär ett stort an-

svar. Det är inte bara hunden som ska må 
bra och bli väl omhändertagen, det finns 
krav från samhället också. De sociala för-
pliktelserna framgår av lagen om tillsyn 
över hundar och katter. Här får du en kort 
sammanfattning och vad som gäller för 
denna lag.

Lag 2007:1150 om tillsyn över hun-
dar och katter trädde i kraft den 1 ja-
nuari 2008. 

Lagen föreskriver att hundar och katter 
ska hållas under sådan tillsyn och skötas 
på ett sådant sätt som med hänsyn till de-
ras natur och övriga omständigheter be-
hövs för att förebygga att de orsakar skad-
or eller avsevärda olägenheter. Hundar 
ska vara id-märkta och Jordbruksverket 
för ett centralt register över landets 
hundägare.
Att hålla hund

Vad som är avsevärd olägenhet kan vara 
svårt att definiera; hundar som skäller, 
som jagar cyklister och joggare etc. kan 
anses som störande. Bedömningen kan 
variera från kommun till kommun varför 
det är svårt att exakt definiera avsevärd 
olägenhet.

Om någon brister i tillsynen över eller 
skötseln av en hund får polismyndigheten 
meddela de förelägganden och förbud som 
behövs för att förebygga skada eller avse-
värd olägenhet. Förelägganden och förbud 
får förenas med vite. Polisen får också be-
sluta att en hund ska omhändertas.

Polismyndigheten får meddela förbud att 
ha hand om hund för den som allvarligt 
brister eller tidigare har brustit i tillsynen 
över en hund. Hundförbudet får avse viss 
tid eller gälla tills vidare. Den som bryter 
mot ett hundförbud kan dömas för överträ-
delse till böter eller fängelse i högst ett år.

Lös hund
En lös hund som befinner sig på områ-

de där lantbruksdjur finns får infångas 
och om inte det går och det är nödvändigt 
för att förhindra skada på djuren dödas av 
den som äger eller vårdar lantbruksdju-
ren. Detsamma gäller om en hund spring-
er lös i ett område där det finns vilt. Då 
får jakträttshavaren eller någon som före-
träder honom eller henne alternativt po-
lismyndigheten ta hand om hunden. Kan 
inte hunden tas om hand får polismyndig-
heten avliva hunden om det är försvarligt 
med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

Kostnaden för omhändertagande ska 
betalas av ägaren eller innehavaren.
1 mars till 20 augusti

Under tiden 1 mars tom 20 augusti ska 
hundar hållas under sådan tillsyn att de 
hindras från att springa lösa i marker där 
det finns vilt, under den övriga tiden av 
året ska de hållas under sådan tillsyn att 
de hindras från att driva eller förfölja vilt, 
när de inte används vid jakt. Regeringen 
eller den myndighet som regeringen be-
stämmer får meddela föreskrifter som av-
viker från ovanstående. Om det behövs 
till skydd för viltet får sådana föreskrifter 
innebära att en hund ska hållas kopplad.

Ovanstående innebär inte automatiskt 
att hunden måste vara kopplad, den måste 
dock stå under sådan lydnad som om den 
vore kopplad. 
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I vissa områden råder alltid kop-
peltvång och på vissa platser totalt 
hundförbud, det är t ex vanligt med 
koppeltvång i offentliga parker och 
med hundförbud på lekplatser, kyr-
kogårdar och allmänna badplatser. 

Information om detta framgår av kom-
munens regler som varierar från kommun 
till kommun. Eftersom du som hundägare 
är skyldig att känna till vilka lagar som 
gäller är det lämpligt att du kontaktar 
Miljö- och hälsoskyddskontoret i den kom-
mun där du bor eller vistas för att få infor-
mation om vad som föreskrivs i just denna 
kommun.

En skada som orsakas av en hund 
ska ersättas av dess ägare eller 
innehavare.

Strikt ansvar gäller

Hundägaren eller den som har hand om 
hunden har ”strikt ansvar” och är alltid 
skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan 
gick till. Man har dock rätt att kräva till-
baka pengarna från den som egentligen 
och bevisligen orsakat skadan. Det strik-
ta ansvaret gäller även om ex en annan 
lös hund kommer in i din trädgård, oav-
sett staket, din hund är bunden etc. Blir 
den andra hunden skadad är du som äga-
re skadeståndsansvarig, trots att den an-
dra hunden inte har på din tomt att göra. 
Detta ansvar kan dock jämkas eftersom 
även den andra hundägaren har strikt an-
svar och därmed borde ses som medvål-
lande. Kontrollera att din hemförsäkring 
även innehåller en ansvarsförsäkring, det 
kan annars bli mycket dyrt om din hund 
ställer till med något.

Källa: SKK
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Styrelse Kontaktpersoner 
Ordförande Ann-Charlotte Reventberg 

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

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

Vice 
ordförande 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Webmaster Annika Göransson 
webmaster@foxterrier.se 
 
 

Strävaren 

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

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

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

Manusstopp  1 Mars 
 1 Juni 
 1 September 
15 November 

Postgiro: 465692-2    E-post: info@foxterrier.se     Hemsida: www.foxterrier.se 
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