Strävhåriga Foxterrierklubben
tackar varmt för all sponsring i samband med
rasspecialen i Gränna den 28 augusti 2016.

Best in Show
NORDUCH C.I.B Ferrostar Don Corleone Född: 2009-09-15 Regnr: S59591/2009
Ägare: Gunilla Bergman, Ludvika

Ordföranden har ordet
Så har vi haft ännu en lyckad rasutställning i Gränna. Trots att vädret inte var
det bästa så var alla som närvarade nöjda och lovade att komma tillbaka nästa år,
vilket gläder alla som lägger ner ett stort
arbete på att ordna vår utställning.
Aktivitetsdagen som i år handlade om
Nosework, en ny form för att aktivera våra
hundar under enklare former. Vid aktivitetsdagen lyste solen och alla som var där
kunde prova på och lära sig grunderna om
Nosework vilket var mycket uppskattat.
Årsmötet som hölls utomhus på lördagen
gick enligt plan, vi fick tre nya medlemmar i styrelsen, Lotta Petterson, Annika
Göransson och Ellinor Eliasson.
De tre som avgick är Maud Linde Ring,
Ewa Schöld och Marie Saul, två av dem
som var närvarande avtackades.
Hösten står för dörren och jag ser fram
mot att få fira Strävhåriga Foxterrierns
Dag den 16 oktober, som kommer att arrangeras på flera platser i landet, jag
hoppas att många vill ställa upp. Alla
som vill kan ordna en träff med hundar
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i och i närheten av
den egna orten. Tag
kontakt med webmaster och skriv på
Facebook var och
när ni skall träffas
så alla får veta.

Ha en skön höst
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 kuvertet 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

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: Kajsa och My. Ägs av Carina Fahlen Morin och Anders Hult.
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Redaktörens rader.
der.
”Sommaren börjar nu gå
å över i
höst. En årstid som jag tycker
ycker
om. Det är många ”måsten”
en”
som försvinner. Människor
or
verkar ta det lite lugnaare. Nu tänder vi lite lammpor och ett och annatt
stearinljus. Jag boar in
n
mig i min läsfåtölj med
d
en bra bok eller en stickkning. Jason är något förrtretad eftersom jag har
lämnat soffhörnet där han
kunde ligga tätt intill medan
jag stickar. Han försöker ligga i
mitt knä, men när stickorna petat på honom tillräckligt många gånger hoppar han
ner, blänger ilsket och kan t o m morra,
för att understryka sitt missnöje. Ni förstår säkert alla att kontorschefen lever ett
hårt liv. Det är glädjande att många delar med sig av sina tankar och vad de f ö
gjort tillsammans med sina Strävhåriga
Foxterriers. Bl a kan Ni läsa om när fam.
Lundström och fam. Reventberg körde, inte från Ystad till Haparanda men
nästan. Norrlandspecialen och rasspecialen i Gränna har varit under sommaren.
Utställningsresultat och bilder finns med.

Ko
Kontorspersonalen
för
fö Strävaren var

i Gränna några dagar
i
samband
med
utställningen där. Alltid lika
trevligt att möta
människor,
som
man annars har
kontakt med via
mail, telefon eller
m
Facebook,
men ockF
så att knyta nya kontakter. Många tankar,
takt
idéer ooch åsikter framförs
under
de samtal som spond
d
tant uppstår. Min tanke var att ha en liten monter under utställningen, men vädret var inte riktigt lämpat för att resa
ytterligare ett tält. Det räckte med de
2 som vinden gjorde allt för att massakrera. Fortsätt skicka in Era bidrag, bilder eller vad Ni önskar ska tas upp i nästa nummer av Strävaren. Varje gång jag
skriver till Strävaren, gläds jag åt att orden går i tryck och inte bara hamnar i
Internetvärlden. Det tryckta ordet är bestående och kan inte manipuleras. Ha en
god höst. Njut av alla färger, bär och frukter som naturen bjuder på.

Christina, redaktör

Annonser till Strävaren nr 4, julnumret.
Jag är tacksam om Ni som tänker annonsera i Strävaren nr 4 lämnar in
annonsoriginal/manus så tidigt som möjligt, gärna innan den 1:e november.

Annonserna skall vara betalda innan 1:e november!!!!!
Annonspriser för medlemmar:
Helsida 300kr/nr
Halvsida 150 kr/nr,
radannonser 100 kr/nr.

Redaktören
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Registrerade valpkullar 2016.06.01-2016.08.31
Crispy kennel
Agneta Åström

2 + 3 f.2016.04.06
E. Crispy Legacy S49746/2007
U. Crispy Pretty Perfect SE13506/2013

Kennel Skånefox
Maria Veraeus

4 + 1 f. 2016.05.27
E. Tornstråles Brown Sugar SE33072/2011
U. Skånefox Penny-Maker SE25019/2011

Kennel Jig´s
Lillemor Blanch

1 + 2 f. 2016.05.26
E. Danfox Easy Rider SE10704/2015
U. Jig´s Maya Plesetskaja S27799/2009

’

Importer
SE32566/2016 Wire Fire Colombo Rika´s f.2015.09.04
E. My Nutzen U-May UKU0068442 U. Prestige-Nutzen British Style UKU0211886
SE38170/2016 Wire Fire Camelot For Snowflys f.2015.09.04
E. My Nutzen U-May UKU0068442 U. Prestige-Nutzen British Style UKU0211886
Med reservation för ev. fel.

Skänkta medlemskap
Från

Till

Kennel Skånefox
Maria Veraeus

Mats Johansson, Uppsala
Monica Olander, Kristianstad
Thomas Simonsson, Stockholm
Marianne Johansson, Mölnlycke

Kennel Jollyfox
Pia Rydberg

Anna Nökleby, Partille

Yvonne Lindahl-Gustafsson
Flen

Lotta o Joachim Allyson, Gullringen

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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Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 2 2016
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Kalender för 2017
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 bekräftar vi Din betalning.

Nu är kalendrarna för 2017 färdiga. De
är i A4 format när de viks upp.
De kommer att säljas vid arrangemang i
samband med nationella dagen, 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

8

Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier.
Den 19 oktober är det den Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier och finns med i
Temadagars kalender.
I år kommer dagen att uppmärksammas söndagen den 16:e oktober eftersom den 19:e
är en onsdag och då är det svårt att samlas.

På följande platser kommer träffar att äga rum:
Malmö, Kungsparken.

11.00 träffas vi utanför biblioteket, tar en promenad bakom Cosmopolitan vidare genom Slottsträdgården fram till Möllan där vi fikar.
Det serveras fika till ett pris av 30 kronor.
Vi kommer att ha aktivitet för hundarna.
Ni som var med på Ringsjöstrand 2015 vet hur trevligt det var.
Väl mött Lena o Stefan.
Västra Sverige.

Program är under planering. Marie Saul, kontaktperson för Väst, återkommer om detta på klubbens hemsida.
Östra Sverige, Stockholm.

Träff kommer att ske. Ylva Östfeldt, kontaktperson för Öst, återkommer med mer information på klubbens hemsida.
Norra Sverige.

Ulrika Nilsson, ny kontaktperson för Norr återkommer med mer information på klubbens hemsida.
På rasklubbens hemsida www.foxterrier.se under kalender, kommer arrangemangen
att finnas efterhand som det blir klart var och vad som sker. Dessutom är Ni alltid välkomna att ringa klubbens kontaktpersoner. Deras telefonnummer finns längst bak i
Strävaren.
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Norrlandsspecialen 2016.
Utställningsresultat och kritik.

BIS: Nr 6. NORDUCH Ferrostar Don Corleone S59591/2009
BIM: Nr 16. SUCH Jollyfox Power on Line S61755/2012

Hanar:
Valpklass 4-6 månader

Nr1. Crowfox Heart Jack S13144/2016
6 mån. hanvalp m. rätta prop. o bra resning. Bra huvud, korr. bett. Väl ans. Små öron.
Bra hals o rygglinje. Välutv. för sin ålder. Bra bakställ o svans. Rör sig bra. Bra pälskvalite. Hp. Valpkl. 1. BIS valp
Unghundsklass

Nr 2. Quickens Calimero S21913/2015
1,5 år hane. Kraftig, maskulin hane m. bra resning, långt mask. huvud, bra bett, bra
ögon o öron. Bra hals o skuldra , bra benstomme, kort kraftig rygg. Välv. bak. Svansen
lite lågt ansatt, bärs tätt över ryggen. Bra päls. Rör sig bra. Hp. Ukl 2.
Nr 3. Snowfly´s Behind the Mask S49836/2014
Stilig ung hane. Långt smalt huvud, bra bett, bra ögon o öron. Bra hals. Kunde vara
lite bättre vinklad fram. Bra rygglinje, angenäm lång i länden, bra svans. Välvinklat
bakställ. Bra päls, rör sig bra. Hp. Ukl 1 BIS unghund
Öppen klass

Nr 4. Crispy Candyman S26379/2009
Kraftig mask. hanhund med långt mask huvud. Bra bett, men 2 framtänder har vuxit ihop. Bra ögon o öron. Halsen kunde vara lite längre. Bra rygglinje o svans. Tillr.
Vinklad. Rör sig lite brett fram. Bak ok. Bra päls. Hp
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Championklass

Nr 5. SUCH NUCH Crowfox Black Magic S52127/2008
Stilig hane med långt, smalt huvud. Bra bett. Bra ögon o öron. Bra hals o överlinje tillr.
vinklad. Bra svans. Päls OK. Rör sig bra. Hp. Chkl 2
Nr 6. NORDUCH Ferrostar Don Corleone S59591/2009
En stilig o kraftig hane med mkt mask. charm. Långt smalt huvud. Bra bett. Bra ögon
o öron, stilig hals och överlinje. Kunde vara bättre vinklad fram. Välvinklad bak. Bra
kropp o svans. Bra päls. Bra utst. kondition. Rör sig bra. Hp. Chkl 1. BIS.
Veteranklass

Nr 7. SUCH Läckerbitens Moneymaker S53981/2006
Nästan 10 år stilig vet. hane i mycket bra utst. form. Långt smalt huvud, bra bett, öron
o ögon. Bra hals o överlinje o svans. Bra kropp. Mkt bra päls. Rör sig bra. Hp Vetkl 1
Nr 8. Smartfox Chester S25800/2006
Kraftig hane som kunde ha lite mer stil. Bra huvud, ögon o öron. Halsen kunde vara
längre. Bra rygg, lite lågt ansatt svans, som bärs över ryggen. Ngt knappa vinklar.
Rörelser OK. Pälskvalite OK. Hp. Vetkl 2.

Tikar.
Bedömningsklass (utom tävlan)

Nr 9. Läckerbitens Tosca S25704/2009
En kraftig o stilig tik. Långt huvud med bra bett, ögon o öron. Kunde vara lite bättre
vinklad fram. Kraftig rak rygg. Bra bakställ o svansans. Rör sig bra. Pälsen är klippt
idag men kvalitén är bra idag. Hp.
Valpklass.

Nr 10. Crowfox Lis Assla S13146/2016
Fem. Tikvalp med rätta prop. Fem. huvud. Bra bett o ögon. Ngt lätta öron. Bra hals o
överlinje. Välutv. kropp för ålder. Välvinkl. bakställ. Bär sin svans över ryggen. Rör sig
bra. Rätt pälskvalité. Hp, Valpkl 1
Nr 11 Silver Lining S13336/2016
Stilig tikvalp. Långt smalt huvud. Bra bett o ögon. Ngt lätta öron. Bra hals o överlinje.
Kunde vara bättre vinklad fram o lite utåtvridna tassar fram. Bra kropp för ålder. Bra
bakställ. Bär svansen över ryggen. Bra päls. Hp. Valpkl 2
Unghundsklass

Nr 12 Crowfox Isadora Duncan S18246/2015
Stilig ung tik. Tillr. Kraftig för ålder. Långt fem. huvud med bra bett, öron o ögon. Bra
hals o överlinje. Välans svans. Kunde vara lite bättre vinklad fram. Bra bakställ. Rör
sig bra. Bra päls. Hp, Ukl 2

11

Nr 13 Snowfly´s Eyes on Me S49834/2014
Välutv. ung tik m bra resning. Långt huvud med rätt utr. Bra bett, ögon o öron. Bra
halls o överlinje. Kunde vara bättre vinklad fram. Stark rak rygg. Bra bakställ. Rör sig
bra. Bra pälskvalite. Hp.
Championklass

Nr 14 C:I:B NORDUCH Ferrostar Prima Donna S59595/2009
Kraftig tik m bra resning. Långt huvud som är lite kraftig i kinderna. Bra hals o överlinje. Välutv. kraftig kropp. Bra bakställ. Rör sig ngt löst fram. Bra päls. Hp. Btkl 3
Nr 15. SEUCH Ferrostar Sweet as Candy S33471/2014
Stilig tik med långt fem. huvud. Bra bett ögon o öron. Lång stilig hals. Kort stark rygg.
Tillr. Vinklad. Rörelser OK. Bra päls. Hp. Btkl 2
Nr 16 SUCH Jollyfox Power on Line S61755/2012
Stilig och kraftig tik m mkt bra resning. Långt fem huvud. Bra bett, ögon o öron. Bra
hals o överlinje. Bra kropp o bakställ. Rör sig bra. Rätt päls. Hp. Chkl 1. BIS 2
Nr 17 SUCH Snowfly´s Golden Glow S20684/2013
Tik med bra prop. Långt smalt fem. huvud m. bra bett ögon o öron. Bra hals o överlinje. Kunde vara bättre vinkl. fram. Kort stark kropp. Välvinkl bakställ. Rör sig lite trångt
bak, lite löst fram. Bra päls. Hp. Btkl 4
Nr 18. NORDUCH CIB Snowfly´s Telepatic Rough S61043/2008
Välkroppad tik m långt,smalt huvud. Bra bett, ögon o öron. Tillr hals. Kunde vara
bättre vinklad fram. Stark kort rygg. Tillr vinklad bak. Rör sig OK. Bra päls. Btkl R
Veteranklass

Nr 19 SUCH Goldfighters Gift to the North S61499/2005
11-årig vet tik. Välkonstr. långt huvud. Bra bett o ögon. Lite lätta öron. Bra hals o
överlinje. Kunde vara bättre vinklad fram. Bra kropp. Bra bakställ. Rör sig bra. Bra
pälskvalite. Hp.
Uppfödarklass

Katalognr 3, 12, 17, 18 Kennel Snowfly´s.
Trevlig grupp med 3 tikar o 1 hane med 3 olika komb. Alla har långa fina huvud. Korr
öron. Korta starka kroppar. Bra pälsar. Gratulationer till uppfödaren.

Med reservation för ev. fel.
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Bildgalleri Kråken 2016
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Norrlandsspecialen 2016
Ett år går fort och det var dags för vår årliga resa till Kråken. Jag hade anmält alla
fyra hundar t.om Traci, snart 11 år och lite
si och så med pälsen men med gott humör.
Vi kom på fredag eftermiddag och då var
det redan flera campinggäster på plats.
På kvällen åt vi tillsammans med värdparet Gunvor och Ronny. Lördag bjöd på ett
”härligt sommarregn” som höll i sig hela
dagen. Men det hindrade inte oss foxägare. Upp med tält och presseningar. Sedan
började vår årliga utställning. Domare var
Pirjo Hjelm från Finland.

I pausen fanns som alltid gott fika att
köpa. Årets BIS-vinnare blev vår egen
”Brando” Ferrostar Don Corleone.
Efter utställningen fick den som ville trimtips. Årets tipspromenad blev
en något annorlunda promenad. Vi satt
kvar på altanen istället för regnet ville inte ge sig. Grillning och eftersnack
avslutade kvällen. Vi ses väl nästa år
igen?

Två veckor senare gjorde vi en resa till
Trondheim. Det första som slog oss var att
detta måste vara den vackraste utställningsplats vi varit på.
Ferrostar Sweet As Candy fick cert och
blev BIR, dagen efter blev hon NORSK
CHAMPION.

Gunilla och Lars
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öste ner, men vad brydde vi oss om det.
Ni skulle bara sett vilka konstiga kläder
alla två beningar hade på sig. De klarar ju
inte av regn.
Jag Skype trots min ålder 10 år blev 2
bästa hane och min son Brando blev 1 o vad
jag är stolt pappa, eller var det mattarna?
Nu skulle två beningarna gotta sig igen
de sa det var paus.

Läckerbiten’s rader.
Vilket stolleprov vi varit med om.
Detta säger Skype och Kaxi. Vi har åkt
till Kråken för att vara med på Strävhårsspecialen i Norrland.
Vi åkte bil i evigheter men var hur duktiga som helst. När vi kom fram till Kråken
hos Gunvor och Ronny blev vi hjärtligt välkomnade de blev så glada att vi kört från
södra Skåne ända upp till dem.
Det bjöds på go dricka och en god sallad
som Anita hackat.

JA JA detta var ju för två beningarna, vi
fick sova i bilen. Och detta kallade de för
strävhårs träff.
Men vi gav igen för när det på lördagen
var dags för utställningen så fick två beningarna gå och visa upp oss för domaren
Pirjo Hjelm. Och ni skall bara veta regnet

Vi åkte in i burarna och dom började äta
goda smörgåsar, men vad fick vi jo ligga i
bur. Och där stod de i sina konstiga kläder med en stor presenning som var tak
för regnet och bara tuggade i sig.
Sedan var det dags för tikarna och de
hade kinkat till sig lite för de ville ju inte
vänta till sist. Pia R med sin Lykke blev 1
bästa tik och mitt barnbarn Candy blev 2.
Nu blev mattarna så stolta igen.
Jag har glömt att berätta om min res
kompis Kaxi, hon är päls öm, vad nu det
är. Så matte klipper ryggen på henne därför gick hon i en klass som heter kom som
du är. Kaxi fick så mycket beröm att hon
kanske kunde varit med i tik klasen.
På vägen hem körde vi in om i Skänninge
för att hälsa på Safira och Scooby fick
sträcka ut i deras trädgård och svalka oss
i lilla polen så skönt.
Lena Stefan Ann Charlott Carl Johan
vill också vara med på ett hörn.
Och tacka för denna trevliga träff fantastisk gemenskap och väl planerad trots förfärligt väder.
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Skype

Vet ni vad Nose Work är?

Det var det inte många som visste, när
vi samlades den 27e augusti för den traditionsenliga aktivitetsdagen som äger rum
dagen innan Rasspecialen i Gränna.
Förra året fick vi veta mer om, och pröva
på, klickerträning.
Men nu var det alltså Nose Work som
det handlade om.
Solen gassade från en sensommarhimmel när vi samlade oss i den bortre delen av Grännastrandens Campingplats. Vi
samsades på området med ett imponerande stort gäng med Perrohundar, som också
hade rasträff denna helg.
Dom som skulle inviga oss i Nose Works
hemligheter var två trevliga certifierade
Nose Work instruktörer från Hunddagiset
i Jönköping, Anna den Braver och Helena
Florin.

Först fick vi lite bakgrund
Nose Work startades i USA, och tanken
var att aktivera hundar på hundstallar
och ge dom en mer dräglig tillvaro med
mental stimulans innan dom placerades
på nya hem. Inspirationen till aktiviteten
kommer från tjänstehundar, och man vill
ge hundarna chans att nyttja sina naturliga insikter och kontentan av detta är en
trött och nöjd hund.

Det finns idag många aktörer i Sverige
som erbjuder kurser i Nose Work. Intresset
har ökat snabbt och det finns nu en klubb
i Sverige, Svenska Nose Work Klubben,
som man hittar på www.snwk.se.
I korthet kan man säga att man tränar
hunden till att hitta dofter som placerats
ut. Dofterna är inte de som hunden kanske normalt triggas av, och Svenska Nose
Work Klubben har valt att använda sig
hydrolaterna Eukalyptus, Lagerblad och
Lavendel. En hydrolat består av de vattenlösliga ämnena från en växt. De hydrolater som används i Nose Work har inga
kända biverkningar. Träningen ger hunden både mental och fysisk stimulans och
är en rolig aktivitet att göra tillsammans
med sin hund.

När man tävlar i Nose Work så är det ett
antal moment som genomförs på tid:
●
Behållarsök
●
Inomhussök
●
Utomhussök
●
Fordonssök
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Men hur börjar man träna detta då?
Jo, man börjar med att belöna hunden
när man ser att den nosar. Till sin hjälp
kan man ha ett kryddkar eller en tesilskula, som man lägger något doftande i hunden känner igen. Tex en Frolic.

När man ser att det fungerar så adderar man en doft (tex lavendel på en liten
bit möbeltass), samtidigt som man fortsätter med godis, så att hunden kopplar ihop
Lavendel och godis.

När man ser att hunden nosar, så belönar man direkt väldigt nära där hunden
nosar.
Man vill inte att hunden trycker nosen
på, utan man vill bara belöna nosandet.

Under denna dag stannade våra egna
”prova på” övningar vid burkarna som ni
ser på bilden ovan.
Jag tyckte personligen det kändes som
en rolig aktivitet för min hund, som är enkel att komma igång med så vi kommer
nog att försöka fortsätta. Det kommer isåfall kanske bli via någon kurs i närheten
där vi bor.
Anna och Helena visade också med en tränad hund som var med (tror det var Annas
hund) tre av de olika tävlingsmomenten.

Vi fick alla pröva detta första moment i
träningen, och våra hundar verkade inte
har några problem att fatta galoppen.
Nästa stegring är att man lägger en godis på en kopp, och när hunden nosar sig
fam får han ta godisen och blir belönad.
Man vill här inte att hunden krafsar eller puttar omkull koppen. Det är nosandet
man är ute efter.
För att ytterligare öka svårighetsgraden så lägger man till flera liknande burkar som hunden får nosa sig fram kring.
Hunden går inte med ögonen, så kommer
att nosa sig fram.

Behållarsök gjordes bland en massa utplacerade kartonger där en innehöll en liten tuss lavendeldoft. Hunden nosade metodiskt på alla kartongerna, och efter en
liten stund hade han ringat in den som
hade doften. Då stannade han vid den, och
viftade på svansen.

18

Vid fordonsök så är hunden tränad på
att inte sätta tassarna på bilen. Den stannar bara när den hittat rätt doft, och tussen med doften placeras alltid så att den
kan uppfattas utan att hunden klättrar på
fordonet.
Utomhussöket genomfördes bland prylarna i det tält som var uppsatt. Det tog en
liten stund, men snart hittades även den
doften.
Riktigt kul att se en hårt jobbande hund,
som verkade tycka detta var kul.
Stort tack för en trevlig eftermiddag.

En av våra foxar blev dessutom förtjust i SNWK ”maskot”
Vore kul att se ännu flera foxägare vid nästa ”Grännaträff”. Även om man inte tänker
ställa ut (vilket vi inte gjorde med vår hund) så var det en toppenhelg med aktivitet,
trevlig samvaro och massor med foxsnack.

Vid pennan:
Claes Hiort
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Strävhåriga Foxterrierklubbens inofficiella utställning
28:e augusti 2016 på Gränna Camping

BIS: Nr 7. NORDUCH Ferrostar Don Corleone S59591/2009
BIM: Nr 18. SUCH Jollyfox Power on Line S61755/2012

Utställningsresultat och kritik.
BEDÖMNINGSKLASS – HANAR
Bedömningsklass utom tävlan.

Nr 00. Foxtan’s Black Jack SE15097/2016
Acceptabel rastyp, bra proportioner, bra längd på huvudet, tyvärr ståndöron, flott hals,
kunde vara aningen kortare, välvinklat bakställ. Rör sig OK. Kunde ta ut steget mer.
Trevligt temperament. Plac 1.
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VALPKLASS 4 - 6 månader

Nr 1. Jollyfox Next In Line SE30891/2016
Mkt lovande, flotta linjer, mkt bra proportioner, mkt bra längd i huvudet. Underbart
uttryck, flott hals, vällagd skuldra, tillr kort. Välplacerad svans. Mkt bra pälskvalité.
Visar sig mkt väl. Hp. BIS valp 4-6 mån
Nr 2. Print´s Callisto SE28778/2016
Mkt fin rastyp, utm. proportioner m. bra benlängd, bra längd i huvudet. Välplacerade
öron som är aningen lätta. Flott hals, djup bröstkorg, kort i länden. Visar sig mkt väl.
Sträv fin päls. Hp. Valpkl 2.
VALPKLASS 6 -9 månader

Nr 3. Asterix Azzo SE19893/2016
Mkt bra rastyp, aningen enkel i sin framtoning, bra huvud o uttryck. Aningen tunga
öron. Flott hals, goda vinklar fram, skulle önska en kortare överlinje. Ser ut att röra sig
väl när han visar det, aningen stressad idag. Hp. BIS valp 6-9 mån.
ÖPPEN KLASS

Nr 4. Bodaboy´s Charlie
SE31252/2014
Acceptabel rasstyp. Maskulin o mkt god muskelkondition. Bra längd i huvudet, lätta
öron, välkroppad, aningen lågt ansatt svans. Rör sig sunt. Hp. Kk3.
Nr 5. Kinconly Karl-Oskar SE50892/2010
Maskulin hane. Flott framtoning. Bra längd i huvudet o ett trevligt uttryck. Flott hals.
Djup bröstkorg. Tillr. Kort. Välplacerad svans. Rör sig sunt m. fin pendel men kunde ha
mer drive i steget. OK pälskvalité. Bhkl 4, Kk2, Hp.
Nr 6. Solringens Urax SE22049/2013
Utm rastyp, mkt fina linjer. Välskuret huvud, underbart uttryck. Välplacerade öron,
flott hals. Vällagd skuldra, tillr. Kort. Välplacerad svans, välvinklat bakställ. Rör sig effektivt när han kommer till ro. Bra pälskvalité. Härlig attityd. Hp. Kk 1. Bhkl 2.
CHAMPION KLASS

Nr 7. NORDUCH C.I.B Ferrostar Don Corleone S59591/2009
Strålande fin championhane. Mkt bra proportioner, kort o samlad, flott huvud. Mkt
trevligt uttryck, välplacerade öron, flott hals, vällagd skuldra. Mkt välformad överlinje.
Välvinklat bakställ. Rör sig mkt effektivt bak. Sträv utm pälskvalité. Visar sig väl. Hp.
Kk 1. Bhkl 1. BIS.
VETERANKLASS

Nr 8. SUCH Läckerbiten´s Moneymaker S53981/2006
Utm rastyp, mkt fina proportioner. Vackert huvud av bra längd, mkt fina öron.
Kompakt volymös kropp, snygg svans som kunde sitta aningen högre. Välvinklat bakställ. Rör sig mkt sunt från alla håll. Fantastiskt bra sträv pälskvalité. Fantastiskt fin
form för sin ålder. Välpresenterad. Hp. Kk 1. Bhkl 3.
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BEDÖMNINGSKLASS - TIKAR
VALPKLASS 4 – 6 månader

Nr 9. Jollyfox Hot Stuff On Line SE30893/2016
Feminin lovande tikvalp, mkt bra benlängd, långt huvud, trevligt uttryck, flott hals,
vällagd skuldra, välkroppad för åldern. Snygg svans, kunde vara aningen högre ansatt.
Sunda fina rörelser. Trevligt temperament. Mkt bra pälskvalité. Hp. Valpkl. 1
Nr 10. Print´s Little Moon SE28775/2016
Ytterst feminine. Goda proportioner. Trevligt huvud o uttryck. Aningen lätta öron, fin
skuldra, passande kropp till sin storlek, aningen rund i korset, snygg svans. Rör sig mkt
sunt. Suverän pälskvalité. Mkt trevligt temperament. Hp. Valpkl 2.
JUNIORKLASS

Nr 11. Crispy High Spirit SE49116/2015 STRUKEN
UNGHUNDSKLASS

Nr 12. Quicken´s Farfarlina SE21911/2015
Utm rastyp. Suveräna proportioner, kort o samlad m mkt bra benlängd. Vackert huvud o uttryck, lite lätta öron, flott hals, vällagd skuldra, kort i länden, stabilt bakställ,
låga hasor. Rör sig m fin pendel o tar ut steget. Suverän pälskvalité. Svansen stör helhetsintrycket. Hp. Kk.1. Btkl 3.
ÖPPEN KLASS

Nr 13. Foxtan´s GoldRush SE1294/2012
Acceptabel rastyp, feminin, ger ett ngt långt intryck, svansen kunde vara högre placerad. Aningen lätta öron, flott hals, välkroppad, aningen svårt att utvärdera rörelserna
idag. Ger en aning osäkert intryck. Hp. Kk.3.
Nr 14. Kinconly Nicole SE13821/2014
Utm rastyp, goda proprtioner, kort o kompakt. Vackert huvud av bra längd, flotta
öron, lång hals, djup bröstkorg. Aningen svag i ryggen m tillr kort. Rör sig m fin pendel
m kunde ta ut steget mer. Inte ngn smickrande svans. Mkt god pälskvalité. Hp. Kk.1
Nr 15. Läckerbitens Glori SE20654/2012
Mkt bra rastyp, goda proportioner, kunde vara aningen kortare. Trevligt huvud o uttryck, lite lätta öron. Välkroppad, djup bröstkorg. Välvinklat bakställ, snygg svans som
kunde vara ngt högre ansatt. Rör sig sunt men önskar mer ”terriergnista”. Hp. Kk.2
CHAMPION KLASS

Nr 16. SUCH Ferrostar Sweet As Candy SE33471/2014
Urläcker championtik m härlig framtoning, läckra linjer. Utm proportioner. Suveränt
huvud o uttryck, välplacerade öron, flott hals, kort överlinje, välplacerad svans. Kunde
ha lite mera gnista i rörelse idag. Hp. Kk2. Btkl 2.
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Nr 17. SUCH Jollyfox Still On Line S29201/2009
En kvalitétestik, genomgående välbyggd, fina proportioner, bra huvud o uttryck.
Kompakt o välkroppad. Mkt fin pälskvalité, sträv o tät. Rör sig sunt men kunde ha lite
mer gnista. Hp. Kk3. BTKL4.
Nr 18. SUCH Jollyfox Power On Line SE61755/2012
Fantastiskt vacker tik. Så vacker o härlig attityd, skriker foxterrier om henne.
Underbart huvud o uttryck. Djup bröstkorg, välplacerad svans, låga hasor som hon använder suveränt i rörelse. Så snyggt trimmad o presenterad. Hp. Kk1. Btkl 1. BIM/BOS
Nr 19. SUCH Läckerbitens Tosca S25704/2009
Utm rastyp. En sund tik genomgående välbyggd, aningen lång, välvinklat bakställ.
Rör sig sunt men behöver ha lite mer gnista. Nedklipp för dagen på kroppen men kan
känna strävpäls på andra delar. Hp. Kk 5.
Nr 20. SUCH Skånefox Penny-Maker SE25019/2011
Kompakt tik m goda proportioner. Kunde önska ett längre o ädlare huvud, flott hals,
djup bröstkorg, stabilt bakställ. I ngt högt hull för dagen. Hp. Kk4
Med reservation för ev. fel.

Bildgalleri Gränna 2016
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Diggi och Diggis Matte
Vilken underbar sommar det har varit!
Solen lyste nästan varje dag och varmt och
skönt var det. Tyvärr började det blåsa i
början av augusti när Matte och Husse
skulle fiska kräftor. Man rodde ut med en
bur och när man fått i den i sjön hade man
blåst in till land igen. Det blev mycket ro!
Diggi låg i båthuset och hade det skönt
och tittade på. Jovisst, vi hade ju en utombordsmotor också. Av den typ som inte går
igång hur mycket man än drar i snöret.
Den lever bara upp när man åker till båtfirman och en stark farbror stoppar den i
en vattentunna. Vad gör man? Diggi tycker om att stå i fören och låta öronen blåsa bakåt av fartvinden. Ja, man byter bort
den trilskande aktersmällan mot en elmotor med batteri. Lugnt och fint och ljudlöst
susar vi fram över böljorna, det går inte
så rysligt fort, men vi slipper dra i snöret.
Och så har vi varit norrut. Tyvärr fick vi
problem med frusna köksledningar så vi
hann inte hälsa på i Kråken. Husse fick
dock för sig att han skulle fiska i en av sjöarna i skogen. Stor mjärde inhandlades
och forslades på biltaket från Piteå och ut
i skogen. En liten båt fanns vid stranden,
men inga åror så mjärden slängdes i från
en bergknalle.
Första
kastet
misslyckade och
mjärden hamnade
på sned och drogs
upp igen. Då hade
en liten mört letat sig in. Nytt
kast med mört och
brödskivor.
Vittjades
morgonen därpå och
förutom
mörten
fanns en ganska
skaplig abborre.
Den fileades och
stektes till Husse
som tyckte att
den smakade sunkigt (Diggi slapp
smaka).
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Nästa dag innehöll mjärden ½ meter
gädda. Den la vi ut i skogen till räven.
Väl hemma berättade vi för grannarna
om vårt fiskafänge och fick kommentaren
”Alla fiskar där men ingen äter fisken!”
Ja, så åkte vi till Västergötland och till
Diggis fasa gav vi oss ut i skogen och frossade i kantareller och blåbär. Han tycker inte om när man plockar saker. Skogen
skall man promenera i! på vårt ställe vid
Södertälje har vi fått ett flertal bisamhällen vilket resulterade i en enorm hallonskörd. Nu i september ser vi fram emot
andra skörden av gula hallon.
Sista helgen i augusti blev det ju utställning och aktiviteter i Gränna. På lördagen i underbart sommarväder fick vi
undervisning i Nose-work och även praktisera det med våra hundar. För en del av
strävisarna blev det lite för mycket, när
vi kom upp i sex skålar med Frolic på en
av dem. Diggi ville inte ens se åt en Frolic
på kvällen sedan. Eftersom det var fullbokat på campingen bodde Diggi med Husse
och Matte på ett hotell i centrala Gränna.
Rummet hette Fyra Tassar och vi antecknades som Diggi med Husse och Matte.
Diggi fick följa med och äta frukost i matsalen och mutades med hemkokt skinka.
På söndagen drog regnet in i Gränna,
men tur hade vi för precis när vi skulle
börja utställningen blev det uppehåll som
varade ända till det var dags att riva tälten och plocka ihop. Som vanligt var det
enormt roligt att se så många vältrimmade strävisar.
Nu ser vi fram emot en vacker höst med
promenader i svampskogen Snart tittar
väl Karl-Johan och trattkantarellerna
upp. Diggi ser fram emot sin 13-årsdag
i slutet av september, då får vi fira med
tårta och leverpastej.
Vi önskar alla Hussar och Mattar och
Strävisar en glad höst.

Diggi och Diggis Matte

Viltspårskorren rapporterar
Årets SM i viltspår som terrierklubben
anordnar gick i år av stapeln i Skåne och
i vackra Söderåsens Nationalpark. Så fin
miljö. Jag rekommenderar besök i området. Vi samlades alla fredag kväll i stationshuset i Röstånga för genomgång och
lottning av spår och domare efter en gemensam middag. Vi som tävlar blir bjudna på middag, frukost samt fika och lättlunch tävlingsdagen, medföljare betalar
ett självkostnadspris detta underlättar
mycker framförallt för oss som åker några
mil. Vi var 24 startande från HELA landet
efter 3 återbud, 19 terrieraser representerade, tänk att det finns så många och 8 domare som vardera lagt 3 spår. Vi dvs Ilse
och jag fick start 1 men det ändrades precis innan start till nr 3!!!och jag som laddat hela natten med att minna mig om att
”inte lägga mig i” ILSE VET! De två som
startade före mig var inte nöjda med prestationerna när de kom tillbaka, ooopppsss! Vår tur, Ilse började med att kolla på
domaren på ett intensivt sätt, hon var
klart störd över domaren, gillade inte där
hon gick, domaren går alltid bakom. Ilse
har aldrig tidigare brytt sig om vem som
varit med. Nåväl ,hon plockar upp spåret
fint i rutan som är 25×25meter och iväg.
Hon spårar bra en bit fram till ”terräng”
bytet där la hon av liksom? studerade domaren, kollade på mig och var väldigt frågande, hon kollade upp på granarna, hon
var helt oigenkännlig för mig, vi rör oss

dessutom i liknande terräng hemmavid.
Hur som helst efter 45 minuter, det är såpass tid vi har på oss i tävling, traskande
i svår terräng bröt vi. Ilse brukar ta 1518 minuter på sig att hitta klöven som är
målet. Jag funderade så klart på vad sjutton det var med henne. Det visade sig att
av 24 startande var vi 16 stycken som inte
fick några poäng, alltså vi var inte ensamma om konstigheter, det var mycket färska viltdofter ute framförallt från vildsvin
som åxå var synliga, det kan vara en orsak, vem vet. Det var en jack Russel som
vann en Softie kom tvåa och en släthårig
foxterrier på tredje plats. Jag fick iaf godkänt som förare idag alltid något. Det är
så jäkla kul hela ”grejen” PRÖÖÖÖVA. Vi
hörs Marie o Ilse lika glada ändå, vi fick
fina priser.
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Hej ALLA!
En liten rapytt från västfronten.
GÖTAPETTER, va ’ fort tiden går.
HÖSTEN är verkligen en go årstid. Jag
håller på att skola in mig som ”fritidsforskare”…går väl sådär;=). Inskolningen med
Ilse och Odd(s) gick utmärkt, Ilse ser närmast uppgiven ut av hans busfasoner. Sol
(hans mamma) vill inte veta av honom.
Han är med på våra kortare promenader
och vet inte hur han skall charma Ilse, han
”anfaller” henne från alla håll utan att hon
blir intresserad.

När de står vid bordet och det är något
ätbart på bordet är intresset på högsta
nivå hos bägge. Jag förvånas varje gång
det sker……om Ilse sätter sig i pol position kommer Odd(s) med sina tassar och
”jabbar” mot henne som en boxare liksom,
det ser kul ut och Ilse går då undan och
det ser ut som om hon suckar och tycker
att han är jobbig. Han ser bara go o glad
ut, den lille fulingen som numer inte är så
liten längre, fast det har han ingen koll på.
Närmast för oss är det Gränna och nosework som jag ser fram emot och hoppas att många kommer till. Första helgen i
september försvara vi, Ilse o jag vår plats i
SM-tävlingen i viltspår för terrier som i år
är i Skåne. Vi är 28 st jyckar och 19 olika
terrierraser. Håll tummarna och kolla på
terrierklubbens hemsida.
16 oktober tänker jag att vi skall träffas,
förhoppningvis det ”gamla” gänget och förhoppningsvis nya tillkommande foxägare
för en promenad i foxterrierdagens anda.

Jag har inte bestämt var någonstans
ännu, kom med förslag vet jag. Min tanke är att vi kan röra oss/promenera i olika delar i vårt område, vi vidgar ju våra
vyer på så sätt, många fördelar med träffar: trevlig promenad i trevligt umgänge
och på nya platser för en del av oss. Visst
låter det bra?
Idag, läs helgen innan Gränna, ser Ilse
ut som en grotthund dvs mycket päls, jag
trodde inte att det skulle bli så nu när jag
baaaara kan tänka på skojsigheter och det
är lördag hela veckan lång. Visst är jag på
mitt jobb och ”lägger” mig i några dagar
i månaden men jag behöver inte ta något
ansvar av större dignitet längre. Däremot
tycker jag att andra saker jag tycker är roligt såsom att komma ihåg vissa förpliktelser som följer med uppdrag tex styrelseuppdrag faller undan i att jag glömmer
dom. Jag har glömt två telemöten nu på
kort tid nu när jag har tiiiiden, knepigt.
Det kan ju åxå bero på att det varit fint
väder.
Nåväl jag vill nu tacka för mig och meddela att jag avtackat mig fortsatta uppdrag i styrelsen. Det betyder inte att jag
försvinner utan jag kommer att finnas
tillgänglig om/vid behov. Det är ju ändå
så att: Ingen kan Allt Alla kan något och
Tillsammans kan vi mycket.
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Vi ses o höres MarieBoo

Hur det är att ha fem/sex
hundar tillsammans i kenneln.

Under en tid i somras kom Scooby och
Safira till kenneln för att matte och husse åkte på semester. Det var spännande
att se hur det skulle gå med fem foxterriers tillsammans. Kan bara säga att det
var den mest underbara tid jag haft. Det
var så rart och gulligt från första till sista stund.
Nina och Safira hade ju tillbringat några
veckor tillsammans tidigare, så dom var
ju samspelta nästan med en gång. Det var
bara problem dom första 5 minuterna när
Safira trodde att hon stod högt i rang. Det
togs fort ner av dom lite äldre tikarna och
sen var ordningen klar.
Scooby var liksom utanför tikarnas diskussioner. Han bara fanns där. Gick runt
och kissade på buskarna. Safira lärde sig
snabbt att går man ut i trädgården måste man varje gång smaka av krusbär och
svarta vinbär, för så gör syster Nina.
Jag tog även hem småflickornas bror
Nicko. Även han uppförde sig exempla-
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riskt. Scooby är hans stora idol och därför
gick dom efter varandra i trädgården. Alla
buskar och grässtrå som Scooby kissade
på eller snusade på måste även Nicko gör
det samma med.
Det enda problem som fanns var när alla
hade åkt hem. Då var det ju plötsligt en ny
rangordning som skulle stadfästas. Nina

var plötsligt längst ner på rangskalan.
Efter ett slagsmål är rangordningen återställd och det är lugnt igen.

somriga hälsningar från
Kennel Kinconly

Rapport från trimkursen i Karlskoga

En helregnig dag kom det två små lurviga,
glada ettåringar till Karlskoga. Mattarna
skulle gå på trimkurs. Hundarna, Frans
och Sara är syskon och det var verkligen
syskonglädje när dom lekte i trädgården.
Lite allvarligare blev det i trimrummet.
Efter många timmars hårt slit för alla blev
dom så här fina.

Christina
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Ny inom rasen….
”Varför strävhårig Foxterrier?”
Hej, jag heter Annalena och jag är en relativt ny foxterrier ägare, och så här gick
det till!
Jag är uppvuxen med hundar och framför allt med brukshundar. Mina föräldrar
skaffade sin första schäferhund när jag
var ca 5 år gammal på -70 talet. Pappa tränade bruks och min uppväxt tillbringade
jag väl framförallt på brukshundsklubben.
Det mesta i vår familj kretsade runt hundar och hundtävlingar.
I vuxen ålder så fick jag en Amerikansk
cockerspaniel tik på foder, jag tränade lite
lydnad på den lokala kennelklubben och
testade även på agility. Den hunden blev
även min systers språngbräda in i hundvärlden då hon drabbades av sjukdom och
fick låna hem min lilla hund som sällskap.
Själv bor jag sedan ca 10 års tid på en
egen gård och mitt stora intresse är
Shetlandsponny. Jag visar på utställningar, kör och avlar mini shetlandsponnyer. På en hästgård av rang krävs det
förstås en hund. Jag ville ha en gårdshund och köpte en valp av rasen Cane
Corso (Italiensk mastiff), hon var mitt
allt. Otroligt lättlärd (tränade lydnad) tillgiven, såg farlig ut och lät som en hel karl,
men var det snällaste jag träffat på. Hon
strosade runt på gården och lämnade inte
min sida, hon var helt enkelt en högt älskad hund, precis så som de flesta hundar
är älskade av sina ägare. Tyvärr så fick
hon vid 7 års ålder diskbråck och efter en
tids sjukdom var jag tvungen att ta beslutet som alla hundägare så småningom är
tvungna att ta. Jag sörjde och sörjer fortfarande men jag minns med glädje de dagar som jag fick dela med den hunden. 1,5
år senare närmare bestämt i Januari 2016
så fick det vara nog. Jag jobbar 5-skift och
är ofta själv hemma när övrig familj är på
jobb och i skola, jag tyckte att det var ensamt, ofantligt ensamt och det var nästan
så att jag hörde den stora klumphunden
snarka i hallen.

Jag behövde en hund!
Jag tittade på Blocket efter renrasiga
hundar, eftersom jag ville ha en hund omgående och inte vänta i månader, och då
jag själv avlar renrasiga ponnyer så skulle
det aldrig falla mig in att köpa en blandrashund för det känns som dubbelmoral.
Många annonser senare så hittade jag en
bild på en liten rackarns söt hund, 6 månader gammal som sökte ett nytt hem. Det
var en strävhårig foxterrier kille. Jag läste på SKKs rasbeskrivning och fick se att
foxterrier hör till de friskaste raserna. Det
var avgörande för mig. Jag vill ju ha en
hund som jag kan åldras med i åtminstone mer än 7 år även om oförutsedda saker
kan ske. Jag ville inte heller ha en hund
som påminde mig om den som jag förlorat (tik, stor och släthårig). Jag kontaktade annonsören och det bestämdes att jag
och dottern fick komma och träffa den lilla
hunden. När vi väl var på plats så tuggade
den lilla busen på min arm från det att vi
kom till dess att vi åkte, så självklart fick
han följa med oss hem.
I dag ca 8 månader senare så är han en
helt underbar bästa vän, med humör, glädje och humor. Jag har visat min lilla Frans
på några utställningar (övertalad av min
syster) och han har fått så fina omdömen
så att jag blir alldeles tårögd av stolthet.
Jag som inte kan rasen tycker ju själv att
han är jättefin, men framförallt så är han
min allra bästa kompis som ger upphov till
många skratt men även tandagnissel.
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Samtidigt njuter jag varje dag av
min högt älskade kompis Frans, som
älskar att följa med till stallet eller att
nosa på våra getter.
Jag är en nybliven stolt hundägare
till en strävhårig Foxterrier, därför
att jag älskar hundar och inte vill leva
utan en 4 bent hundkompis.

Väl mött!
Annalena och Frans

Jag som ponnyägare har
under många års tid fått försvara och förklara för omgivningen ”varför” jag har små
ponnyer som jag inte kan rida
på, och nu är det samma sak
med mitt hundval, ”varför”
en foxterrier eller som tidigare ”varför” en Cane Corso?
Jag är rätt och slätt en djurälskare med vissa förbehåll,
att det råkade bli en strävhårig Foxterrier ser jag som
en slags utbildning och jag
blir lite ledsen ibland när
människor inte vill eller kan
se de positiva egenskaperna
hos olika raser, samtidigt som
jag naturligtvis kan förstå att
man vill framhäva sin egen favoritras. Jag är väl lite av en
nörd i att jag gärna vill lära
mig så mycket jag bara kan av
det som intresserar mig, så i
dagsläget tittar jag mycket på
olika Foxterriers och blir nästan kallsvettig av nervositet
när jag ser de vackra hundarna som ställs ut på de största utställningarna, där skulle
jag vilja vara!
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Kaxis tankar om ett och annat.
Ligger halvvägs in i en skuggig utsiktsplats i trädgården. En sensommardag i all
sin prakt. Lyckan är fullständig. Hela familjen, dvs. Matte och Husse I samt dito
II njuter av att vara omkring mig. Lunch,
grillning/ljuva dofter och glada skratt vad mera kan man väl önska!

söka oss till bänkarna och dess skugga. En
och annan godbit säger vi aldrig nej till.
Osså tar vi upp uppkomna problem,
försöker lösa dessa, ibland bordläggs de
även. Ett stort gemensamt återkommande problem är trimning, svansföring och
tjat. Varför kan vi inte få vara som vi är
skapta? Att utstå så mycket smärta endast för att våra ägare skall kunna skryta. Vi enades om att nu får det vara nog.
Protest! Plakat! Matte II lovade att hjälpa
till. Text, både på svenska samt i form av
tassavtryck. Våra protester kommer II att
fästa i vackra sidenband i svansarna. Färg
såväl som rosett/band kommer att matcha
våra halsband och pälsen. I mitt fall rosa/
lila som mitt halsband jag tidigare nämnt.
Chic, eller hur?
Nu är det dags för en liten slummer.
Rapport från vår demonstration kommer
senare i höst.
Vov/slick från Kaxi och Matte II

Tänker i mitt stilla sinne tillbaka på sommarens händelser och filosoferar. T.ex. på
en av flera möten oss fyrbenta emellan,
jaja ägarna var också med. Mötesplatsen,
favoriten Trelleborgen. En oas för oss alla.
Sedvanlig samling och återseendets glädje. Bl.a. min stora kärlek ”hundarnas
Messerschmidt” (bara en vanlig spets /
Matte II-s kommentar) men jag vet bättre. Han är så bra på allt. Omtänksam, kavaljer uti klorna mm. Våra träffar startar
alltid med en stilla tango (vi är ju inte så
unga längre), sedan sniffning, markering
osv. Vi tar god tid på oss - och får det. De
tvåbenta flyttar ihop parkbänkar till en
mysig vrå, fram med vattenskålar, kallt
vatten och diverse godsaker ur kylväskorna. Svalt, vitt vin = allmän mystillvaro.
Efter vårt obligatoriska ”tidningsläsande”
avrundar vi med lite bus för att därefter
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BONUS MED BODIL
Hopp och skutt. Vi strävhåriga foxterrier
har ju fått en alldeles egen dag i oktober.
I höstas ville Radio Kalmar göra ett inslag
om dagen och kontaktade Pia som är strävaruppfödare och bor utanför Kalmar med
sin hund Lykke. Hon bad min matte Mia
och mig, nog mest mig egentligen, att vara
med så att det i alla fall skulle finnas två
strävare när radion dök upp. Fast Lykke
och jag fick bara hålla tyst. Men vi fick
vara med på ett par bilder som radion la
upp på Instagram. Alltid något.
Så har matte, husse och jag flyttat, från
stormatte till en egen tvåa inne i stan.
Helt okej, men jag får inte skälla för mycket. Det allra bästa är att det är kalasnära till bad, och till Martina. Dessutom har
vi skaffat fritidshus på Öland, med en jättejättestor tomt. Där kan jag köra terrierryck hur mycket som helst. Samt rymma
ut på en liten traktorväg. Dessutom lockar jag till mig fästingar, men de biter sig
inte fast för jag får nån slags medicin som
förhindrar det. I stället flyttar de över till
matte eller husse, och det är inte så himla populärt.
I vintras, precis när vi hade flyttat, blev
jag kastrerad, för jag hade vätska i livmodern. Det kan leda till massa läskigheter
om det inte åtgärdas, så jag blev opererad
och fick ett långt sår på magen. Under ett
par veckor efter operationen fick jag ha på
mig en grå bebisbody för att såret skulle
hållas någorlunda sterilt. Martina sa att
jag var så fin i den, inte minst för att den
hade såna små söta korta ärmar. Jag tyckte bara det var pinigt. (Men jag tror det
var ännu pinigare för strävaren Scooby,
som fick ha på sig en giraffmönstrad! bebispyjamas efter sin knäoperation i våras.)
Dessutom fick jag ha en krage så jag inte
kom åt att nafsa på såret. Jösses, så jag
måste ha sett ut!
I våras var vi ett par tikar med våra
människor på en liten strävarträff hos Pia
för att beskåda Lykkes fem valpar. Men
Siri och jag fick sitta kvar i våra bilar och
glo, för vi skulle nog inte gå så bra ihop
med varandra, eller med Lykke. Så varför

vi skulle med dit fattar jag egentligen inte.
Men våra människor verkade ha hur kul
som helst. De o-ade och a-ade och gosade
och lekte med de där småungarna. Samt
åt gott.
Jag har nyss fyllt fyra år, och firade lite
av dagen hos Martina (som gav mig en
fin mjukisboll), för matte och husse var
på rockkonsert. Men dagen efter var det
kalas hos oss på Öland, och dit kom både
stormatte och Martina. Jag fick mer presenter, och en egen liten tårta som matte
hade gjort, med bland annat färsk gurka
som är det bästa jag vet. Det där med att
fylla fyra år verkar allvarligt. För Ruffas
matte och Martina brukade säga att det
tog fyra år innan det blev folk av Ruffa.
Så nu börjar det bli lite bråttom om det
ska bli folk mig, även om jag tycker att
jag duger bra som jag är. Matte och husse har ställt sig i kö med mig för en kurs
på Brukshundklubben, för då kan jag få
lite hyfs och stil. Men i hundskolan får
man inte leka med, eller ens nosa på, sina
klasskompisar. Blir säkert dötrist där.
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Bonusmatte Martina skrev

Att vara eller inte vara,
det är frågan.
Ordningen är återställd och vi doppar nu
båda klorna i bläck för att skriva ett par
rader.
Som ni såg i förra numret så skrev
Christina Boberg en liten fotnot om att jag
Safira åter är hemma igen.

När matte kom och hämtade mig uppe
hos Christina Larsson så blev jag jätteglad. Äntligen så får jag komma hem igen.
Det kändes som om jag hade varit borta en
hel evighet. Först skulle det fikas och pratas. Christina berättade för matte att allt
gått bra. Snygg hade jag på kuppen blivit.
När man är på kennel så är det nämligen
lite andra matregler som gäller.
När dom var klara med sitt prat så packades bilen och vi åkte hem. Det första som
hände när jag träffa brorsan var att jag
fick lov att säga till honom att nu är jag
hemma och jag bestämmer. Det pinsamma var att matte filma det hela bara för
att kunna visa Christina att hemma är jag
inte alls så söt och rar hela tiden.
Juni passerade och brorsans ben blev
bara bättre och bättre. Jag fick följa med
till sjukgymnasten och kolla vad som hände där. Passade på att prova vibrationsplattan som skulle få mig att bli avslappnad. Den var tydligen ur funktion för det
blev jag inte.
Juli, underbara sommarmånad. Det är
då det där fenomenet semester brukar inträffa. I år blev det inte som vanligt. Nu
skulle vi upp båda två till Christina och
vara där för matte och hussarna skulle
iväg på äventyr utan oss. För mig (Safira)
så gick det supersnabbt att bli kennelflicka igen. Tog bara några minuter men
för brorsan som inte varit kennelhund sedan han var valp tog det ett par dagar tills
han kände sig som hemma.
När man är hos Christina så får man gå
upp tidigt. Redan klockan 06 på morgonen är det uppstigning, ut och göra morgonbestyren och sedan frukost. Bara torrfoder. Brorsan som är morgontrött fick sin
frukost något senare i lugn och ro. Sedan
har man en hel dag framför sig med lek
och bus. Christina har en jättebra trädgård. Där finns en massa smaskiga saker att äta. Det finns krusbär både gula
och röda, svarta och röda vinbär och hallon. Jordgubbar, morötter och ärtor finns
det också men dom får vi inte plocka det
får bara Christina göra. Blomrabatterna
får man inte vara i. Christina säger att
vi mosar alla blommor, vi som har så små
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Tack Maria Veraeus, kennel Skånefox för
att vi vid 2 tillfällen fick hälsa på Skrållan
och hennes valpar!

Malte, Lucas och Isa.
/Christina
söta tassar. Ett par dagar så kom brorsan
Nicko förbi och hälsade på. Han tycker att
Scooby är superhäftig. Dom kan gå omkring i timmar i trädgården och lukta på
alla grässtrån och kissar hur många gånger som helst. Tur att trädgården är stor så
att det inte blir trångt när vi far runt.
När vi kom hem så gick det på två sekunder så var vi inte längre kennelhundar.
Nu har vi precis haft besök av Nina, Fia,
Mimmi och Christina. Det är så roligt när
vi träffas och är tillsammans.
Så vad skall man nu svara på frågan
om att vara eller inte vara kennelhund.
För oss så är det superkul att ibland vara
kennelhundar för vi trivs så bra i vår stora mysiga Kinconlyflock för att sedan åka
hem och vara bara vi två. Så vi är nog världens lyckligaste hundar som får det bästa
utav två världar.

Scooby & Safira
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Önskar sända en GULDTASS till Gunvor
och Ronny för deras fantastiska engagemang i att ordna Kråken utställningen i
Nordmaling. De har nu ordnat denna utställning 8 gånger.
Vilket arbete de lägger ner och gästfriheten de bjuder på samt öppnar upp sitt hem
och tomten blir ett husbilsläger. Och detta
år öste regnet ner men bara glada miner
av arrangörer och besökare ett tack även
till Anita som gjorde den goda salladen
till samvaron och smörgåsarna till utställnings fikan.
Stort tack.
Lena, Stefan,
Ann-Charlotte & Carl-Johan
Till min bästa granne Lotta (matte 3)
som alltid ställer upp bl a när husse och
matte skall göra något som dom plötsligt
kommit på.
Speciellt roligt är det när Josefin är hemma och leker agility med mig.

Kaxi

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

Ann-Charlotte Pettersson
Skyttegatan 3 A
247 61 Veberöd
0709-38 60 80
lottapetterson@telia.com

Mellansverige

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

Sekreterare

Annika Göransson
Borggatan 31
596 32 Skänninge
0760-170817
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

Ulrika Nilsson
Marinvägen 9
907 88 Täfteå
0702- 56 24 08
ulrika.e.nilsson@umea.se

Suppleant 1

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

Webmaster

Annika Göransson
Borggatan 31
596 32 Skänninge
0760-170817
webmaster@foxterrier.se

Strävaren
Suppleant 2

Berit Hansson
Nyponstigen l
974 52 Luleå
0920-628 75
073-054 86 37

Redaktör

Suppleant 3

Ellinor Eliasson
Tideliusgatan 37
118 69 Stockholm
070-826 38 58
ellinor.j.eliasson@gmail.com

Manusstopp

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

