Medlemsavgifter 2017.
Medlemsavgiften är 250:- för enskild medlem och för familjemedlem 25:-/person
Medlemsavgiften sätts in på klubben postgiro 46 56 92-2 senast 31:e januari 2017.
Ange namn och/eller medlemsnummer.

Ni som bor utomlands kan använda följande konto:
IBAN:
SE82 6000 0000 0009 1664 5088
BIC/Nationellt bankid: HANDSESS
Kontoinnehavare:
Foxterrier Christina Boberg
Persikov. 12C
262 65 Ängelholm
Sverige

OBS! Kontot i Handelsbanken får endast användas av Er som bor utanför
Sverige!

vad det innebär av frestelser
och smällare för våra hundar.
Se upp med julskinkan och
chokladen!!

Ordföranden har ordet
Dagen för Strävhårig Foxterrier (19 oktober) firades i år den söndagen den 16 oktober på många håll i vårt land och vi kan
konstatera att det var rekord av både platser och hundar.
Den 19 oktober ringde telefonen hos mig
klockan sju på morgonen, och yrvaken
svarade jag. Det var Radio Malmöhus som
ville uppmärksamma vår dag genom ett
besök och intervju hos mig. Eftersom jag
har en gammal klippt hund som inte längre är representativ för rasen, skickade jag
reportern vidare till Läckerbitens kennel
där det fanns både liten valp och tre andra
hundar. Det blev ett väldigt trevligt reportage av en mycket entusiastisk reporter.
Det nya ”Foxåret” har redan börjat planeras, utställning blir det i Kråken 18 juni
och aktivitetsdag och utställning i Gränna
26-27 augusti.
Jag hoppas få se er vid något av dessa
arrangemang.
Alla är välkomna!
Framför oss ligger nu vintern med adventstiden, jul och nyårsfirande med allt
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Redaktörens rader.
der.
ru
rummet.
Självklart undrade
r
jag vad hämnden
skulle bli, men lät henne vara. Efter en stund
kommer hon släpande på en panda från
IKEA, inte mycket
mindre än henne själv.
Den placerade hon i sin
b
bädd. Med en djup suck
la hon sig och somnalade
de Med andra ord talade
de.
hon om att ”jag ska också
ha säl
sällskap när jag vilar”!
För första gången har Jason haft
lite krämpor vilket får en att inse att åren
går. Han medicinerar nu och allt är nästan
som vanligt.

Tänk vad tiden går. Nu sitter
itter vi
och jobbar med det 8:e numret
mret
av Strävaren.
arVi blir lika förundrade vara
je gång det börjar närma
ksig manusstopp. Ca 2 veckeor innan brukar vi gå iged
nom vad som ska vara med
och vad vi har. Oftast harr
te
vi fundering om att det inte
it,
är så mycket, som kommit,
men så plötsligt händer det!
OK en liten påminnelse i all
vs
välmening då och då behövs.
När manusstoppet träder in har vi oftast
ett bra underlag och det tack vare Er medlemmar. Det är lika spännande varje gång
det finns något att läsa i mailboxen för
Strävaren. Så länge Ni läsare är nöjda och
vi klarar av uppgiften fortsätter vi. Det hindrar inte att vi ser oss omkring efter lämplig
efterträdare. Höst i Skåne är som vanligt en
oberäknelig årstid. Det är mycket gråväder,
men de dagar när solen lyser och det är minusgrader gläds man lite extra och allting
känns lättare. Problemet med den lågt stående solen är de konstant smutsiga fönstren. Eftersom vi bor så nära havet och det
ofta blåser kraftigt är luften saltbemängd.
Ibland när man tittar ut förvillas man att
tro att det är dimmigt. Nåja, när Strävaren
är lämnad till tryckeriet får det bli en sanering av fönstren innan 1:a advent.
Vi har glädjen att passa vår lilla dagvovve igen. Det är 5 månader sedan hon var
här sist. Tänk vad de månaderna kan göra
underverk. Från att ha varit en liten ligist
är hon nu nästan en lady. Så kelig och lyhörd. Hon respekterar Jason i de flesta situationer, bara jag är lite observant och avgör
vem som får ligga var på sängen. Det hände
ett intermezzo för ett par dagar sedan. Jag
hade lagt mig för att vila och Maisie hoppade upp och tog plats först. När Jason strax
efter kom fick han sig ett ordentligt tjuvnyp.
Jag tog damen i hampan och placerade henne på den bädd hon har sidan om min säng,
med ett bestämt ”ligg”. Jag fick en dödande blick och sedan ålade hon iväg till TV-

Vi på redaktionen önskar Er alla
en riktigt god jul och ett gott nytt
år.
Christina redaktör, Jan som fixar all layout och kontorschef Jason
som ser till att vi rör på oss.

Kassörens rader
Ja, så är det dags igen för medlemsavgiften. Förra året var alla så duktiga och skickade in slanten ganska fort. Det var bara ett
par påminnelser vi behövde skicka ut.
Ni som har sålt valpar skänk ett medlemskap till era valpköpare, så de kan få
pröva på att vara med i föreningen och få
Strävaren under ett år. Kanske några till
och med vågar sig på våra aktiviteter och
kanske kommer till Gränna i augusti.
God jul och ett gott nytt Strävarår önskar

kassör Kristina
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Registrerade valpkullar 2016.09.01-2016.11.15
Läckerbitens Kennel
Lena o Stefan Lundström

1 + 0 f.2016.10.05
E. Tornstråle Brown Sugar SE33022/2011
U. Läckerbitens Cassiopeia SE50844/2011

Kennel Logica
Ewa Welander

2 + 1 f.2016.09.23
E. Foxtan+s the Real Deal S67487/2009
U. Logica Wheel Of Fortune SE29863/2010

Kennel Crowfox
Gunvor Petersson

3 + 2 f.2016.09.30
E.Image Des Tip-Top Terriers SE38038/2016
U. Crowfox Black Pearl S52124/2008

Kennel Foxtan´s
Zoltan Sabo

2 + 1 f. 2016.07.11
E. Foxtan´s Colour of Gold SE51756/2012
U. Foxtan´s Miracle SE19565/2016

Med reservation för ev. fel.

Skänkta medlemskap
Från

Till

Kennel Crowfox
Gunvor Petersson

Lena Boström, Farsta

Crispy kennel
Agneta Åström

Bodil Westerberg, Skövde
Pernilla Onis, Helsingborg
Charlotte Hoff, Höllviken

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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Västkusten.

Aktiviter under 2017

Träffar kommer att äga rum.

Norrlandsspecialen i Kråken 28 juni.

Stockholm.

Rasspecialen i Gränna med aktivitetsdag
26 – 27 augusti

Träffar på Gärdet kommer att arrangeras.
Övriga Sverige

Välkomna till ett trivsamt veckoslut där
vi umgås och har trevligt tillsamman. Jag
har varit i kontakt med Gränna Camping
och det finns fortfarande ett antal stugor
kvar, men boka snarast.

Aktiviteter kommer att äga rum på skilda platser.
För samtliga aktiviteter gäller följande:

Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier
torsdagen den 19 oktober firas söndagen
den 22 oktober på ett antal platser i vårt
avlånga land.

På klubbens hemsida www.foxterrier.se
under kalender läggs information upp allt
eftersom aktiviteten är beslutade.
Även klubbens Facebooksida uppdateras med information. Hör gärna av Er till
klubbens kontaktpersoner med förslag på
aktiviteter och platser att träffas på.
En promenad och en fika ger ofta
stort utbyte oss hundägare emellan!

Skåne.

Promenad i Skrylle friluftsområde, Lund
någon gång under Mars månad.
Vårvandring i Risens naturreservat,
Genarp när backsipporna blommar.
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Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 4 2016
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Kalender för 2017
Vi kommer att göra en kalender för år
2018 om vi får tillräckligt med bilder.
Bilden ska vara i liggande format.
Människor och andra djur får ej vara med
på bilden.
Skicka bilden/bilderna till
stravaren@boberg.nu

Ett litet antal kalendrar finns kvar till
försäljning. Maila stravaren@boberg.nu
för beställning. Gör ingen inbetalning förrän Ni fått bekräftat att det finns kalender
kvar att köpa.
Några kalendrar kommer att finnas till
försäljning på Stockholmsutställningen
den 3:dje och 4:de December i klubbens
monter. Den har nummer AR07:18.
Kalender som skickas kostar 120:-/
st inkl. emballage och porto. Vid köp på
Stockholmsutställningen är mässpriset
60:-/st, ordinarie pris 100:-/st. Behållningen
går till klubbens verksamhet.
Välkommen med Din beställning.

7

Lena och Stefan Lundström vill jag tacka
för att ni alltid gör mig så fin och tar hand
om mig när ingen annan kan. Ett tack
även till Skype för att han accepterar mig
som kompis.
Kaxi

Anita Fagerfält du är min ängel som tog
hand om mig när min matte och husse gick
bort. Du har fått mig fin i pälsen och har
lärt mig att nästan tycka om katter.
Jag trivs jättebra hos dig!
Wilma

Jag vill visa min uppskattning för Bo
Rutgersson för att han tar tog hand om
mig när jag var lämnad på hundcentret.
Tack för att du gett mig ett nytt hem med
mycket kärlek och värme!
Folke

En tass till Lena & Stefan Lundström på
Läckerbitens kennel som alltid ställer upp
för mig när det gäller
Många kramar till Er båda från mig
Maria på Skånefox kennel
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Julen nalkas.
Då var det dags igen. Klorna ner i bläcket.
Vilken underbar höst det har varit.
Vädret kan ingen klaga på. Jag (Safira) har
njutit av min fina röda rosett som jag fick i
Gränna. Matte har satt upp alla mina och
brorsans rosetter på en vägg hemma så att
vi kan kolla på dom om vi har lust. Matte
säger att i Gränna nästa år skall vi satsa
på att jag får ytterligare en rosett. Jag tror
att jag skall fråga min syster Nina om hon
vill bli min PT (Personlig Tränare) för jag
har hört att det är populärt i mänskovärlden när det skall kommas i form. När vi
kommer till pälsen gör jag mitt bästa genom att hitta saker som luktar gott som
jag kan rulla mig i.
Innan vi kommer så långt som till
Gränna så har vi ju en massa annat att
se fram emot. Det första är ju Julen. Vi
fick faktiskt lite snö i början av november
och då började jag att längta massor till
Julen. Kastade mig över listan som tomten
skall få så att han vet vad jag önskar mig
i julklapp. Gott till gotteskåpet, ny puff
i soffan, halsband med bling bling m.m.
Hoppas att tomten är snäll i år med.
Nää, nu skall jag ta och springa ut i köket och börja att tjata efter min kvällsmat.
Vi hörs!

Safira & Scooby
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För och nackdelar med
frukt i massor
Detta år har varit helt unikt beträffande
mängden frukt. Vi har tre plommonträd
och tre äppleträd och alla dessa har burit
massor. Normala år brukar det vara så att
på morgonen springer jag ut i trädgården
för att ”rädda vad som räddas kan”. Över
nejden kan man höra, ”det är mattes”.
Detta år fanns det frukt för alla. Det
visade sig dock att det nog varit bra om
matte gått ut först och plockat undan alla
nerfallna plommon. Jag upptäckte nämligen en dag att någon inte hunnit ut för
att göra sina behov. Det låg 14 utbajsade
plommonkärnor på köksgolvet.
Inte bara det. En lördag morgon (varför
händer det alltid på helger?) får jag se hur
Nina biter sig i vad jag först tror är svansen. Men nej, analsäcksinflammation. Ner
till veterinären och vänta på en akuttid.
Brusten analsäcksinflammation blev diagnosen. Jag undrade hur det kunde komma sig, så där bara och nämnde då bland
annat plommonen. Jo, långvarig lös avföring aktiverar inte analsäckarna och analsäcksinflammation kan bli orsaken.
I fortsättningen får matte jaga alla
plommon.
Väl hade plommonen tagit slut, så är det
dags för äpple. Nya race var gång hundarna ska ut och med tanke på att jag har fått
ca 250 kg äpple i, så har det racats en hel
del.
Jag har en hund, som inte tål äpple. Hon
äter äpple, dricker kopiösa mängder och
kissar därefter. Inte alltid ute.

Man kan låta matte plocka och sen ta äpplen
direkt ur hinken.
Äter man som liten hund för många äpple, då kan man till och med må illa om
nätterna så att matte får stiga upp och ta
hand om hund och spyor. Ytterligare en
anledning att plocka ner äpplena.

Jag tyckte jag var smart som klippte träden så att jag lätt skulle kunna plocka äpplena. Även hundarna tyckte det var smart.
Självplock har fått en ny innebörd.
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Nu är fruktsäsongen nästan över. De
sista äpplena plockas ner i närtid och
lugnet kan åter infinna sig i kenneln.
Tills dom hittar nått nytt att äta…..

Hälsningar från Christina
och kennel Kinconly

Man ka fånga i luften när det regnar
äpplen.

FLYTT IGEN!!
Efter ett halvår tillbaka bor jag med inglasad balkong på 3:e våningen. Nu kom
chansen att få samma storlek och läge på
markplan och jag slog till! Känslan att få
gå ut genom altandörren och känna marken /gräset/ under fötterna betyder väldigt
mycket. Att ha hund eller katt är också
lättare om man inte behöver gå i korridor och åka hiss för att komma ut. Så har
jag tänkt- och min tåliga lilla familj ställer
upp igen och bär möbler.
Att inte ha foxterrier är mest plågsamt
av allt för mej, men som tur var fick jag
njuta av Tildas sällskap en vecka innan
hon flyttade till Farsta Strand, där hon
fick ett riktigt Trivselhem har jag hört.
Kärleken mellan de nya ägarna blev omedelbart ömsesidig såg jag. Tilda är en liten
pärla och lätt att älska, hon har bott hos
mej ibland även tidigare och jag sörjer att
min hälsa inte räcker för att ta hela ansvaret för en egen hund längre. När flytten är
klar blir det snabbt ett besök hos kennel
Crowfox som fått flocken utökad med fem
små valpar.

Tiden rusar iväg och Julen vill ha lite
uppmärksamhet, vilket även gäller
Norrlandsspecialen den 18:e juni 2017
i Kråken. Som Domare får vi se Dodo
Sandahl, Stockholm, välkänd av alla terrierägare och framgångsrik uppfödare av
Airdaleterrier. Inbjudan kommer officiellt i nr 1 av Strävaren, då med en vidare domarpresentation av Dodo Sandahl
och presentation av programmet för
Utställningen. Hoppas alla noterar datum
för en terrierträff i Kråken igen.
Men först Jul för Alla med många klappar och kära sammankomster!
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR,
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önskar Gun i Obbola

Draghunden Harry
Man kan göra allt med en Foxterrier, den
kommentaren fick jag av Jasons matte för
en tid sen och visst har hon rätt.
Vår Harry är nu drygt 6 år och det är inte
mycket som vi inte har provat. Allt från
utställning, rallylydnad och viltspår till
agility men helt ärligt kanske utställning
och lydnad inte helt var Harrys melodi.
Eftersom han alltid varit en väldigt aktiv
hund tänkte vi att han kanske skulle gilla att springa. Sagt och gjort så började vi
jogga med vårt lilla strävhår. Trots mattes tålamod av guld så var vi nära på att
ge upp det här med att jogga, då det var
helt omöjligt att få Harry att springa fint
i kopplet bredvid oss som de flesta andra
hundar gjorde. Harry ville bara dra och
springa fort längst fram.
Men av en slump hittade vi något som
hette draghundsport. Man springer, cyklar eller åker sparkcykel tillsammans med
hunden. I löpning använder man ett midjebälte och ett koppel med expander, samt
en speciell dragsele för hunden. Tänk er

den lycka det är att se sin hund få göra det
den vill mest av allt, i Harrys fall springa.
Nu var även husse och matte mer nöjda i
joggingspåret. Trots Harrys ringa storlek
så bestämde vi oss för att ställa upp i en
tävling.
Harry kunde inte sitta still utan tjöt och
ylade innan vår första start, de flesta andra, med lite större hundar log nog lite och
tyckte att det var väl roligt att en liten
hund är med. Jag kommer ihåg domarens
fråga till mig efter mål. -Orkade den lilla
terriern dra hela sträckan? Vi ställde upp
i motionsklassen men om man jämförde
tiden som vi fick hade den räckt till pallplats i elitklassen för brukshundar den dagen (och då var det inte husses förtjänst).
Idag har vi tävlingslicens och i våras tävlade vi blandat annat i Jönköping där vi
kom trea i klassen och fyra totalt i ett speciellt bergspris, där det gällde att springa
den sista backen upp till mål på kortast
tid. I oktober var det dags för Svenska
Mästerskapen en tvådagarstävling utanför Timrå. Efter första dagen låg Harry på
bronsplats men en dalmatiner fyra sekunder bakom, så inför finalloppet var det
bara att ge allt från start, Harry höll sin
placering och åkte hem med ett SM-Brons.
Nu börjar vintersäsongen då blir det mest
träning för oss på skidor för att hålla igång
inför nästa års tävlingssäsong.
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Kristian Tegbring

Året med kennel Ferrostar

Mitt mål 2016 var att Candy skulle bli
champion. Men året började inte så bra.
Brando blev smittad av kennelhosta och
var väldigt illa däran. Tack och lov svarade han på medicinen och blev långsamt
bättre. Ingen av de andra hundarna blev
smittade som tur var.
Efter denna tuffa inledning på året kom
dagen då Candy blev champion, detta hände i Lidköping. Senare även norsk champion i Trondheim.

Planen för Brando var våra rasspecialer i
Kråken och Gränna. Det slutade med BIS
på båda. Nu blev det fler utställningar och
husbilen rullade till många platser i landet. Brando visade sig så bra att han just
nu ligger i topp som årets strävhår. Inte så
dåligt av en sjuåring.
Inför 2017 så ser vi fram mot nya träffar
och utställningar.
Vi vill också önska alla

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR
Gunilla o Lars
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Hej Alla!
I skrivande stund är det tråkigt höstväder ute, snön och de få -grader vi hade försvann. Det är ju ingen hemlighet att jag
gillar vintern......när/där det är snö och
-grader, gärna med soligt inslag.
Snön ger oss ljus och i bästa fall RENA
jyckar;=) fast då krävs ju att tjälen gått i
backen. Vi var på vår vanliga racerunda
på eftermiddagen Ilse och jag när snön låg
så där fiiint och det var -grader jag tänkte inte på att tjälen inte anlänt....GÖTAPETTER det verkade som om Ilse blev
mer skiten, än i mer för vår landsdel ”vanligt” novemberväder. Hon hittade ett hål
som förmodligen luktade gott och som hon
grävde o grävde, jag lät henne vara, spelade ju ingen roll hon behövde ju saneras
ändå innan hon fick komma in i möblerade utrymmen;=). Hon verkade ganska nöjd
när vi så smånigom gick hem. Ilse har åxå
en förmåga att rulla sig i allt som andra
djur vill bli av med;=) den naturliga vägen.

Jag kan informera om att Ilse gillar inte
att duscha men hon är en pärla på det och
det är nästan hennes bästa gren, jaaa det
går att bli bra på det som tränas, i vårt
fall träna på att duschas. jag tycker att
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det är urtrist denna årstiden att veta, att
NÄSTAN all tid skall det duschas efter
race o jobb i skogen. Odd(s) är numer en
slyngel som tar sig ton och Ilse har en väldans respekt för honom, det är en förmån
att kunna följa beteende och hur det utvecklas i ett samspel som vi kanske inte
alltid förstår. Jaja vi vet ju att
Ingen kan Allt ,Alla kan Något och
TILLSAMMANS kan vi mycket vilket påminner mig om vår träff på foxdagen, läs
gärna om vår träff.
Vi ses o höres

MarieBoo o Co.

Diggi och Diggis Matte
Visst hade vi trevligt i Gränna! En jättefin dag med Nose-work och ett inte alltför
hemskt utställningsväder. Och fint höstväder fortsatte det att vara. Diggi fick en
liten down-period med ett sår på en tass
och lite vätska i lungorna. Blandningen
av mediciner gjorde att han drack massor
med vatten och det resulterade i nattliga
promenader. Nu är vattnet ransonerat,
bara lite i taget. Så länge vi var på landet gick det ju bra att bara sparka ut honom i trädgården, men man går inte gärna
ut i morgonrock i Stureparken. Då kommer det säkert små vita män och hämtar Matte. Husse och Matte lånade ut
Diggi över en helg för att göra en slottsresa i Skåne. Tyvärr fanns det en löptik hos
hans värdfamilj, vilket inte gjorde saken
bättre. Då måste man ju markera överallt.
Matte och Husse återvände hem och
Matte lastade Diggi och for till Karlskoga
för trimning, där vi hamnade hos en ny
löptik. Nu har vi lugnat ner oss och Husse
går en sen promenad på kvällen och
Matte drar runt parken vid halv sextiden.
Ganska skönt, då är det ganska hundfritt
inga andra hanhundar att döda.
Men å så vackra höstfärger det var i år,
rött och guld. Vår äkta kastanj bar frukt
och det blev en hel det kastanjer att stoppa

i ugnen. Även valnötsträdet tog sig samman och det resulterade i en stor korg nötter. Jordärtskockorna exploderade och vi
skördade hinkvis. Massor av blåa druvor
fick vi också i växthuset. Diggi låg i sin
korg på trappan och beundrade sin hårt
arbetande Matte. Hans kropp fordrar inte
så mycket arbete anser han.
Vi drog iväg till Västergötland för att
göra vinter och dra in båten. När vi återvände till Stockholm hade kaos utbrutit.
Minst en halv meter blöt snö och inte en
plogbil eller ett sandkorn i sikte. Mattes
bil blev en iglo och gick inte att rubba från
måndag till fredag. Som tur var satt lapplisorna på kontoret och värmde sig, inte
en enda var synlig på hela veckan. Alla
små hundar hade jätteroligt i parken och
lekte ubåt i snön. Diggi ansåg det under
sin värdighet och halkade snällt bredvid
Matte på de ishala trottoarerna, Nu tycks
det regna bort och staden har sparat in på
snöröjning för denna gång.
Nu önskar vi alla en riktigt God Jul och
ett bra Strävarår 2017. Om inte så ses vi
i Gränna. (Matte och Husse bokade stuga
redan när vi for därifrån i augusti)
Ha det bra önskar
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Diggi och Diggis Matte

TRIMTRÄFF HOS KENNEL JOLLYFOX
Vi höll till på vår loge som jag städat efter att den stått full av möbler, reservdelar ” bra å ha saker” i säkert 35 år. Det
blev 4:a lass till tippen, men så skönt att
få det gjort.

I mitten på oktober samlades vi några
stycken en helg hos mig för att finslipa och
uppdatera trimning av huvud, skägg och
benhår. Vi fick hjälp av Agneta Åström
som också gick igenom och tipsade om saker att tänka på inför utställning.

Pernilla får hjälp av Agneta med puts av
huvud på Mynta

Jag gjorde skägget på Kevin

Maud hade två hundar med sig. Här jobbar hon med Märta som är 7 månader.

Annika med sin Lillie. Valpen Tottie var
också med och blev trimmad.
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Färdig på söndags em. Hundarna var
rätt trötta även dagen efter.
Vi var ganska slut på söndagen, men alla
tyckte att man blivit uppdaterade i trimning och fått flera aha känslor med sig
hem om hur man skall få fram en snyggt
utställnings-trimmad fox.

Pia Rydberg

Framben, bakben och ett snyggt färdigt
huvud.
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FOLKE
Omplaceringshunden från Skåne som
fick ett nytt hem i Bohuslän.
Lördagen den 10 september hämtades han från Granskans hundpensionat i
Hässleholm och fattade kärlek till sin nya
husse direkt.
Han satt i hans knä hela vägen till
Bohuslän.
Lurvig och långhårig var han när han
kom, men efter vård och trimning uppenbarade sig en vacker foxkille.

Speciellt roligt är det att han är så tillgiven, vill sitta och ligga nära oss och är
vänligt sinnad till människor.

Han är en ovanligt trevlig fox, säger hans
husse som haft fyra stycken tidigare. Pigg
och glad utomhus och sover i soffan hela
natten.
Är inte morgonpigg och vill inte gå ut när
det regnar. Mat är ett stort intresse, särskilt om det kommer från bordet.
Han tycker mycket om att åka bil och att
ligga och mysa framför brasan.
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Hälsningar
Rakel och Bosse

GOD JUL O GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR KENNEL
PEDER JONAEGÅRDEN

SUCH DANFOX EASY RIDER
MED HANDLER RICKARD HAGSTRÖM
VÅRVALPAR PLANERAS e. CH DANFOX EASY RIDER
AGNETA BROBERG, STRÄNGNÄS
TEL. 0152-21977 MOBIL 0730876031

KENNEL JIG’S ÖNSKAR
STRÄVHÅRSVÄNNERNA

GOD JUL O GOTT NYTT ÅR

ÅRETS NYA CHAMPION JIG’S PRIMO AMOROSO

ÅRETS NYKOMLING
JIG’S LA CHANT DU ROSSIGNOL
LILLEMOR BLANC

KENNELJIGS@HOTMAIL.COM
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Nationella Dagen för Strävhårig Foxterrierr
2014 instiftades Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier.
Datumet 19:e oktober valdes för att det inte fanns någon
annan temadag det datumet. Redan då fick vi uppmärksamhet i massmedia (Sydsvenska Dagbladet) trots det
minst sagt eländiga vädret. Dagen är nu medtagen i temå
adagars kalender och fortfarande den enda temadagen på
det datumet.
Inför 2017 ska vi försöka få med den i den ”Internationella kalendern”.
Jan Boberg

Malmö

Den 16 oktober var det dags att fira
Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier
för 3:dje året i rad. Den riktiga dagen är
den 19:e, men att samlas en vardag är
alltid svårt. Vi träffades i Kungsparken,
Malmö. Trots ett typiskt höstväder, med
lite regn och blåst var uppslutning väldigt
bra. 26 hundar med följeslagare samlades
för en vandring genom parken. Vid Möllan
fanns möjlighet att genomföra olika aktiviteter med sin hund. Dessutom stod ett
fikabord framdukat där man till självkostnadspris kunde förse sig. Behållningen
gick oavkortat till klubbkassan.
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Göteborg

Karlskoga

I Slottskogen, Göteborg uppmärksammades också Strävhåriga Foxterriers egen
dag. Foto Anna Hjelm

Örnsköldsvik

Mina 3 hundar väntade och väntade.
Scooby, Safira och Nicko skulle ju komma på besök för att fira vår dag. De skulle alla få fara runt i trädgården och sen
skulle hundarna få korv, medan mattarna
Annika, Christina och hussen Peter skulle
äta äpplepaj.
Till slut kom dom då. Och det blev som
vanligt. Safira kaxade upp sig och efter 5
sekunder var det klart, sen var det bara
att leka. För det mesta lekte flickorna för
sig medan pojkarna hade fullt upp med att
kissa på varenda buske.
Safira hittade svarta vinbär att mumsa
på och dom andra flickorna åt äpple.
Eftersom Honey, Safiras, Scoobys, Nickos
och Ninas mamma, bor hemma för tillfället fick hon vara ute och busa med sina
barn.
Det blev en helt underbar dag.

Christina

På Foxterrierdagen i Örnsköldsvik var vi
ett litet gäng glada vandrare som gick
runt i strandparken. Det var en litet gråmulen dag men det var roligt att träffas.

/Ove S.

Luleå

Foto. Nicko längst fram, Mamma Honey
i mitten, Scooby til höger och Safira med
rött halsband och Nina lägst bak.
I Luleå anordnades för första gången en
träff med anledning av Nationella Dagen
för Strävhårig Foxterrier. Carin Fahlen
Morin hade bjudit in till träffen.
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Vänersborg

het. Efter tipspromenaden knallade vi till
”lokalen” som är belägen en trappa ner i
huset där Helen S bor, ca 150 meters promenad från ”träffstället” vid skräcklestugan, där fanns åxå goda parkeringsmöjligheter vilket gör allt mycket lättare för
bilburna.
Vi fikade med kaffe och smörgås vilket
smakade utmärkt, äpplekakan jag bakat

En lien story om foxterrierdagen i ”väst”.

Jag valde Vänersborg igen för nationella foxdagen, dels är det smidigt för
Göteborgaren ;) Ajax, som kommer med
sin matte Annika med tåget, det är åxå
lätt o smidigt att köra för oss som kommer mer väster ifrån med bil, i år var det
Ronny, Kerstin o Kalle, Kent o Tekla, som
för övrigt vann tipspromenaden vi hade,
de;) hade ALLA rätt, frågorna gick i Carl
von Linnes spår. Från Norge valde Guri
med make och Fröja 13,5 år, vilket ingen
av oss andra trodde att hon var, att delta
för första gången och jag hoppas att de fick
meeeersmak. Herr Boo, Ilse och jag deltog åxå.

Vi gick en promenad i vackra skräckleparken i Vänersborg vid Vänern’s strand i
hyfsat väder, inget regn i alla fall. Vi fick
en möjlighet att med Helene’s hjälp få tillgång till lokal ifall…….ni vet vädret, klart
att jag nappade. Jag pratade med en kvinna under promenaden, som var oerhört
fascinerad av strävhårig foxterrier och hon
trodde hon såg i syne när hon stötte på oss,
just för att hon upplever att de (strävhårig
foxterrier) aldrig syns numer. Kul, jag tog
tillfället i akt och berättade de mesta i allmänhet och om foxterrierdagen i synner-

för tillfället stod kvar hemma på bänken,
så jäääkla typiskt. Helene gick igenom
frågorna och vi fick reda på vem som vunnit med ALLA rätt, så utslagsfrågan, gissa vikten på en påse med hundhår, vikten
var för övrigt 1,3 kg på påsen, behövdes
inte. Stämningen var minst sagt gott pratig. Helen som är en hejare på att trimma,
hon är professionell trimmare, delade med
sig en del av sina kunskaper som kan vara
bra att veta, vi fick en mycket informativ
och nyttig stund vilket åxå genererade till
frågor som gick över i trevliga berättelser
och diskussioner, dessutom bjöds det på fikat OCH kloklippning för de som ville.
Vi kunde säker varit kvar ännu ;=) meen
underbart är kort, efter drygt fyra timmar
förberedde vi oss på hemgång. Vi var fem
foxar vi kunde varit fler meen Folke, på
Orust lämnade återbud på morgonen pga
andra uppdrag. Rita var heller inte med
pga skäl.
Vi kämpar vidare med att utöka vår
flock vi får se vad som händer framöver,
det skulle vara roligt om fler ville sluta upp på träffar i alla fall på nationella
foxterrierdagen.
Tack Alla för medverkan och jag hoppas
innerligt att vi ses o höres igen.
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MarieBoo o Co.

Stockholm
Söndagen den 16e oktober träffades vi
traditionsenligt på Himmelska Hundar
vid Tessinparken i Stockholm.
Foxterrierdagen inträffade på Onsdagen
kommande vecka (19e September), så
Söndagen var en bättre dag för att träffas
och uppmärksamma våra härliga foxars
egna dag.

Efter fikat gick de som var hugade en gemensam promenad till Gärdets
Sportfält, där de som ville släppte sina
hundar. På Gärdet anslöt ytterligare några hundar och vi kunde vid fotograferingen räkna till 17 hundar. Ett rekord för
Stockholmsträffarna, vad jag vet i alla fall.
Räknar vi in den hund som var på fiket,
men som inte följde med till Gärdet så var
det faktiskt total 18!

Lyckad träff med bra stämning, och jag vill tacka Ylva Östfeldt som styr upp träffarna.

Claes Hiort
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God Jul och Gott nytt år
Under 2015 publicerades det en hel del
information om säsongernas olika faror.
Om Du är medlem kan du läsa gamla nummer av Strävaren på klubbens
hemsida.
Detta kräver inloggning. Om du inte
redan har en sådan kan du skapa en
på klubbens hemsida med hjälp av ditt
medlemsnummer.
Nedan finns det en förkortad version av
den information som fanns i Strävaren
nummerr 4 2015.

• REVBENSPJÄLL: Små benrester som
fastnar i mag- tarmkanalen kan leda till
smärtsam förstoppning. Det finns även
fall där ben fastnat redan i matstrupen
och orsakat skador som i vissa fall lett till
att djuret varit tvunget att avlivas.

Faror under Jul och Nyår
Julen är årets förgiftningshögtid för
våra fyrbenta familjemedlemmar. Varje
år kommer hundar in som behöver vård av
olika slag, för att de fått i sig julmat eller
julpynt. I värsta fall kan djuren få livshotande skador – så se upp och få en trygg
jul. Det kan vara frestande att låta fyrbenta vänner smaka när alla andra festar
på godsaker. Men julmaten kan vara livsfarlig för djuren och det gäller att se upp.
Under jul och nyårshelgerna ökar både
fall av diarré, kräkningar, chokladförgiftningar och bukspottkörtelinflammationer.

• NÖTTER: Under julen har många julkorgar med blandade nötter. Nötter är
mycket feta och kan leda till bukspottkörtelinflammation men även sura uppstötningar. De absolut farligaste är dock
macadamianötter som kan leda till neurologiska problem.
•

RUSSIN OCH VINDRUVOR: Kan ge
djuren akuta njurskador, vilket är livshotande. Man vet inte vilken dos som krävs
eller vilket ämne som leder till allvarliga
sjukdomar hos djuren. Om man vet att
hunden har ätit russin eller vindruvor bör
man kontakta veterinär direkt. Många
akuta njurskador som orsakats av vindruvor leder till döden och en tredjedel av de
som överlever får bestående njursvikt.

•

JULSKINKAN: Eftersom vi svenskar gärna vill vara nyttiga undviker
många av oss de feta kanterna och ger
det till våra husdjur istället. Gör inte
det! Den feta maten kan framkalla
bukspottkörtelinflammation.

•

KÖTTBULLAR, LÖKSILL OCH
JANSSONS FRESTELSE: Något som
hundar inte tål är lök. I alla sorters lök
finns toxiner, gifter, som skadar de röda
blodkropparna. Om de äter för mycket lök kan det leda till anemi, blodbrist.
Symptom kan vara vita slemhinnor, blod
i urinen eller matvägran.

• CHOKLAD: Det klassiska godiset som
hundarna inte ska äta. Ju mörkare chokladen är desto farligare. Oftast ger choklad diarré och kräkningar men kan även
leda till kramper och hjärtstillestånd.
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•

XYLITOL (sötningsmedel som bland
annat finns i ”sockerfritt” tuggummi.) är
mycket giftigt för för hunden.

•

GLITTER OCH PAKETSNÖREN:
Oftast är det valpar som gillar att tugga
på nya, spännande saker. Om man vet att
det ätit något, ha koll på det allmäntillståndet och åk direkt till veterinär om en
försämring uppstår. Symptomen är kräkningar samt mat- och vattenvägran.

• LEVANDE LJUS: Håll tända ljus under uppsikt. Låt bli att ha tända ljus i närheten av djuren och ha värmeljus i lyktor. Lämna heller aldrig ett rum där det
brinner levande ljus. Om det värsta ändå
händer: Vid brännskador ska de skadade
områdena genast spolas i kallt vatten under 20 minuter. Täck över öppna brännsår
med steril gasbinda eller en ren handduk och uppsök veterinär. Smörj inte på
brännsårssalva eller liknande. Var uppmärksam på chocksymtom som eventuellt
först kommer efter ett par dagar. Även relativt små brännskador kan ha livsfarliga följder om djuret drabbas av chock på
grund av vätskebrist och infektionsreaktioner i huden.

•

ELEKTRISKA STÖTAR: Vi ställer
ofta fram adventsljusstakar och andra
elektriska apparater vid juletid. Djur kan
få elektriska stötar genom att bita i strömförande kablar. En sådan situation kan
också vara ytterst farlig för dig. Rör inte
vid djuret eller eventuell vätska i närheten av strömkällan förrän strömmen brutits. Befria sedan djuret till exempel med
hjälp av en träpinne. Kontrollera hjärtslag
och andning och börja eventuellt återupplivningsförsök. Transportera djuret till veterinär omgående. Stoppa undan elkablar
eller spruta dem med illasmakande spray
för att förhindra att valpar eller unga djur
biter i dem.
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Fyrverkerier
Trots de grupper som arbetar aktivt med
att få bort smällare och raketer, så är det
ändå så att vi inte kommer undan dem.
För de hundar som är skotträdda blir nyårsafton riktigt jobbig. Men det finns saker du kan göra för att lindra plågan.
Har du en ung hund kan du vänja den
vid oljud redan från valpstadiet. Det är
svårare att bota än att förebygga, så satsa på att förebygga. Du kan ta hjälp av din
bruks- eller träningsklubb.
Att du själv agerar lugnt och varken
stressar upp eller försöker trösta hunden
är viktigt. Ignorera rädslan och försök
distrahera hunden. Låt den vara i ett välbekant rum och dra ner gardinerna om det
är möjligt.
Ibland kan det hjälpa att ha en annan,
icke-rädd hund, som sällskap och att leka
med för att visa att det inte är farligt och
för att sätta fokus på något annat. Att åka
bort till ett lugnt ställe utan raketer kan
vara ett annat.

Reflexer
Kanske tar ni en och annan promenad efter all julmat och julmys? Tänk på att reflexer är viktigt i vintermörkret på husse,
matte och hunden. Halsband, koppel, reflexvästar eller varför inte reflexspray.

Är det redan försent så finns det medel
som kan hjälpa. Både naturläkemedel som
säljs i zoobutiker och så kallat D.A.P kan
hjälpa din hund att dämpa ångesten. Att
ha fetvadd i öronen på hunden kan också lindra. För samtliga hjälpmedel gäller
dock att man börjar tillvänjningen i tid.
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Källa: Evidentia, Royal Canin m fl

JULENS MAT
Vid årets högtider vill vi förstås att
våra hundar skall vara med och fira.
Och så har det varit i alla tider. Men
folktron säger att det kan finnas vissa risker.
Man kan inte ge hunden vad som
helst när som helst. I Wales, till
exempel, trodde man att om hunden åt lammben på påskdagen så
skulle den bli galen.
Albert Engström skriver i sin
bok Årets fester att det var
vanligt att djuren i ladugården, men också hundar och
katter, fick sin beskärda del
av julmaten. Allt för att de
skulle vara extra livsdugliga
det kommande året.
Julmaten fick nämligen
extra kraft under julnatten.
Denna kraft kom djuren
till godo när de utfodrades
på julottemorgonen.
Källa: Hundägarens kokbok
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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

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

