Ordföranden har ordet
Jag önskar er en skön
vår
tillsammans
med
Strävhåriga Foxterriers!

Nu blir dagarna bara längre och längre
och träffarna med våra fantastiska Foxar
drar igång. Stockholm var först ut med
träff på Gärdet. Den 19 mars blir det träff
i Skrylleskogen /Dalby. Jag antar att fler
träffas för promenader tillsammans med
sina hundar runt om i landet.
Här vill jag passa på att slå ett slag för
våra sammankomster under sommaren.
Först ut är Kråken/Norrland där anordnas utställning i den 18/6 och i augusti har
vi som vanligt en aktivitetsdag och en utställningsdag i Gränna. Detta året får vi
besök av Mats Thid som kommer lära oss
allt om hundmöten och koppelträning därefter prova på rallylydnad, detta sker på
lördagen den 26/8. Dagen efter 27/8 är vår
rasutställning.
Jag vill särskilt rikta mig till våra nya
medlemmar: Kom till Gränna och delta i
aktivitetsdag och prova på att ställa ut din
hund under familjära former.
Ytterligare information kommer i nästa
nummer av Strävaren och på hemsidan.
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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: Cosmo (Läckerbiten’s Turandot) ägare/foto Catharina och Magnus Kramer.
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Redaktörens rader.
God fortsättning på 2017. Idag när jag
skriver dessa rader är det den 27 februari. Det är + 7 grader och det vilar en fuktig
grå filt över naturen. Det bekymrar inte
fåglarna för det är full konsert. Visserligen
bara av pilfinkar, talgoxar och andra små
”stannfåglar”. Skatorna sliter och släpar
på kvistar för att bättre på sina bon. Dessa
fåglar är vackra att titta på, men sedan
uppskattar jag dem inte för övrigt. Väntar
nu på att få höra lärkan, som sägs ha anlänt. Nog om fåglar.
Årets aktiviteter har startat.
Hundpromenad på Gärdet och trimträff
i Skellefteå har ägt rum. Den 19 mars är
det vårpromenad i Skrylle utanför Lund.
Gläds åt att promenaderna sprider sig
runt om i landet.
Den 28 oktober 2012 ordnade Rufus matte Kristina och jag den första träffen/promenaden i Farhult utanför Ängelholm.
Sedan dess har det blivit många träffar
både här i Skåne och i övriga Sverige.
Planering av kalender för 2018 pågår.
Jag är tacksam om Ni skickar in bilder.
Jag hoppas Ni alla får ett bra år med Era
Strävhåriga Foxterriers och att vi ses någonstans under året.

Christina redaktör,
Jan som fixar all layout och
vår trevlige kontorschef Jason.

Kalender för 2018
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
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Registrerade valpkullar 2016.11.16-2017.02.28
Kennel Pretty Attityds
Linda o Klas Juhojuntti

3 + 2 f. 2016.12.27
e. SE38170/2016 Wire Fire Camelot For Snowflys
u. SE59030/2013 Snowfly’s New Beginning

Kennel Snowflys
Ann Hjort

2 + 1 f. 2017.01.17
e. SE38170/2016 Wire Fire Camelot For Snowflys
u. SE20684/2013 Snowfly’s Golden Glow

Import
SE57296/2016 Sky Hawk At EstWyre
e. LOSH1106554 Knight Hawk Van Foliny Home
u. KCAM0901620 Icequeen Van Foliny Home
Med reservation för ev. fel.

Skänkta medlemskap
Från

Till

Kennel Crowfox
Gunvor Petersson

Lennart Hendén, Stockholm
Moa Johansson, Halmstad
Anders Bergman, Örsköldsvik

Kennel Läckerbiten
Lena o Stefan Lundström

Sören West, Danmark

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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Övriga Sverige

Aktiviter under 2017

Aktiviteter kommer att äga rum på skilda platser.

Norrlandsspecialen i Kråken 28 juni.
Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier
torsdagen den 19 oktober firas söndagen
den 22 oktober på ett antal platser i vårt
avlånga land.

För samtliga aktiviteter gäller följande:

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
19:e mars kl 11.
Västkusten.

Träffar kommer att äga rum.
Stockholm.

Träffar på Gärdet kommer att arrangeras.

Gränna 2017.
Lördagen den 26 och söndagen den 27 augusti är det dags för årets Grännadagar.
På lördagen får vi träna hundmöten och att föra våra hundar i koppel med Mats
Thid, känd hundinstruktör. På kvällen hålls årsmöte. Under söndagen är det inofficiell utställning. Jag har varit i kontakt med Gränna Camping och ett par stugor
finns fortfarande kvar, som är tillåtna att ha hund i. Turistbyrån i Gränna hjälper
gärna till med att anvisa lämpliga boende tel.077 121 13 00. Fullständig information
om Grännadagarna kommer att finnas på klubbens hemsida samt i nästa nummer
av Strävaren. Hoppas många kommer att deltaga under dessa dagar fyllda av trevlig samvaro. Välkomna

Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 4 2016
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Årets Strävhår 2016

Foto: Börje Gustavsson

S59591/2009 Ferrostar Don Corleone
”Brando är en fantastisk hund och precis som alla foxar
vill han vara i centrum, till exempel när vi är ute och går
så ”pratar” han hela tiden. Jag började ställa ut honom när
han var 6 månader och sedan har det fortsatt med många
utställningar, något som han gillar för då vet han att han
får åka bil.”

Gunilla Bergman
Hund

P U

Hund

P U

1 FERROSTAR DON CORLEONE

92

8

19 FOX ON THE ROCKS FEMME FORTUNA 14

2

2 DANFOX EASY RIDER

74

8

20 DARTLINE DREAMS TAKE TIME

14

2

3 CROWFOX ISADORA DUNCAN

56

8

21 FOXTANS WENDY

12

2

4 NORTH FOXS MOLLIE MC GUIRE

49

8

22 SNOWFLYS EYES ON ME

12

2

5 CRISPY HIJACKER

36

5

23 KINKONLY NINA

10

1

6 FERROSTAR SWEET AS CANDY

35

5

24 LÄCKERBITENS LORD PITTER PATTER 10

2

7 CRISPY BILLY JOE

32

6

25 WIRE FIRE CAMELOT FOR SNOWFLYS

1

9

8 JOLLYFOX POWER ON LINE

27

2

26 KINCONLY DIAMOND

9

1

9 SOLRINGENS URAX

24

3

27 SNOWFLYS BEHIND THE MASK

7

1

10 CRISPY PRETTY PERFECT

23

2

28 JOLLYFOX STILL ON LINE

7

1

11 LOGICA FIRELIGHT

21

3

29 QUICKENS CALIMERO

7

1

12 SOUMALAINENS TOPP SCEKRET

20

3

30 CROWFOX BLACK MAGIC

6

1

13 JIG`S PRIMO AMOROSO

17

2

31 FERROSTAR PRIMA DONNA

6

1

14 QUICKENS FARFARLINA

15

2

32 CRISPY FAIR`N SQUARE

4

1

15 FOXTANS MIRACLE

15

2

33 CRISPY CANDYMAN

4

1

16 SNOWFLY GOLDEN GLOW

15

2

34 SNOWFLYS NEW BEGINNING

4

1

17 SYOORIS AIMIEE

14

2

35 KINKONLY KARL-OSKAR

3

1

18 LÄCKERBITENS MONEYMAKER

14

2
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Officiella utställningar 2017

4/6

Östergötlands Kennelklubb
Norrköping
Internationell utställning
Östergötlands Kennelklubb
Norrköping
Internationell utställning

Svenska terrierklubben
3/4

Sollentuna

SVTEK / ÖSTEK 5/6

7/5

Vårgårda

SVTEK / VÄTEK

20/5

Hörby

SVTEK / SYTEK

10/6

Skellefteå

22/7

Eskilstuna

30/7

Torsby

SVTEK

5/8

Östersund/Åsarna

SVTEK

9/9

Bjuv

10/9
7/10
28/10
26/11

SVTEK
SVTEK / ÖSTEK

10-11/6 Norra Älvsborgs Kennelklubb
Vänersborg
Nationell utställning
10-11/6 Dalarnas Kennelklubb
Leksand
Nationell utställning

SVTEK / SYTEK 17-18/6 Västerbottens Kennelklubb
Vännäs
Skellefteå
SVTEK
Internationell utställning
Vårgårda
SVTEK / VÄTEK 30/6 - Norra Norrbottens Kennelklubb
Gällivare
Sollentuna
SVTEK / ÖSTEK 1/7
Midnattssolsutställning
Terrierderby Malmö
SVTEK
Internationell utställning
1-2/7

Södra Älvsborgs Kennelklubb
Borås
Nationell utställning

18-19/3 Sydskånska Kennelklubben
Malmö
Internationell utställning

7/7

Hallands Kennelklubb
Tvååker
Internationell utställning

22-23/4 Wästmanlands Kennelklubb
Västerås
Nationell utställning

8/7

Hallands Kennelklubb
Tvååker
Nationell utställning

6-7/5

8-9/7

Hälsinglands Kennelklubb
Alfta
Nationell utställning

Svenska Kennelklubben

Skaraborgs Kennelklubb
Lidköping
Internationell utställning

20-21/5 Nordskånska Kennelklubben
Hässleholm
Internationell utställning

15-16/7 Södra Norrbottens Kennelklubb
Piteå
Internationell utställning

20-21/5 Södra Norrbottens Kennelklubb
Piteå
Nationell utställning

22-23/7 Wästmanlands Kennelklubb
Köping
Internationell utställning

27-28/5 Uppsala Läns Kennelklubb
Gimo
Internationell utställning

29-30/7 Värmlands Kennelklubb
Ransäter
Internationell utställning

3/6

5/8

Östergötlands Kennelklubb
Norrköping
Internationell utställning
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Gotlands Kennelklubb
Visby
Gotland Dog Show
Nationell utställning

5-6/8

Jämtland Härjedalens
Kenneklubb
Svenstavik
Internationell utställning

6/8

Gotlands Kennelklubb
Visby
Gotland Dog Show
Internationell utställning

12-13/8 Blekinge Kennelklubb
Ronneby
Internationell utställning
12-13/8 Norra Norrbottens Kennelklubb
Överkalix
Arctic Circle Dog Show
Nationell utställning
12-13/8 Örebro läns Kennelklubb
Askersund
Internationell utställning
19-20/8 Östergötlands Kennelklubb
Norrköping
Nationell utställning
19-20/8 Södermanlands Kennelklubb
Eskilstuna
Nationell utställning

Småland-Ölands Kennelklubb
Öland
Nationell utställning

2-3/9

Gästriklands Kennelklubb
Sandviken
Internationell utställning

9-10/9

Sydskånska Kennelklubben
Eslöv
Internationell utställning

9-10/9

Uppsala Kennelklubb
Gimo
Nationell utställning

7-8/10

Västernorrlands Kennelklubb
Sundsvall
Internationell utställning

3-5/11

Småland-Ölands Kennelklubb
Växjö
Internationell utställning

15/12

Stockholms Kennelklubb
Stockholm
Lilla Stockholm 2017
Inomhusutställning
Internationell utställning

16-17/12 Svenska Kennelklubben – CS
Stockholm
Stockholm Hundmässa
Svensk Vinnarutställning 2017
Cruft´s kvalificerande
Inomhusutställning
Internationell utställning

26-27/8 Västra Kennelklubben
Ljungskile
Nationell utställning
27/8

2-3/9

Stockholms Kennelklubb
Upplands Bro
Ulla & Bertils
Minnesutställning
Nationell utställning

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Domarkonferens 2017.
I Malmö kommer det i år att vara en domarkonferens den 24-25 november där
vår ras deltar med efterföljande utställning den 26 november. Det är vår förhoppning att många Strävhåriga foxterriers skall anmälas till utställningen.
Geir Flyckt-Pedersen kommer att döma. Ytterligare information kommer senare
både på hemsidan och i Strävaren.

Ann-Charlotte Reventberg, ordförande
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INBJUDAN TILL
NORRLANDSSPECIALEN 2017-06-18
Utställningsplats:

KRÅKEN

Vägbeskrivning

www.crowfox.com

Bokning av boende:

Statarlängan, Hörnefors/vandrarhem/
Tel 0930-204 80 mail: statarlangan@gmail.com
För Husbil-Vagn finns utrymmen på utställningsplatsen.
Där kan vi samlas på lördag till grillkväll m. föranmälan pris 100 kr
Efter söndagens rasutställning ordnas en del aktiviter, hundpromenader och tipsrunda med priser,pälsvård, trimtips mm.

VÄLKOMMEN TILL EN
TRIVSAM TERRIERTRÄFF!
OBS! Internationell utställning i Vännäs för terrierraser den 17 juni.

Presentation av domaren
Dodo Sandahl, Stockholm
Världskänd domare som har haft behörighet för hela Grupp 3 samt Schnauzer och
Pinscher sedan 1997. Domaruppdragen
har varit i, förutom Sverige även Finland,
Norge, Danmark, England och Ryssland.
Hennes egen uppfödning av Airedaleterrier, under kennelnamn Sandale, är
välkänd och framgångsrik sedan många
år.
Vi ser med intresse fram emot få ta del
av hennes kunnande och erfarenhet och
önskar henne varmt välkommen att döma
våra hundar i Kråken!
Foto : L Gren
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NORRLANDSSPECIALEN I NORDMALING 2017
Inofficiell utställning för Strävhårig Foxterrier
Söndagen den 18:e juni kl 12,
Sista anmälningsdag den 29:e maj
Utställningsplats:

Kråken

Domare:

Dodo Sandahl, Stockholm

Anmälan till:

Gunvor Petersson 0930-460 30, 070-635 98 58
Kråken 98, 91496 Håknäs,
mail: ronnyp1@hotmail.com
Ove Sjöberg, 070-671 19 93
Gun Nilson, 070-699 13 43

För info kontakta:

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

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

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

Välkommen med anmälan!
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Diggi och Diggis Matte
Gott Nytt, fast det har gått en bra bit in
på det nya! Vi klarade oss genom julen och
även nyåret. Inga smällare i år! Dock sköt
och knallade det vilt i området omkring
där vi firade. Diggi hör ju numera dåligt,
men de blixtrande fyrverkerierna påverkar honom trots allt. Här i Stockholm har
det ju varit en för oss underbar vinter.
Mestadels plusgrader och någon gång lite
regn. Tyvärr blir det ju en aning sörjigt
på gatorna så Diggi har vid flera tillfällen
blivit svartfot. Det resulterar i en större
sandhög i våra sängar. Vi försöker förklara för Husse att det bara är bra så att ingen halkar ur sängen.

För övrigt trampar vi runt i
Humlegården och i Liljansskogen. I mitten på Karlavägen finns en liten skulptur
av en naken flicka. Vid två tillfällen denna vinter har någon flitig människa virkat en cape och klätt på henne. Först en
knallgrön, den fick sitta kvar ca 4 veckor.
Och nu på sista tiden en fin knallröd cape
med huva och sockor.
Den har hon faktiskt fått ha kvar en och
en halv månad. Förra veckan var den borta. Vi tror att det är samma handarbetsflitiga människa som stickade den fina dynan till busshållplatsen förra vintern. Det
har även dykt upp små virkade armband
på lyktstolparna i Stureparken samt olikfärgade blommor i ett knotigt träd.
På lördagarna åker vi ut till Skårby och
matar fåglar och vår lilla hare. Det blir
även någon tur mitt i veckan för Diggi
och Matte. På söndagarna har vi fått en
ny hobby. Vi åker runt till städerna runt
Stockholm och matar änder. Det blir ett
herrans oväsen och kvackande när de
trängs runt Matte och brödpåsen. Husse
har filmat med mobilen och det kom ljud
med också. På vår balkong på Sturegatan
har en björktrast slagit sig ned i en blomlåda och tuggar i sig äpplen. Även andra
sake händer på Sturegatan. I kontorshuset mot gatan jobbar nu en liten tikvalp
från Kråken i Västerbotten. Hon är otroligt söt och Diggi tittar och nosar beundrande på henne.
Vi har även givit oss av på långa skogspromenader, ibland lite riskabla eftersom
marken inte är frusen. Se bild på Diggi
och Matte vid det nästan oöverstigliga diket (läs FLOD), Husse for runt markerna
och letade fallna smala träd och byggde
en bro. Vi lyckades alla komma över utan
att plurra.
En söndag åkte vi upp till ”brända skogen” i Västmanland. Det är märkligt att
trots att stigarna ofta finns kvar känner
man inte alls igen sig bland alla rasade
brända träd som ligger som ett picke-pinn
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i det som skall vara naturvårdsområde.
Det är intressant att följa återhämtningen även om det tycks gå rysligt sakta. Men
vi kan fika på en liten brygga vid en sagolikt vacker liten skogssjö, Där finns en
bänk och en soffa för Diggi att ligga och
sola sig på.
Nu i slutet av mars skall Matte överge
Diggi och Husse och träffa sina styrelsekamrater i Gränna. Det skall bli roligt att
komma till Gränna vintertid. Förmodligen
lite lugnare utan alla turister. Men är
Vättern delvis frusen kan det vara enormt
vackert med stora isblock som vräkts upp
mot stranden. Vi skall jobba hårt och bestämma trevliga saker för klubben.
En solig och glad vår önskar vi alla
Strävisar och klubbmedlemmar!

Diggi och Diggis Matte
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Världen bästa Cosmo!
Hej på er, tass och nos och allt – high five
funkar för mig
Åtta år gammal (ganska precis faktiskt)
vill jag berätta lite för er om mitt liv som
foxterrier hos mina tvåbeningar i Malmö.
Först av allt så är jag faktiskt ganska
nöjd med dem, tycker att jag har lyckats
bra med min uppfostran av dem till husse
och matte. Det tog några år innan vi riktigt kom fram till hur jag ville ha det, men
sen… sen hände det grejer .
Tänkte att jag skulle dela med mig lite
av hur mitt liv ser ut, några av mina favorit ”moments” och det som jag gillar allra,
allra bäst.
Ni som har sett mig på facebook kanske
har förstått att min husse får ligga i för att
underhålla mig – men jag måste säga att
han gör detta jättebra.
Han har t o m fattat att det där köpfärdiga godiset inte är med i white guiden
utan det måste köpas oxkött som långtor-

kas i ugnen – mums vad gott det är. Ibland
bjuds mina kompisar på det – då får deras tvåbeningar problem med köpegodiset
– hihihi.
Min typiska dag ser ut så här. Husse
väcker mig som väcker matte – varför ska
hon ligga kvar?? Va´?
På helgen är det jag som väcker dem
båda – ha´!
Efter kissrunda, frukost som kryddas
lite lätt med leverpastej (lite väl lätt enligt
min smak) så är det dags för – morgonpromenad på Ribban! Här kan man ha skoj
ska ni veta. Många kompisar möter jag –
och en del o-kompisar också men det går
bättre med det nu för tiden och vem kan
som sagt motstå godiset i husses ficka.
Är vädret extra fint så blir det en
tur till ett av mina favoritställen –
Falsterbostranden. Där är det toppen,
tycker jag. Husse tar alltid med sig frisbeen så lyckan är total. Tvåbeningarna
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skrattar åt mig när jag börjar gnälla i bilen 10 km innan vi är framme – men tålamod är inte riktigt min grej, så är det bara.
Jag brukar få följa med husse till hundaffären, är ganska välkänd där. De säger att
jag är jätteduktig, jag går rad upp och rad
ner och luktar på alla lådor med godis, jag
är faktiskt förvånad själv att jag inte norpar något – men å andra sidan får jag massor med godis av tanten på andra sidan
disken. Man får ju inte vara dum heller.
Jag är väldigt bra på att ”följa med” som
tvåbeningarna kallar det. Överallt där
man kan ”följa med” får jag följa med. Det
kan vara kalas, puben, affär, hämta pizza, däckfirman eller annat. Jag gillar speciellt att följa med husse till Hornbach, det
är hur kul som helst. Jag sitter på vagnen
och kollar läget. Massor med grejer – mer
eller mindre roliga - men jag har såklart
nosen speciellt inställd på djuravdelningen med allt godis som finns där.

Jag älskar solen. Vår, sommar, höst – och
i vissa fall även vinter, tas min favoritfåtölj fram och flyttas med solen allt eftersom den rör sig– himla bra service tycker
jag. Får jag tråkigt hämtar jag bara husse
och bollen och så kör vi lite fotboll. Husse
sparkar bollen och jag är målvakt. Jag är
riktigt bra på att fånga bollen. När det
börjar bli tråkigt lämnar jag inte tillbaka
bollen utan springer runt husse så han får
jaga mig medan jag springer undan, det
är jätteskoj även om husse är lite långsam
och klumpig men ibland lyckas han verkli-

gen få tag på mig eller min svans. På sommaren när det är varmt är det jätteskönt
efteråt att svalka mig i min alldeles egna
swimmingpool.

En annan bollkompis är brevbärare
Mats. Jag brukar ligga och bevaka hans
ankomst på eftermiddagarna – missar jag
honom blir jag väldigt ledsen och besviken
men husse brukar hjälpa mig att hålla koll
– och brevbäraren kan ibland ta en extra
runda för att inte missa mig – så vi gillar
verkligen varandra. När han kommer så
ger jag honom bollen och sedan kör vi ett
tag. Jättekul.
Det har inte alltid varit så, ett tag var
jag riktigt arg på brevbäraren när han
kom och skramlade med brevlådan så jag
var tvungen att skälla och jaga bort honom
och det hjälpte, jag skrämde alltid iväg ho-

13

nom, den fegisen, men han hade fräckheten att komma tillbaka dagen efter. Men
sen han började leka med mig varje gång
han kommer så gillar jag honom skarpt
och längtar tills jag ser hans postcykel som
jag känner igen på långt håll nu.
Mina andra kompisar? En annan foxterrier, Archie, är nog min bästa kompis – vi
kommer speciellt bra överens om bollen.
Jag älskar att fånga bollen, Archie att jaga
– så han jagar mig när jag ska fånga bollen, fungerar perfekt
Nu mina vänner ska jag berätta om mitt
absoluta favoritställe – Torpet.
Det är jättelångt dit, 100 mil säger husse. Det låter väldigt långt och tråkigt men
mina tvåbeningar har gjort det så bra för
mig – jag åker ”business-class” brukar de
säga och skratta… trafikpoliser kan sluta
läsa mer nu..
Jag ligger i min bädd i baksätet, mysigt ombonat med alla mina mjukisar och
lammfällen. Husse har liksom packat in
saker under mig så att jag kommer upp
en bit – jag kan t o m ligga i bädden och
kika ut genom sidofönstren, chilla på rygg,
lyssna på musik, sträcka mig fram o pussa tvåbeningarna när jag vill. Hur bra som
helst.

Vi stannar naturligtvis och leker (och
kissar) mellan varven.

Sedan gör vi något som bara händer två
gånger per år – på väg upp och på väg hem
från Torpet. Vi äter hamburgare!!! Sååå
gott men jag fattar aldrig varför tvåbeningarna kan sitta i evigheter och tugga
på sina – min försvinner direkt – smack
säger det bara. Skyll dig själv säger matte.
Så var det bra med det.

Efter en evighet börjar vi så närma oss
torpet. Nu börjar tålamodet tryta igen, jag
hänger ut genom rutan när vi susar fram
på grusvägarna i Norrland. Vilka dofter,
torpet – här kommer jag!! Nu ska vi ha
kul!
Framme (oftast mitt i natten) så får jag
foxrycket, 3 hektar vid en sjö – jag rusar runt, hoppar i gräset, ner i vattnet
– försöker ta in hela torpet på en gång
– ÄNTLIGEN!
Morgonen efter sitter jag mest på farstubron och bara njuter, doftar, andas –
life is so good!
Man kan göra jättemånga, jätteroliga saker på torpet – men jag har förstått att vissa jätteroliga saker ska man nog låta bli
– t ex något som kallas utedasset… jag
lyckades hitta typ en hemlig ingång dit
bland massa spännande ris och buskar.
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Ett tu tre så tyckte matte inte alls att jag
var så mysig, plums i plurret med en massa schampo– flera gånger!! Jamen så farligt var det väl inte..
Vi ror också. En jättefin gammal eka, typ
80 år, som husse sjösätter de första dagarna – jag älskar att vara ute och ro! Om jag
inte sitter och myser med matte i bak så
står jag längst fram och håller koll – matte
kallar mig för sitt lilla kuttersmycke, inte
för att jag vet vad det är men det låter fint.

Men det dröjde inte länge förrän jag hittade min egen ”egentid” – Lite här och där
men oftast hos Kerstin. Hon är jättemysig.
Har börjat spela golf och då får jag följa
med. Väääldigt svårt i början, bollar, bollar som flyger iväg – ja ni fattar säkert hur
jobbigt jag hade det men nu har jag lärt
mig. Jag sitter snällt (ganska i alla fall)
och väntar vid vagnen. Vänta är faktiskt
något jag har blivit riktigt bra på – trots
min otålighet…
Ha det gott alla vänner och njut av
vårsolen……

Vi brukar stanna på lite olika ställen och
bada, när jag väl kommer i så gillar jag
att simma. Vi har en badsten som vi brukar gå till på eftermiddagarna om det är
fint väder. Där finns det massor med kottar och jag har jätteroligt med dem. Jag
kastar dem upp i luften och försöker fånga
dem innan de landar och rullar ned i vattnet – jättekul.
Torpet är höjdpunkten på året men när
mina tvåbeningar börjar packa för hemresa – då ser jag till att jag ligger i bilen redan från tidig morgon, man måste ju bevaka sin plats här i livet
Tvåbeningarna drar ibland iväg på resa
utan mig – tydligen har de ett annat hem
som jag aldrig sett. För långt, för varmt
säger husse. I början var jag sur på dem
när de kom hem, tyckte det var ett jäkla sätt att lämna mig sådär för att ha lite
”egentid”.
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Vi vill ha vår!.
Då var det dags att rapportera från
slätta. Ja, vi bor ju på östgötaslätten och
vi brukar förkorta ner det till att bara säga
slätta.
På tal om slätta så har matte förvandlat vår tomt. En dag kom det två orangea
gubbar och började att klättra i våra träd.
Dom hade med sig något som matte kalllade för motorsågar. Så länge gubbarna
var i vår trädgård så fick vi inte gå ut. Det
kan vara farligt sa matte. Gissa om vi blev
pinknödiga.

När vi väl fick gå ut hade vår tomt förvandlats till en hinderbana med många
gömställen. Superkul hade vi men en av
dom orangea gubbarna kom med en stor
maskin och körde bort allt. Kvar blev bara
stubbarna och nu är inte ens dom kvar.
Orangea gubben kom ytterligare en gång
med en stor maskin och matte sa att stubbarna skulle fräsas ner. Det där med att
fräsa förstår jag mig inte på. När matte bestämmer om fräs så går det bra men
när jag fräser åt brorsan blir hon sur. Fräs
som fräs tycker jag.

Matte har sagt att nya träd skall planteras i trädgården. Då kommer kennelmatte Christina och syster Nina ner till
oss. Kennelmatte Christina är bra på det
där med trädgårdspyssel. Syster Nina har
tackat ja till att bli min PT. Då skall vi träna och mattarna kan roa sig med spaden.
28 december är en viktig dag. Då fyller
jag år. Syster Nina och jag bestämde att vi
skulle fira våra födelsedagar tillsammans.
När man skall ha kalas så måste man planera och det lyckades vi bra med tycker jag. När den stora dagen kom så åkte
jag, brorsan och matte upp till Nina. Nina
hade pratat med vår kullbrorsa Nicko så
han kom också till kalaset. Totalt blev vi
6 stycken på kalaset. Vi började med att
diskutera lite. Det börjar vi alltid med.
Mest handlar det om vem som bestämmer.
Kusin Mimmi vinner hela tiden. Sen var
det bus och lek. När vi var nöjda med det
så gick vi in för att ta en fika. Det blev rå
köttfärs med äggula. Det bästa som finns
tror jag.
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Kommer ni ihåg vad det blåste i början
av januari. Matte och husse ville ut och
kolla till vår brygga på Lilla Rätö. Dom
var oroliga att den gått sönder. Eftersom
vår båt ligger på land under vintern så fick
vi ta båttaxi ut. Bengt som körde båten berätta att vattnet varit jättehögt och att det
blåst 32 m/s. Tanken var från början att vi
skulle gå av vid bryggan vid badstranden.
När vi kom dit var den så trasig att vi
inte ville gå på den. Vi fick åka till hamnbryggan istället. Den hade klarat sig.
Brorsan och jag utsåg oss genast till kontrollanter. Vår brygga hade klarat sig men
det var massa skräp på den.

Efter lunchen så gick vi ner för att kolla lite mera vid badstranden för det var
ju där vinden legat på och gjort mest skada. Många kommer bygga nya bryggor i
år men vi skall bara ha det lugnt o skönt
på vår brygga. Vi får hoppas på en fin
sommar.

Vi hörs!

Safira & Scooby
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Strävhårig Foxterrier
och möss.

En morgon blev en av våra uppfödare uppringd av
en dam, som frågade vad en Foxterrier kostar. Hon
fick till svar:”Jag tar 12 000:- och det är nog ett vanligt förekommande pris eftersom det inte finns någon priskartell.” Nästa fråga blev:” Jagar de möss?”
Svaret blev:” Ja, somliga av dem gör det. En del tar
dem och biter ihjäl dem, andra tar dem och leker
med dem och vissa bryr sig inte.” Då berättade kvinnan att hon bodde på landet och hade problem med
möss. Hon hade skaffat katt men den brydde sig inte
och nu hade hon hört att Strävhårig Foxterrier var
duktiga råttjägare. Detta var orsaken till hennes
uppringning. Vad kvinnan tog för beslut efter samtalet med uppfödaren förmäler inte historien. Ännu.
En annan uppfödare här i södra Sverige har en tik
som kan gå genom väggarna för att få tag i möss
medan hennes avkomma inte bryr sig det minsta.
En av klubbens medlemmar har två Strävhår och är
ofta ute och åker med dem i sin husbil. Vid ett tillfälle kom hon hem efter en långhelg och konstaterade
att hon och hundarna haft sällskap i bilen hela helgen av möss. Det fick bli musfällor eftersom hennes
2 kompisar fördrog att få maten serverad istället för
att anstränga sig med att jaga.

Kontorschefen Jason jagar bara ”möss” i
form av kattleksaker när tillfälle ges.
IKEA-råttan utan ”pip” har överlevt sedan
juni 2014.

18

Klippt från NST/HD 1/9 2016

Hej ALLA
En liten rapytt från ett regnigt V-kusten.
Liten Ilse är på sitt åttonde år, Göta
Petter vad fort det här har gått?? Hon är
en alldeles speciell pärla och det flyter på
väldigt bra, för det mesta. Det är ju alltid
kul att höra andras kommentarer om de
fyrbenta, ffa om de är positiva, eller hur,
det är lättare att ta liksom;) även om negativ kritik kan vara lärorikt, under förutsättning att den är konstruktiv. Ett
braigt sätt är att låta den fyrbenta vara
på ”kollo”. Ilse var på kollo 14 dagar i början på februari, trots sin ”lilla” egenhet,
vilket gör det svårare, såsom att förvandla
sig till en monsterhund efter avslutat frukostintag, ja jag menar MONSTERhund
inte MÖNSTERhund ;). Liten Ilse var
dagbarn hos Bettan, en go grannfru, någon timma då och då när hon var ny för
oss och inte kunde vara med oss på våra
arbeten, så hon var ju lite känd. Efter ett
dygns inskolning var det klart, inga problem som jag inte hanterar sa Bettan, gott
tänkte vi, vi vet att Liten Ilse är en pärla
och hon skulle ha det bra ihop med Bettan
som nyligen blivit ensam, en winwin situation på något sätt tyckte vi alla. Mycket
riktigt, när vi hämtade hem Liten Ilse efter drygt 14 dagar ÖSTES det beröm över
Ilse på alla sätt, förutom den ”lilla” egenheten då;) som Bettan löste på sitt sätt och
det blev bra. Det kändes såååå BRA med
allt beröm över att hon är lydig, smidig,
och artig. Ja jag kommer inte ihåg alla positiva ord, men det värmer och hon är inte
alltid så billig av o till längre ;).
Årets kardinalfel jag gjorde var att inte
ha Liten Ilse, vilstspårschampion som hon
är och har en näsa som få, lös efter 20 februari, det var ju FEL, jag kan inte fatta
hur det gick till, jag som alltid, så länge
jag minns varit noga med lagar och förordningar gällande mina hundar. Stackars
jycke, jag kom på mig dagen efter om att
lösspringande hundar skall kopplas
from 1 mars tom. 20 augusti, det var
den 20 som spelade mig ett hjärnspratt.
Ett bland det bästa med den tiden är, tycker jag, och förmodligen Liten Ilse är att

det är slut på dessa dagliga duschar efter
skogsracen eftersom vädret enl. min mening inte varit vad årstiden säger. Så från
och med IDAG 1 mars är det slut på lösspringande hundar i naturen, hela skogen förvandlas till en barnkammare
from NU. Det får mig åxå att tänka på hur
många av oss vet egentligen hur mycket
våra små hundar väger i bilen vid en inbromsning när den är lös i bilen? Vet vi det
är det kanske lättare att förstå den lagen
om varför djuren inte skall/får vara lösa i
bilen. Jag delar gärna med, mig kolla på
bilderna och förvånas, visst känns det lite
kusligt med viktförändringen. Visst är det
så att: Ingen kan Allt, Alla kan något
och Tillsamman blir det MYCKET.
Vi syns och höres ha det gott därute

MarieBoo o Co.

Ps. vill gärna höra om det finns intresse
för viltspår hos er. Ds.
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Foxträff Stockholm 19:e februari
Sammankallade av Ylva Östfeldt samlades vi som brukligt på Himmelska
Hundar vid Tessin parken i Stockholm.
Trevligt fika och snack med båda gamla
och nya bekantskaper.

5 månaders Milou tror jag var yngst denna gång. Han skötte sig föredömligt och
ville gärna hälsa på Trixie.
Efter fikat gick vi ut på ett stundtals ganska soligt Gärdet och hundarna fick löpa
runt. På bilden fick vi med 10 foxar.

Vid pennan: Claes
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TIDERNA FÖRÄNDRAS
Att tiderna förändras över tid är naturligtvis oundvikligt och för det mesta enbart positivt och det gäller givetvis också
hundsporten. Större öppenhet, bättre veterinär diagnostik och i många raser sundare individer har kommit att bli en följd
av öppna gränser och utökat samarbete mellan hunduppfödare internationellt.
Allt detta är naturligtvis positivt, men det
finns också negativa aspekter som tål att
granskas:
a. Hundar lånas ut hit och dit mellan
uppfödare och utställare och ibland kan
man fundera på om dessa hundar inte
har något eget hem alls! Djur skall naturligtvis ha egna hem, inte vara bytesvaror
runtom i i världen, ej heller skyfflas runt
som möbler utan hemvist. Vuxna hundars
säljs ibland, lånas ut ibland till betrodda
personer och det fungerar säkert, likaså
när vuxna hundar placeras om i bra hem
av olika anledningar eller säljs till permanenta hem hos andra uppfödare- det har
alltid förekommit och fortsätter att göra
det, men; tre-fyra-fem hem för stackars
hundar som aldrig får tillfälle att slå sig
till ro och som tycks vara på ständig resa
som avelsdjur för att ibland placeras om
i sällskapshem när deras avels-och utställningskarriär är över! Jag mår riktigt
illa av att se denna sorgliga hantering av
hundar som ej tillåts ha egna permanenta hem.
b. Oftast tar det mycket lång tid för
uppfödare att lära känna en stam och en
viss blodlinje, ibland flera rentav, men i
takt med egen erfarenhet lär sig många
var olika fallgropar och styrkor finns i
avelsmaterialet. Nuförtiden tycks detta inte alls vara idealet: nya hundar, nya
blodslinjer som man vet mycket lite om
annat än via kännedom om enskilda mätbara provresultat som tycks vara tidens
melodi. Syskon, övriga släktingar - ja,
dem vet man nästintill inget om förutom
- i enstaka fall--genom bilder här på facebook! Det är naturligtvis inte rimligt att
vi skall straffa de egna, ofta nogsamt kontrollerade hundarna och sedan döma dem

strängt och avla vidare med oprövat material istället. Resultatet av sådan avel blir
ofta kullar av mycket ojämn kvalitet där
selektionen ställer höga krav på kunskap
och erfarenhet hos uppfödare, som många
gånger saknar den. Som domare märker
jag numera mycket tydligt att kvaliteten
på många raser är just så ojämn som man
kan befara med den här typen av hundavel. I en del fall, inte minst på flera terrierraser, har många generationers kvalitesfull jämn nivå nästan gått om intet
därigenom -knappast befrämjande för
hundrasernas sk utveckling, av en domarkollega omdöpt till ”avveckling” - en direkt
och sorglig följd av avel där mätbara kriterier på ett papper (inavelsgraden!!) blir
viktigare än personlig erfarenhet och kunskap om individuella hundar och raser.
Verkligt framgångsrika och tongivande
uppfödare brukar sällan avla som skissats
ovan, men blir numera ofta hårt kritiserade av dem som anammat den så vanliga
nya synen på avel - trist och respektlöst
kan man onekligen säga. Heder åt dem
som funderar och reflekterar och drar nytta av erfarenhet och dokumenterad kunskap om hundar och avel och inte enbart
tycks förlita sig på mätbara kriterier och
må ”skeppandet” av hundar fram och tillbaka mellan länder och olika hem få ett
slut å det snaraste!

Dan Ericsson
Dan Ericsson föder upp Skotsk Terrier
och Labrador Retriever under kennelnamnet ”Raglan”. Han har varit exteriördomare sedan 1987 och är internationellt auktoriserad för alla grupper samt för Best in
Show.
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Nosework
Efter aktivitetsdagen i Gränna blev jag
riktigt inspirerad. Vi fick ju testa lite vad
Nosework innebar och jag tyckte det verkade kul. När jag kom hem kollade jag om
det fanns någon instruktör i närheten och
jag blev glatt överraskad när jag hittade
en i Dalby, en mil hemifrån. Hon var väldigt populär så alla kurserna var fullbokade så jag skrev upp mig som reserv på
en nybörjarkurs. Vi hade turen att komma med så i november började vi. I lokalen där vi höll till så hade hon byggt upp
fem små bås längs ena långsidan och där
fick vi göra oss hemmastadda.Under hela
kursen så gjorde vi alla övningar en och en
så vi andra kunde se och lära. Eftersom vi
bara var fem stycken så var det jättebra.
Det var täckta sidor så hundarna såg inte
varandra eller ut på golvet.
Vi började med att låta hundarna nosa
på en “smeller” vilket är en behållare med
en doft i, i detta fallet eukalyptus som man
startar med. I samma stund som de nosade på smellern så fick de belöning i form
av godis.
Detta tränade vi på hemma och nästa gång var det dags att börja leta doft i
behållare som kunde se ut hur som helst.
Det var väldigt noga med att vi tränade
ordentligt hemma så det var mycket kartonger och andra behållare i vardagsrummet under en period. Nästa steg var att
leta reda på små möbeltassar med doft
på som var gömda olika ställen. Siri tyckte detta var jättekul och hon gjorde stora
framsteg, i början var hon mest fixerad på
mig eftersom jag hade godiset men efter
några gånger så ramlade polletten ner och
då var hon helt fokuserad på att leta. Vi
avslutade kursen med ett “halvt” doftprov.
Ett helt består av tolv likadana kartonger
där du inte vet i vilken doften ligger. När
du ser att din hund markerar vilken låda
det är så gör du domaren uppmärksam på
detta och om det är rätt så blir du godkänd
för att få börja tävla. Det är viktigt att alla
som ska tävla gör detta så man vet säkert
att hunden kan doften.

Vi gjorde ett prov med sex lådor och alla i
gruppen klarade det.
Tyvärr så körde hon steg 2 på torsdagar under våren och eftersom jag jobbar
på bank så jobbar vi sent på torsdag kväll
så jag kunde inte vara med. Min förhoppning är att hon kör en steg 2 till sommaren. Under tiden gömmer jag möbeltassar hemma och låter Siri leta så hon inte
glömmer bort vad hon lärt sig. Jag tycker
detta var jättekul och alla kan verkligen
hålla på med det.
Nu kör vi lite andra kurser under våren för att aktivera oss. En provapå-kurs
i spår och uppletande och en nybörjarkurs
i rallylydnad. Vi gick en i höstas men vi
missade nästa halva av olika anledningar
så nu tänkte jag gå om en till. Jag återkommer om detta!
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Lotta och Siri

Trimkurs i Skellefteå
Den 26 februari träffades ett gäng glada och lurviga terrier och deras mattar
och även en husse i Skellefteå. Temat för
dagen var trim. Jenny-Ann Hofverberg,
som vanligen hjälper många här uppe i
norr med trimning, hade bjudit in Cindy
Pettersson från Stockholm som instruktör
för dagen.
Nio hundar från Norrbotten och
Västerbotten fanns på plats, det var skottar, airdale, jack russell, norfolk och vår
foxterrier Pigge.
Vi fick en trevlig och lärorik dag tillsammans. Cindy tog sig an våra olika frågor
och behov med stort engagemang. Pigge
var i stort behov av en total makeover men
eftersom tiden var begränsad fick vi rikta in oss på huvud och benhår. Det såg så
enkelt ut när Cindy med sitt fantastiska
handlag visade hur vi skulle jobba för att

Före

få ett gott resultat. Men oj så svårt det är
att få det jämnt och snyggt! Det blev sparsamt med fotografering, men vi kan bjuda
på en bild på Pigge ”före och efter”

Karin och Pigge i Umeå

Efter
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När det här numret av Strävaren kommer i brevlådan har det hunnit bli vår i
största delen av Sverige.
Det är hög tid att börja med skydd mot
fästingar och loppor.
I skog och mark är det koppeltvång.

I Strävaren nr 1 och 2 2015 finns det information om koppeltvång, fästingar, ormar, algblommning mm,
Att det kan bli mycket varmt i en bil känner säkert alla till.

Detta gäller:

Hunden i bil
Om du transporterar enstaka hundar
i personutrymmet i din bil ska du se till
att de transporteras på ett säkert sätt. Du
kan också transportera hunden i kombiutrymmet på din bil om du har god uppsikt
över den under hela transporten. Hunden
ska inte riskera att bli skadad eller lida i
samband med transporten. Du måste se
till att hunden är säkrad vid inbromsning
till exempel genom att använda transportbur eller säkerhetsbälte som är anpassat
för hundar.

•

Hunden får inte förvaras permanent i ett fordon och högst 3 timmar enligt huvudregeln.

•

Du får inte lämna hunden utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att
temperaturen går över +25°C eller
under -5°C.

•

Under transporten ska hunden
rastas och få vatten minst var sjätte timme. Den ska få foder med
högst 24 timmars intervall.

•

En tik som löper ska transporteras
åtskild från hanhundar.

•

En dräktig tik får inte transporteras de två närmaste veckorna före
beräknad valpning. Tiken får inte
transporteras tidigare än 1 vecka
efter valpningen. Det finns undantag från dessa två regler för sällskapshundar som transporteras i
personbil och kortare sträcka än
50 kilometer.

•

En hundvalp måste vara minst 1
vecka och naveln bör vara helt läkt
för att du ska få transportera den.

Undantag

Ditt fordon ska vara lämpligt för att
transportera hunden. Om du transporterar hunden i en bur eller liknande ska
denna vara utformad och placerad på ett
sådant sätt att hunden får skugga och god
ventilation.

Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är
brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för
att djuret kan lida av transporten. Om du
är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret är det bäst om du kontaktar
en veterinär.
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Minsta mått på buren

Resa utomlands med hund

Om du använder en bur eller liknande för transporten i personbilen ska varje
hund ha minst följande utrymme:

Att ta med hunden utomlands kan vara
både roligt och smidigt. Men det är viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för att åka in i landet, för att vistas
med hunden där och för att få komma in
i Sverige igen.
När du ska resa utomlands med din
hund måste du se till att hunden uppfyller kraven vad gäller vaccinationer,
id-märkning etc. för det land du ska åka
till. Och du måste också ta reda på vad
som krävs för att sedan få föra in hunden
i Sverige igen – du vill ju inte ha trassel
vid gränsen!

Längd

Hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning. gånger 1,10,
Bredd

Hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden
ska kunna ligga ner och vända sig
obehindrat.
Höjd

Hundens höjd över hjässan när hunden
står i normal ställning.
Om du transporterar mer än en
hund i en bur ska bredden för varje
hund ökas med den största hundens
bröstbredd.

Vanligtvis gäller att:

•Hunden ska vara id-märkt
•Hunden ska ha en giltig vaccination mot
rabies
•Hunden ska ha EU-pass för sällskapsdjur
•Hunden ska anmälas hos tullen (föras in
i Sverige via en tullplats)

Skötsel

•Olika länder, olika regler

• Du får inte lämna hunden utan tillsyn i
fordonet om det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller under -5°C.

Du kan alltid vända dig landets ambassad och ta reda på vilka krav och regler som gäller för att ta in hund i landet.
Vad som gäller när du sedan ska föra in
hunden i Sverige igen kan du läsa om på
Jordbruksverkets webbplats.

• Under transporten ska hundarna rastas och få vatten minst var sjätte timme.
De ska få foder med högst 24 timmars
intervall.
Tikar och hundvalpar
En tik som löper ska transporteras åtskild från hanhundar.
En dräktig tik får inte transporteras
de två närmaste veckorna före beräknad
valpning. Tiken får inte transporteras tidigare än en vecka efter valpningen. Det
finns undantag från dessa två regler för
sällskapshundar som transporteras i personbil och kortare sträcka än 50 kilometer.
En hundvalp som ska transporteras måste vara minst en vecka och valpens navel
bör vara helt läkt.
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Microchip och hundpass

Alla hundar inom EU ska märkas med
microchip. En hund som är tatuerad
före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där detta
framgår behöver dock inte märkas om.
Rekommenderat är ändå att chipmärka
sin hund för att minska eventuella misstag vid gränserna.
Vid besök i andra länder måste din hund
ha ett individuellt hundpass (ett EU-pass
för sällskapsdjur), där id-nummer, vaccineringar och behandlingar skrivs in.
Vänd dig till en veterinär för att få ett
pass till din hund.

Ägarregistret – en trygghet om hunden
springer bort
DjurID.se – SKKs ägarregister, är medlem i Europetnet. Om du och din hund
finns med i DjurID.se går det att hitta er
via den gemensamma europeiska databasen Europetnet som används av djurhem,
veterinärer och polis i Europa. Kom ihåg
att kontrollera att dina kontaktuppgifter i
DjurID.se är aktuella innan du reser iväg.
Smittsamma sjukdomar

Även om hunden uppfyller reglerna för
in- och utförsel är det viktigt att komma
ihåg att det finns andra sorters sjukdomar
som kan drabba din hund. I många länder finns sjukdomar som vi i Sverige inte
har, och som i vissa fall även kan smitta oss människor. På Statens veterinärmedicinska anstalts, SVA, webbplats får
du veta mer om olika sjukdomar och hur
du kan undvika att hunden smittas vid
utlandsvistelse.
Kontrollera att uppgifterna är korrekta

Innan avresan är det klokt att kontrollera att alla uppgifter i hundens pass är
rätt, till exempel datumuppgifterna för
vaccinationer och id-märkning (det vill
säga samma som datum för första vaccinationen eller tidigare). Är någon uppgift
i passet fel kan det innebära att din hund
inte får resa in i det land som du planerar
att åka till.
Checklista inför utlandsresan:

Kontrollera införselreglerna för det land
du ska resa till.
Kontrollera alltid införselreglerna till
Sverige så att din familjemedlem får följa
med hem igen.
Reser du inom EU måste din hund vara
chipmärkt.
Kontrollera om det finns några sjukdomar eller parasiter du bör känna till på
den plats du planerar att resa till.
Kontrollera dina kontaktuppgifter i
DjurID.se så att du kan kontaktas om din
hund springer bort på resan.
Kontrollera att alla uppgifter i hundens
pass är korrekta.

Om vaccination mot rabies
Grundvaccination

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies.
Den första vaccinationen som bygger upp
skyddet kallas grundvaccination, och består av en eller två sprutor. Djuret måste vara id-märkt och minst tolv veckor
gammalt för att få en grundvaccination.
Vaccinationen ska göras med ett godkänt
vaccin.
Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.
Exempel: Vaccination med en spruta den
1 januari = resa tidigast den 22 januari.
Exempel: Vaccination med två sprutor
den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.
Omvaccination

Hur ofta ditt djur måste omvaccineras
kan variera mellan olika vaccin och olika
länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass med den giltighetstid
som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig. Det är för att du måste följa de
rekommendationer för omvaccination som
vaccintillverkarna har registrerat i respektive land. Samma vaccin kan vara registrerat på olika sätt och kan därför ha
olika giltighetstid i olika länder.
Om du vill kunna fortsätta resa med ditt
djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som angetts i djurets pass. Om djuret
vaccinerats om inom angiven giltighetstid
krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du
får resa med det.
Försenad omvaccination

Om ett djur omvaccineras efter det att
giltighetstiden för föregående vaccination
gått ut räknas omvaccinationen som en ny
grundvaccination. Då krävs också en ny
vänteperiod om 21 dagar innan djuret får
resa igen.

27

Källor: SKK och Jordbruksverket

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
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

Suppleant 2

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

Redaktör

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

Suppleant 3

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

Manusstopp

Strävaren

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

28

1 Mars
1 Juni
1 September
15 November

Hemsida: www.foxterrier.se

