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Strävhåriga Foxterrierklubben
Associerad med Sv. Tek och SKK
Hemsida : www.foxterrier.se

Postgiro : 465692-2

Medlemsavgifter f o m 2016-01-01:
Hel betalande medlem  250 kr
Familjemedlem    25 kr
Skänkta medlemskap  100 kr

Annonspriser för medlemmar:
Helsida          300 kr/nr   
Halvsida         150 kr/nr
Radanonnser      100 kr/nr 

Klubben lämnar ingen ekonomisk ersättning 
för publicerat material
Författare och annonsörer ansvarar själva 
för riktigheten i sitt material
Manusstopp:  1/3, 1/6, 1/9 och 15/11

Tryck:  Tryckaren Engelholm, Metallgatan 12, 262 72 Ängelholm 
Omslag:

Äntligen har vi fått en försmak av som-
maren och vet vad vi kan vänta oss.

Kunna vara ute med våra kära Strävhår 
utan att behöva klä på oss täcke och tjocka 
kläder, kanske ta ett bad i hav och sjö både 
två- och ”fyrbeningar”, jaga igelkottar och 
ekorrar kanske också en och annan kanin 
för ”fyrbeningarna”.

Vill påminna om hund i bil! Tänk på att 
aldrig lämna hunden ensam i bilen under 
sommaren, bilen kan bli för varm även om 
solen inte gassar för fullt.

Jag ser särskilt fram mot att få träffa 
alla som kommer till våra dagar i Gränna 
i slutet av augusti. Se mer om detta inne 
i tidningen!

Önskar er alla en riktigt skön sommar.

Alla skall känna sig välkomna i gemen-
skapen på aktivitetsdagarna i Gränna!

  Ann-Charlotte

Ordföranden har ordet

Tequila solar  ägare/foto Eva Schöld.

Medlemsnummer!!!!!
Alla klubbens medlemmar har ett num-
mer i vårt register. Medlemsnumret står 
dels på Ert medlemskort men också i an-
slutning till Er adress på kuvertet som 
Strävaren skickas i. När Ni anmäler Er 
till utställningar eller andra arrange-
mang i klubbens regi samt gör betal-
ningar till klubben, var vänliga att ange 
Ert medlemsnummer. Det underlättar 
mycket för dem som administrerar klub-
bens verksamhet. /Styrelsen
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Redaktörens rader.

menskap, byt erfarenheter och framfö-
rallt, ha trevligt! På fleras begäran är det 
lite om avel, enkel genetik och vart man 
kan vända sig med sina frågor. Våra fliti-
ga kåsörer, både på två och fyra ben har 
trofast skickat in texter och fina bilder. 
Apropå bilder. Försäljningen av kalendern 
för 2017 gav ca 6 000:- i behållning. En bra 
buffert för klubben att ha i sitt arbete med 
att presentera rasen i olika sammanhang. 
Kalender för 2018 kommer att lämnas till 
tryck när detta nummer av Strävaren är 
klart. Jag hoppas vi ses i Gränna, med el-
ler utan hund. Fintrimmade, vardagstrim-
made eller klippta spelar ingen roll. Det är 
gemenskapen som räknas. Givetvis är Du 
välkommen utan hund också.

Ha en bra sommar!
Christina, redaktör. Jason, 

kontorschef och Jan som an-
svarar för att Strävaren ser ut 
som den gör.

Idag är det den 7 juni när jag skriver 
mina rader. Strävaren är m a o försenad. 
Händelser som jag inte kunnat styra över 
har fått ta tid och plats. Hoppas Ni har 
förståelse för detta. Igår firades Sveriges 
Nationaldag och överallt såg man vår 
blå-gula flagga flamma stolt mot en klar-
blå himmel. Vi bor i ett fantastiskt land, 
faktiskt ett av världens bästa, enligt en 
nyligen gjord undersökning. Ibland kan-
ske vi ska ta en stund till eftertanke och 
se allt det som är så bra och inte bara 
titta på det sämre. Ibland är vi nog små 
”gnällspikar” lite till mans. Mer än hälften 
av mina gener har icke-svensk härkomst 
och jag tänker då och då på hur det var när 
mina anhöriga kom till Sverige, men ock-
så hur våra utvandrare hade det. Tankar 
som förstärks när vi firar vår Nationaldag. 
Kontorschefen har sällskap denna vecka 
av lilla Maisie, men han talar mycket be-
stämt om att något skrivbiträde behövs 
då rakt inte på kontoret. Hon får allt hål-
la sig utanför tröskeln. Han har sin giv-
na plats vid mina fötter. Nu är det så att 
han ser helst att husse också håller sig på 
samma sida som Maisie. Den uppfattning-
en delar inte jag. Jag är inget ”datasnille” 
och tänker inte bli. Jag påminner min man 
då och då om att han faktiskt är oumbär-
lig för mig när det gäller IT-teknik. Idag 
ska min älskade Jason till trimmet. Det 
är med sorg i hjärtat han för första gång-
en i sitt 10-åriga liv ska bli klippt. Skälet 
är att hans hälsa inte är OK och jag vill 
inte att han ska tröttas ut i onödan. Vad 
som händer med honom, vet vi inte rik-
tigt. Vår veterinär, sedan många år, har 
vi fullt förtroende för och hon har konti-
nuerlig koll på honom. Våra djur är ett 
dyrbart lån, där varje ögonblick är värde-
fullt. Ja, t o m när det kära djuret stjäl en-
trecote eller något annat som skulle blivit 
människoföda. Vi vet att förr eller sena-
re kommer dagen, när vi måste göra vår 
vän den sista kärlekshandlingen. Ett vär-
digt avslut. I detta nummer av Strävaren 
är det ”blandade karameller”. Det absolut 
viktigaste inslaget är inbjudan till klub-
bens dagar i Gränna. Kom dit, upplev ge-
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Registrerade valpkullar 2017.03.01-2017.06.01

Kennel Foxtan´s  2 + 3 f.2017.01.21 
Zoltan Sabo   e. SE28416/2016 Syoori´s Batman 
    u. SE51751/2012 Foxtan´s TrueVision

Kennel Peder Jonaegården 1 + 1 f. 2017.02.04 
Agneta Broberg  e. SE1070472015 Danfox Easy Rider 
    u. SE50890/2010 Peder Jonaegårdens Randy

Kennel Läckerbiten   1 + 2 f. 2017.04.02 
Lena o Stefan Lundström e. SE28416/2016 Syoori´s Batman 
    u. SE55568/2014 Läckerbitens Lorilei

Quickens kennel.   1 + 0 f. 2017.04.13 
Evalotta Kovacic  e. SE28416/2016 Syoori´s Batman 
    u. SE35134/2011 Quicken´s Glittering Goldie

Med reservation för ev. fel.

Skänkta medlemskap

Från    Till
Kennel Logica   Kerstin Yourstone, Bandhagen
Ewa Welander   Inger Uneback, Svenshög

Kennel Pretty Attityds   Klara Eriksson, Boden, ,
 Linda o Klas Juhojuntti  Lars o My Blomgren, Lidingö

Kennel Läckerbiten  Anna Damm, Hökerum 
Lena o Stefan Lundström  Emma Sundström, Hällingsjö

Kennel Peder Jonaegården Gunnar Palm. Nyköping
 Agneta Broberg   Lizette Bellman Uppsala

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 1 2016
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Inbjudan till Gränna 2017
26/8  13:00 – 16:00 Aktivitetsdag 
 17:30 Årsmöte
27/8 12:00 Rasspecialutställning
 under familjära former.

Varmt välkomna till Strävhåriga 
Foxterrierklubbens dagar på Gränna 
Camping i Gränna. Vi börjar på lördagen 
med en aktivitets dag. Mats Tiid från 100 
hundkoll kommer och ger oss tips om hur 
vi ska hantera våra hundar i möten med 
andra hundar samt koppelträning. I pau-
sen så serveras korv med bröd m.m. till 
självkostnadspris. Därefter fortsätter ak-
tiviteten med rallylydnad.

På kvällen är det årsmöte kl. 17:30. 
Plats kommer att anslås vid receptionen, 
Gränna Camping. 

Efter årsmötet kan de som önskar an-
mäla sig till en gemensam middag kl. 
19:30. I år kommer vi att inta middagen 
på Grenna Hotell, Ribbagårdsgränd 11. 
Anmälan sker via vår hemsida under ka-
lendern senast 22 augusti. 

På söndagen håller vi rasspecialutställ-
ning. Utställningen sker under familjä-
ra former där alla är hjärtligt välkomna. 
Domare i år är Marie Carlsson, ordföran-
de i Svenska Terrierklubben.

Välkomna!

Gemensam middag på Grenna Hotell lörd. den 26 augusti kl. 19.30
Meny.
Fisk: 
Stekt rödingfilé m. smörslungad färskpotatis & primörsallad
 samt tryffelhollandaise.                                                                                             245:-

Vår egen gravade lax m. dillstuvad färskpotatis                                                      165:-

Kött:
Grenna Hotells BBQ ostburgare på högrev (175 g), chilimajonnäs,
salami chips, karamelliserad rödlök, pommesfrites                                                 165:-

Mediumstekt biff m. rödlök, cocktailkapris, rostade rödbetor,
vispad bacon &dijoncréme                                                                                         245:-

Om någon önskar vegetarisk rätt eller är allergisk kontakta via mail info@foxterrier.se 

Anmälan görs via klubbens hemsida www.foxterrier.se under kalender
Anmälan ska ske senast den 22 augusti och är bindande.
Välkomna!
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Domarpresentation:

Jag bor på landet utanför Nyköping med 
man, 2 barn och ett gäng hundar. Jag job-
bar som legitimerad djursjukskötare på en 
klinik i Nyköping.

Jag har haft hundar i hela mitt liv. 
Min mamma födde upp Flatcoated retri-
ever redan innan jag föddes. När jag var 
9 år fick jag min första hund. Det var en 
Norfolkterrier! Då vaknade mitt upp-
födarintresse och jag började föda upp 
Norfolkterrier. När jag var 16 år gick 
jag med i min mammas kennel Björshult 
(namnet på den gård jag är uppväxt på).

Idag föder jag upp Flatcoated retriever 
och Borderterrier.

Sedan 2011 är jag exteriördomare och 
är nu auktoriserad på Border, Norfolk, 
Norwicht, Jack russell, Parson russell och 
cairnterrier samt Flatcoated retriever. 
Jag håller på att vidareutbilda mig på fler 
raser.

Sedan 2016 är jag ordförande i Svenska 
terrierklubben. 

Jag hoppas på en bra dag där alla har det 
trevligt och hundarna trivs i ringen!

Marie Carlsson

Kallelse till årsmöte

26/8 2017 kl. 17:30

Strävhåriga Foxterrierklubben kallar till 
årsmöte. Lördagen den 26 augusti 2017 
kl. 17.30 på Grännastrandens Camping. 
Lokal anvisas vid campingens reception. 

Motioner
Motioner sänds skriftligen till klubbens 

sekreterare och skall vara henne tillhanda 
senast den 1 augusti 2017. 

Adress:
 Annika Göransson, 
Borggatan 31, 
596 32 SKÄNNINGE

Information kan fås av sekreterare 
Annika Göransson tel. 0760 17 08 17 eller 
via e-post sekreterare@foxterrier.se

Valberedning 
Ylva Östfeldt, sammankallande 
tel. 073 914 09 41
Gunilla Bergman, tel. 070 572 34 38
Annika Latrach, tel. 073 382 91 98

Välkomna!
 Styrelsen
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Diggi och Diggis Matte

Vilken bra vinter vi hade i Stockholm i 
år.  Inte mycket skotta och inga halkolyck-
or för Diggis familj. Det var dock lite slab-
bigt på gatorna så Diggi blev svartfot någ-
ra gånger. Men så kom våren i omgångar. 
Ena dagen gick det att fika på balkong-
en andra dagen fick man gräva fram vin-
terpälsen igen. Gräsmattorna på Skårby 
var översållade med vackra gula blom-
mor och snödroppar. De små bina jobbade 
frenetiskt.

Diggi gjorde en utflykt till Ulriksdals 
slott med Husse och Matte. Den dagen var 
det lite snö på marken, men vi satt ute 
och fikade och sedan blev det en prome-
nad runt slottet och parken. Där hittade 
vi Världsnaturfondens panda iförd en röd 
halsduk. Diggi fotograferades också han 
med röd halsduk. Tyvärr är matte inte så 
duktig fotograf utan fick på videoinspel-
ning, men kanske Strävarens duktige bild-
redaktör kan fixa ett foto av det. Annars 
får det gå ändå.

Diggi och Matte håller på att jobba med 
växthuset. Det blir massor av tomatplan-
tor, ca 10 olika sorter. Och eftersom Matte 
inte tror att alla skall överleva blir det 
många plantor av samma sort. Vi får gå 
och dela ut till våra vänner. Matte har 
köpt en rosa skottkärra i samma färg som 
pelargonerna. Diggi tyckte den var fin, 
men hade gärna önskat en liten dyna i den 
så det inte blev så halt. För övrigt har vi 
kupat potatisen och skördat de första rädi-
sorna. Diggi undrar när smultronen skall 
komma för dem kan han plocka själv.

Husse har införskaffat en så kall-
lad Futt*, att placera på Brända skogen 
i Västmanland. Den är kamouflagefär-
gad och drogs dit från Katrineholm. Ett 
par vändor med full-lastad bil så blev den 
möblerad med sängar, bord, stolar, sol-
cellsbelysning och gasolvärme. Helgen 
före Nationaldagen gjord vi vår första 
provövernattning. Diggi trivdes bra i sko-
gen och gick långa promenader med Husse 
och Matte. Han ockuperade mattes säng 
och duntäcke och bredde ut sig mitt i säng-
en. Då är han en sugkopp och går inte att 
flytta. Att sitta på den lilla uteplatsen och 
äta jordgubbar var också trevligt för ho-
nom. Det kom till och med ett litet rådjur 
och tittade på oss.   

Diggi har nu varit i Karlskoga och blivit 
av med vinterpälsen. Han ser väldigt fin 
och vältrimmad ut. Svansen står rakt upp 
och öronen är rätt vikta, man kan knappt 
tro att han är en pigg hundraåring.

Nu ser vi fram emot att träffa våra klubb-
kamrater och deras vackra Strävisar i 
Gränna i augusti. En skön, solig och varm 
sommar önskar vi er allihop!

Diggi och Diggis Matte

*Futt är en liten arbetsbod på hjul.
 /Red Anm
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gick i hembygdsparken i Ängelholm, så fi-
int det var där och mycket folk. 

Vi firade Jason som blev tio år, han bjöd 
på korv, kaffe och en gööörgo colslaw. Och 
vi hade tur med vädret. Nästa stopp efter 
en bilfärd i en snöig regnstorm, vi såg bit-
vis inte handen framför oss på vägen, var 
i Särslöv. Återgien mycket skratt och gott 
att äta och dricka. Tiden rusar iväg, det är 
väl alla överens om när man har trevligt.

Nästa stopp var i/på Ringsjöstrand där vi 
var ett par dagar och oj vad mycket vi såg, 
jag kan rekommendera området. Sista 
stoppet är ju inget att tala om, det är väl 
nästan ingen som vet var det ligger  ;=) ett 
varuhus  mitt i ingenstans i Halland, iaf 
en tradition för oss. 

Ilse ääälskar att vara med och är hur cool 
som helst oavsett vad vi befinner oss i för 
miljö.

Ja jag kan inte nog påtala hur fort tiden 
går för en ganska ny, inte på heltid, fri-
tidsforskare. Det är kul att träffa likasin-
nade och oliksinnade;=) och få utbyte av 
ALLT och som påminner hela tiden om att 

Ingen kan allt 
Alla kan något OCH 
Tillsammans kan vi MYCKET.
 Ha det gott därute, vi ses och höres.

 MarieBoo o Co.

Hej Alla
En liten västkustsrapytt. GÖTA-

PETTER vad tiden går fort, i almanack-
an skall det snart vara sommar, iaf när vi 
läser detta nummer av STRÄVAREN, vi 
tänder mer än gärna fortfarande en bra-
sa om kvällen för att det är lite ”ruggigt”.  
Jag /vi är oerhört lättade och glada i skri-
vande stund, Ilse har förstått att hon inte 
har/skall ha valpar. Denna gången har va-
rit x-tra jobbig för alla inblandade. Jag har 
haft många tikar både avelstikar och de 
som inte varit i avel och har faktiskt ald-
rig under mina 40 år med uppfödning upp-
levt något liknande. Ilse har oftast, nästan 
alltid varit skendräktig efter löpet och va-
rit heltossig precis efter två månader. Jag  
verkligen lider med henne, har varit hos 
veterinär för att hjälpa henne men kemisk 
kastration är inget alternativ när jag fick 
kännedom om hur och hur länge det vara-
de, kirurgisk kastration tycker jag inte hel-
ler varit något alternativ och då återstår 
lugnande medicin som heller inte är ett i 
mitt tycke alternativ. Någon zombie jycke 
är inte Ilse och skall inte behöva vara hel-
ler, jag tycker det skulle vara henne ovär-
digt. Jag har kört det gamla trogna sättet 
”avledning” genom mental och fysik akti-
vitet, har funkat sååådääär denna gång-
en kan jag meddela. Det bästa, (finns ing-
et ont som inte har något gott med sig, sa 
alltid min mor) är att Ilse är sååå klängig 
på ett gott sätt, ligger med oss hela natten 
och även hela kvällarna o knör i soffan, jag 
tycker att det är ljuuuvligt. Jag har ju lagt 
det emot henne, att hon inte är så fjäskig. 
Hon hälsar kollar läget och så bra med det. 
Inget tjafs här inte  ;=) 

Vår traditionella påskrunda söderöver 
blev i år väldigt väldigt trevlig. Vi bru-
kar åka konstrundan som förläggs till pås-
ken, och inte göra särskilt många knop. 
I år tredje eller fjärde året på raken blev 
vår runda något annorlunda på ett mycket 
trevligt sätt, vi gjorde stopp ett par dagar 
i Ängelholm, åt o drack gott och umgicks 
med mycket skratt. Vi var dessutom med-
bjudna på en trevlig promenad som ”syd-
lingarna” är såå duktiga på att få till. Vi 
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Lite av varje.
 Då tar vi och doppar klorna i bläck 
ytterligare en gång. 

Jag skulle nästan vilja påstå att jag bör-
jar att få rutin på det här. En rutin som jag 
dock har lite svårt med är det där med att 
gå i ringen. I mars så åkte brorsan och jag 
upp till Karlskoga för att Syster Nina och 
jag skulle ha träningsläger. Vi var där i 
nästan en hel vecka och glömde totalt bort 
att träna. Vi hade liksom inte tid med det.

19 mars så var det ju promenad nere i 
Skåne. Kvällen innan bestämmer sig vår 
matte för att vi ska åka ner och gå på pro-
menad vi med. Vi blev uppkörda och satta 
i våra burar i bilen innan ens tuppen gått 
upp. Sen åkte vi 40 mil ner till alla kompi-
sar och gick promenad. Efter promenaden 
blev det fika för mattar och hussar. Syster 
Nellie var också med på promenaden. Det 
var kul att träffa henne för det var länge 
sedan vi gjorde det. Sen var det bara 40 mil 
hem igen. Vi var rätt nöjda med bilåkande 
efter det.

I höstas så bestämde ju matte att våra 
tallar skulle bort. Det blev så tomt. Men 
nu ligger matte och husse på plus igen. 
Det börja med att dom släpade hem massa 
plankor och reglar. Sen höll dom på i en hel 
vecka med att såga och skruva ihop lådor. 
Jag agerade som testledare. Jag hoppa in 
och ur lådorna och kom på mig själv med 
att drömma tillbaka till tiden i valplådan. 
Men inte kunde väl husse o matte bygga 
valplådor. Jag ska då inga valpar ha. Sen 

åkte färg och penslar fram. Då fick vi inte 
gå i närheten av lådorna. FÖRBJUDET 
OMRÅDE hojtade matte bara man titta på 
dom. Sen plötsligt kommer potatisgubben, 
vi kallar honom det för att han odlar pota-
tis, med sin stora traktor och lägger massa 
jordsäckar på gräsmattan. Nu händer det 
saker. Jorden åker ner i lådorna när dom 
blivit utställda på rätt plats. Brorsan blir 
helt tokig och far upp i lådorna och bör-
jar gräva. Men nu är det slut med det för 
nu har matte planterat massa gott i dom. 
Hallon, krusbär, blåbär, jordgubbar och 
vinbär m.m. Nu är det minsann jag som 
hojtar FÖRBJUDET OMRÅDE för det där 
har jag bestämt är mina bär!
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I väntan på att mina bär skall bli kla-
ra så passa vi på att vara lite ute på ön. 
För ett par veckor sedan när vi var där 
var det jättevarmt. Första kvällen tog vi 
en sväng med båten. Vilken vacker solned-
gång. Husse hade fullt upp med att kolla 
efter fisk. Han har en fusk-tv där han kan 
se fiskarna i vattnet under båten. Dagen 
efter så skulle husse o matte fiska ström-
ming. Dom fick inte en enda fisk. Dagen 
därpå var det bad och slappa som gällde. 
30 grader varmt var det så när vi skulle 
upp till stugan. Matte o husse sa att dom 
skulle börja koka om dom skulle gå uppför 
alla backarna så därför hände något su-
perkul. Vi fick åka på släpet efter fyrhju-
lingen. Brorsan grät, så glad blev han. Vi 
ska absolut åka fler gånger för när vi skul-
le hem fick jag syn på en pinne som rör-
de på sig. Matte sa att det såg ut som om 
ögonen skulle trilla ur skallen på mig. Jag 
har nu sett min första ”orm”. Matte sa att 

jag var duktig som bara titta för detta var 
en kopparödla men det finns andra farliga 
som bits så man får åka till veterinären. 

Ha en riktigt skön sommar så hoppas jag 
att vi ses i Gränna i augusti!

Safira  & Scooby
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Någon gång på hösten 2011 klev en gam-
mal kollega Suzanne in i vår butik med-
förandes sin Milo. Hade innan dess inte 
mött en strävis men kärleken var omedel-
bar, särskilt då Milo rask hoppade upp i 
mitt knä inne på kontoret och intresserat 
kollade in vad som skedde på skärmen.

Det gick en tid och en kväll blev jag oför-
happandes med hund då Suzanne var 
tvungen att besöka en släkting på sjuk-
huset och därför raskt gav mig kopplet 
och några bajspåsar.....OK....nu hade jag 
alltså en husgäst!! Lite nervöst var det 
ju men allt gick bra och Milo installerade 
sig snabbt i min säng. Detta var början på 
ett flerårigt kärleksförhållande då vovsan 
bodde hos mig när ägaren var ute och reste 
och/eller när jag behövde lite kärlek. Som 
alla vet är ett foxinnehav ett enda stort 
garv då våra skägg inte direkt ligger på 
latsidan när det gäller ofog.

Tyvärr gick Milo bort en fredag förra hös-
ten och min förstående chef satte en vin-
flaska i min hand, ringde efter en taxi och 
sade; åk hem, töm flaskan och gråt ut......

Kände nu att det var dags för ett heltids-
skägg och lade ut några trevare. Ville inte 
bli småbarnsförälder utan en omplacering 
vore det bästa. Tiden gick och hade väl i 
stort glömt bort det hela tills jag den 13 
Mars fick ett samtal från Ann Charlotte 
Reventberg gällande en omplacering.
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¨HJÄLP¨ var väl min första reaktion, vad 
har jag givit mig in på?? Gick raskt i hu-
vudet igenom alla skäl att tacka nej och 
kom fram till att det fanns inga! Blev se-
dan ihopkopplad med uppfödaren Maud 
Linde Ring som skulle förmedla överlå-
telsen. Så den 14 Maj startade färden ner 
till Älmhult med min chef bakom ratten, 
hon erbjöd sig omedelbart att ordna trans-
porten då hon var lika upphetsad av det 
hela som jag. Sverige är ett långt land men 
så småningom kom vi fram till Maud och 
möttes där av 2 glatt skällande foxar varav 
den ena var min tillkommande. Brorsan 
Tarzan var supersocial men Tessa morra-
de gruvligt när jag hälsade på henne men 
slappnade av så småningom.

Inne i huset fanns även 1-åriga Märta 
som enligt Maud  led av ¨dubbelsidig 
ADHD¨ vilket var en ganska träffande be-
skrivning då hon befann sig mer i luften 
än på marken samtidigt som hon prata-
de oavbrutet med oss. Det bjöds på små-
ländska isterband, papper skrevs och ko-
san styrdes hemåt med Tessa snusandes 
i sin bur.

Nu firar vi snart 5 veckor som sambos 
och det går över förväntan bra! Tessa var 
väl lite skakig i början då hon aldrig åkt 
buss och tunnelbana tidigare men nu ver-
kar även det fungera bra. Vi åker morgon 
och kväll till/från jobbet i Djursholm och 
hon har funnit sig väl tillrätta som en av 
våra 5 butikshundar.

När detta skrivs ligger hon vid min sida 
och snarkar förnöjt och jag känner bara en 
stor lycka!

Matz Ridderström
Årsta
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Torsdagen den 18 maj samlades vi, dvs 
9 foxterrier med mattar och hussar för 
att lära oss lite om rallylydnad. Mats från 
Hundra hundkoll var vår instruktör och 
han hade gjort i ordning 2 banor. Det var 
inte så lätt men vi tyckte alla att det var 
roligt och hundarna blev trötta. Deras 
hjärnor hade fått gympa. Mats var myck-
et imponerad av våra foxar både för att de 
var flitiga men också för att vi kunde stå 
i ring med hundarna utan att de skällde 
eller bråkade. Till hösten ska vi försöka 
få en kväll med Mats då vi får träna på 
Skogsrally.
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Mats Tiid från 100 hundkoll kommer att vara instruktör på aktivitetsdagen i 
Gränna lördagen den 26 augusti kl. 13.00 – 16.00. 

Se mera under program för ”Gränna 2017”!
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Träff i Skåne.
Söndagen den 14 maj styrde vi kosan till 

Risens Naturreservat, Genarp. 13 hundar 
och ett antal människor både med och utan 
hund mötte upp. Skåne visade sig från sin 
allra bästa sida. Det var den första dagen 
med försommarkänsla. Lotta Petterson 
med Siri ledde den ca 6 km långa prome-
naden genom både skog och hagar. Själv 
valde jag att lämna över Jason till andra 
med friska ben. Istället ägnade jag mig 
åt en trevlig pratstund med kvinnan, som 
en gång gav oss idén till Nationella dagen 
för Strävhårig Foxterrier, Kersti Skarin 
Norén. Efter att vi vittjat den medhavda 
matsäcken åkte vi vidare till Bosjökloster. 
Vi hade glädjen att ha svärdottern med 
oss och det var på hennes önskan vi åkte 
dit eftersom det var hantverksmässa där. 
Tack Lotta för ännu en trevlig träff.
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Många har efterfrågat något om avelsarbete i Strävaren. Eftersom klubben inte har 
något avelsråd har jag valt att kopiera ur ”Hunduppfödarens handbok” av Lisbeth 
Högman, Bernt Klingeborn, Monica Stavenborn, Inki Sjösten och Boel Sjöström. 
Ämnet är mycket intressant och litteratur finns det gott om, men jag har valt att an-
vända en bok, som ligger på en lättförståelig nivå. När man ska köpa valp har man 
självklart många frågor. I första hand ställer man dem till den tilltänkte uppfödaren. 
Vill man ha svar och råd från ”oberoende källa” kan man alltid vända sig till Svenska 
Kennelklubben. Där finns expertis inom olika områden t ex veterinärer och jurister. 
Det är alltid bättre att ha ställt en fråga får mycket än att i efterhand ångra att man 
inte gjorde så./Christina Boberg, redaktör.

Genetikens grundbegrepp
När vi vill beskriva enskilda hundars 

fördelar och nackdelar talar vi om egen-
skaper. Vi säger att den har ett perfekt 
huvud, bra pälskvalitet, en utmärkt dåd-
kraft, litet för mycket vit färg o.s.v. Vi sä-
ger också att den eller den egenskapen har 
hunden ärvt från tiken eller hanen; den 
ena eller den andra föräldern har präg-
lat avkomman. Det vi ser och beskriver är 
delar av hunden som vi uppfattar som en-
skildheter, men som ingår i den komplice-
rade enhet som individen utgör. Det finns 
inget givet samband mellan vissa gener 
och egenskaper. Hundens sam  lade egen-
skaper bildar helheten och vad vi kallar 
fenotypen. Till grund för hur den hund vi 
betraktar har utvecklats och fått de egen-
skaper vi beskriver, finns hundens arvsan-
lag, d.v.s. dess genuppsättning som kall-
las genotyp. Samverkan mellan genotypen 
och bl.a. yttre faktorer i hundens uppväxt-
miljö skapar fenotypen inom vissa grän-
ser. Hundens genuppsättning gör att den 
blir en hund och inte •en katt, men många 
gener som styr funktioner kan påverkas i, 
som vi kan uppfatta det, positiv eller ne-
gativ riktning. Åtskilliga sjukdomsanlag, 
t.ex. anlag för uppkomsten av allergier, 
behöver inte uttryckas och orsaka sjuk-
dom om individen vistas i en miljö där spe-
cifika reaktiva ämnen inte finns.

Hos alla levande varelser och släkten 
finns förmågan till anpassning vid för  änd-
ringar i levnadsförhållanden. Sär  skilt tyd-
ligt ses detta hos vilda djur, där endast de 
som är mest anpassnings  bara överlever. 
Orsaken till detta kan vi finna i den vik-

tiga biologiska mångfalden, där släktets 
genotyp har en stor genetisk variation 
som garanterar att alltid ett flertal indivi-
der överlever yttre hot och påverkan.

Kvalitativa egenskaper
Kvalitativa egenskaper nedärvs så att 

vissa individer har eller saknar egenska-
pen eller egenskaperna. Goda exempel på 
detta är nedärvning av stubbsvans och 
färger. Dessa egenskaper styrs då av ett 
eller ett fåtal anlagspar.

 För att belysa detta kan vi diskutera en 
parning mellan två individer (figur 1).

Den ena är svart och har två gener av 
samma slag (SS) och den andra är vit 
och har också två gener av samma slag 
(ss). Båda hundarna är homozygota för 
respektive anlag, d.v.s. äggen från tiken 
innehåller samma anlag S, respektive sä-
descellerna från hanen innehåller alla s. 
Arvsanlaget S för svart färg är dominant 
över genen s för vitt. Uttrycket av arv-
sanlag s undertrycks och kallas recessivt. 
Detta innebär att vita hundar alltid är ho-
mozygota (ss). Däremot kommer avkom-
ma med genuppsättningen (SS) och (Ss) 
att bli svarta. Fenotypen är alltså svart 
för dessa avkommor, men genotypen är 
olika. Genotypen (Ss) är heterozygot för 
svart färg och bärare av båda anlagen i 
anlagsparet. I första generationen blir 
alla valpar svarta heterozygoter trots att 
föräldrarna är homozygoter, men i nästa 
generation vid parning mellan två hete-
rozygoter blir enligt figur l klyvningstalet 
vid enkel nedärvning
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3:1, d.v.s. tre svarta och en vit valp.
Totalt kan sex parningskombinationer 

ske beroende på individernas genuppsätt-
ning. En av dessa, parning mellan en hund 
med det recessiva anlaget i homozygot 
form (ss) och en annan med anlaget i he-
terozygot form (Ss) ger valpar som unge-
fär till hälften är recessivt homozygota (fi-
gur 2). På samma sätt som ovan kan man 
diskutera klyvningstal för två eller fle-
ra egenskaper, men utfallet blir då mera 
komplicerat och skall inte beröras här.

 Kvantitativa egenskaper
Kvantitativa egenskaper säger oss att 

vi talar om en kvantitet, d.v.s. ett mått. 
Exempel på sådana egenskaper är mjölk-
produktion, vikt, tillväxthastig  het, 
kroppsstorlek o.s.v. Egenskaperna styrs 
av många gener som är likverkande eller 
samverkande. Följden blir att indelning 
av djur i klasser eller grupper med kla-
ra gränser mellan grupperna blir svårt. 
Övergångarna blir flytande. Dessutom 
påverkas egenskaperna förutom av arv-
sanlagen också av den yttre miljön, t.ex. 
två genetiskt likadana valpar kan genom 
skillnad i utfodringen nå helt olika man-
khöjd och vikt i vuxen ålder. Variationen 
hos de kvantitativa egenskaperna beror 

alltså på samverkan mellan arv och mil-
jö inom vissa gränser. Det framförs ofta 
att vissa sjukdomar, t.ex. utvecklingsska-
da i bogleden (osteochondros), skulle kun-
na fram  kallas hos vilken hund som helst 
om den överutfodras under valp och ung  
hundsperioden. Så är inte fallet. Hunden 
måste vara bärare av arvsanlagen för att 
defekten skall kunna utvecklas. Däremot 
kan den yttre miljön, vilket utfodringen är 
en del av, påverka om defekten kommer 
att utvecklas eller inte på en hund som 
har anlaget.

De kvantitativa egenskapernas utveck-
ling påverkas av miljön, som fram  hål-
lits ovan, men de arvsanlag som styr 
egenskaperna påverkas inte. Dessa för-
värvade egenskaper är därför inte ärftli-
ga. Idrottsutövare, t.ex. löpare, springer 
idag fortare än tidigare. Nästan varje år 
inom vissa löpgrenar förbättras världsre-
korden. Detta beror inte på att vi avlat 
fram och ändrat genotypen på idrottar-
na av idag i för  hållande till för 50 år se-
dan, utan förklaringen är en helt annan: 
bättre träningsmetoder, bättre utrust-
ning, en tradition i vissa länder, mycket 
bättre tävlingsbanor, och ett bredare ur-
val av idrottare där de bästa kan väljas 
ut. Genom att standardisera prövningar 
av olika egenskaper kan vi avgöra vilka 
individer som har den ärftligt beting  ade 
förmågan att springa fort. Exakt samma 
filosofi är grund för selektion av de bästa 
kapplöpningshundarna.

Avelsarbete med hänsyn till kvalitativa 
och kvantitativa egenskaper Många päls-
färger nedärvs med enkel arvsgång, d.v.s. 
en kvalitativ nedärvning med dominanta 
och recessiva gener. Kunskaperna på det-
ta område kommer inte att penetreras här, 
det finns alldeles utmärkta handböcker på 
området. Uppfödarna skall naturligtvis 
ha kunskap och vetskap om nedärvningen 
av de färger som rör just deras ras. Även 
här är uppfödarnas dokumentation viktig. 
De erfarna uppfödarna har genom åratals 
uppfödning en erfarenhet och kunskap om 
utfallet av färgteckningen i kombinationer 
med olika föräldradjur.
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Huvuddelen av arvsanlagen för sjukdo-
mar och defekter förekommer i recessiv 
form. Detta beror på att dominerande an-
lag utrycks och syns hos varje anlagsbä-
rare. Det är alltså lätt att selektera bort 
sådana individer och därmed effektivt för-
hindra fortsatt spridning av defektanla-
gen. De recessiva anlagen uttrycks först 
vid parning mellan heterozygota anlagsbä-
rare, som själva är friska i klyvningstalet 
3:l enligt vad som beskrivits ovan för enkel 
nedärvning. Av 4 valpar är en defekt, 2 är 
anlagsbärare och en är homozygot för de 
friska generna. Det är återigen viktigt, att 
för att det skall vara möjligt att få en upp-
fattning om nedärvningen av en defekt och 
vilka djur som kan vara anlagsbärare, är 
uppfödarens dokumentation mycket vär-
defull. Beroende på hur allvarlig defekten 
är för hundarnas hälsa, måste uppfödaren 
överväga att avstå från att använda tiken, 
hanen och valparna fortsättningsvis i avel.

Ett flertal defekter som allvarligt påver-
kar hundens funktion nedärvs medelst 
kvantitativ nedärvning. Exempel på det-
ta är höftledsdysplasi. För att bekämpa 
sådana defekter fordras mät  metoder som 
grupperar individerna, och de bästa indi-
viderna används i avel. För många av de 
egenskaper som vi önskar prioritera, t.ex. 
bra mentalitet, goda jakt och bruksegen-
skaper, exteriöra kvaliteter, gäller samma 
sak. Vi behöver metoder för att mäta ar-
vet, och det är en grannlaga uppgift, då vi 
nyss lärt oss att de kvantitativa egenska-
perna påverkas av miljöfaktorer. Mer om 
detta nedan.

Avelsarbetets metodik
För att det skall gå att bedriva ett mål-

medvetet avelsarbete, fordras det att vi 
kan välja avelsdjur som besitter de egen-
skaper som vi vill prioritera i aveln. När 
det gäller hunden och alla andra djur som  
lever nära  människan och som vi har ”ta-
git över ansvaret för”, så gäller inte det na-
turliga urvalet som för vilda djur. I årmil-
joner har alla levande varelser utsatts för 
detta naturliga urval, där enligt Darwins 

teorier endast de individer överlever och 
kan fortplanta sig som har den största 
överlevnadskraften  i den miljö de lever i.

Ibland räcker inte den förmågan till an-
passning; om en djurpopulation har en be-
gränsad genetisk variation genom  t.ex. in-
avel, om den  består  av få antal individer, 
eller om de yttre förhållandena förändras 
snabbt och genomgripande. Ett exempel 
på detta kan vara att dinosaurierna gick 
under efter att ha levt hundratals miljoner 
år på vår planet. Troligen orsakades deras 
undergång av ett stort meteornedslag eller 
ett gigantiskt vulkanutbrott som på några 
månader till år förändrade klimatet så ge-
nomgripande att det var omöjligt för dessa 
stora djur att livnära sig.

Människan har styrt hundaveln efter sitt 
godtycke och utifrån detta valt ut ända-
målsenliga och lämpliga individer till avel. 
Just hunden finns i ett oöverträffat antal 
raser/varianter på vår jord. Människan 
har genom olika urval avlat fram såda-
na hundraser som har haft en viss arbets-
uppgift, men detta är inte hela sanningen. 
Också för att tillfredsställa nycker, tren-
der, det unika att äga ett ovanligt djur, 
har vissa defekter och mutationer tagits 
tillvara och utnyttjats i det fortsatta av-
elsarbetet. Exempel på detta är extremt 
korta ben, missformade huvuden, utstå-
ende ögon o.s.v. Detta har lett fram till 
sjukdomsproblematik hos många  raser, 
som genom extrem rasavel och avelsur-
val på defekta individer  selekterat i rikt-
ning mot förekomst av allvarliga genetis-
ka sjukdomar.

För att vi inte skall hamna i en åter-
vändsgränd, måste vi förstå och använda 
oss av de genetiska lagarna.  För att väl-
ja rätt individer till avel måste vi ha kun-
skap om dessa individer för att kunna göra 
ett urval. Vi gör jämförelser mellan dju-
ren baserat på uppgifter vi fått fram ge-
nom  prov av olika slag, bedömningar och 
mätningar. Dessa metoder ger oss ett un-
derlag för avelsurval, men huruvida valet 
blir rätt  eller inte beror på säkerheten i 
bedömningsmetoderna.
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HD-NST 2017-04-20

Väl värt att tänka på!
Sedan 2010 finns det ett krav att hundar antingen 

ska vara ”bältade” eller transporteras i en bur. Många 
slarvar med detta.  Lösa djur (eller föremål) kan slung-
as fram som projektiler vid häftiga inbromsningar el-
ler kollisioner.

Detta har större betydelse ju högre fart du färdas i 
eftersom energin ökar med kvadraten på hastigheten.   

Enligt de beräkningar som publicerats av NTF får 
man följande effekt.

Om hunden väger 10 kg så får vi en ekvivalent vikt 
vid kollision i storleksordningen 400 kg vid 50 km/tim 
och 1600 kg vid 100 km/tim. 

Arvbarhet
Med arvbarhet avser man att ange hur 

stor andel av egenskapens mätvärden 
som är ärftligt betingade och som kan lig-
ga till grund för avelsurval.  Som det har 
konstaterats ovan påverkas de kvantitati-
va egenskaperna av sam  verkan  mellan  
arv och  miljö. För att vi skall få ett sä-
kert mått på arvbarheten fordras bedöm-
ningar av ett stort antal djur och att våra 
metoder har så små mätfel som möjligt. 
Arvbarhetsvärdena blir då ett genomsnitt 
av ett större antal parningar.

Arvbarheten kan variera mellan olika 
djurslag beroende på dels skillnader mel-
lan djurslagen i t.ex. ärftlig variation,-
dels skillnader  i miljöpåverkan och dels 
vilka mätmetoder som använts. Genom 
att standardisera mätmetoderna, välja 
rätt ålder vid bedömningen och på annat 
sätt minska miljöpåverkan kan arvbarhe-
ten ökas väsentligt för  en  egenskap.   Att 
uppnå 100%  arvbarhet är omöjligt,  men  
att nå 40-50%, som  är ungefär  den  nivå 
som gäller för höftleds-  och armbågsleds-
dysplasi, är fullt tillräckligt för att med-
elst  avelsurval bekämpa dessa defekter.
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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 
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 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  1 Mars 
 1 Juni 
 1 September 
15 November 

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