Ordföranden har ordet
Önskar er alla en
skön höst med härliga
Foxpromenader.

Jag vill först tacka för förtroendet att få
vara ordförande för kommande verksamhetsår. Sommaren går mot sitt slut och
våra dagar, med aktiviteter och utställning i Gränna är förbi.
Jag vill tacka alla som kom, särskilt alla
de som inte varit med tidigare, det var så
trevligt att se alla gamla och nya ansikten.
Hoppas alla var nöjda och vill återkomma
nästa år vecka 34 (25-26 augusti). Vill påminna om att ni som inte har bokat stuga,
gör det nu för nästa år är det lastbilsmässa i Jönköping och många av besökarna på
den bokar boende i Gränna.
Under hösten kommer vi att fira vår speciella dag 22 oktober (se mer under aktiviteter på hemsidan) och i november är
det domarkonferens i Malmö där vår ras
deltager. 24-25 november är konferensen
med efterföljande utställning den 26. Vi
önskar att så många som möjligt anmäler
sig till utställningen. Mer info kommer 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
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Hel betalande medlem
250 kr
Familjemedlem
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Skänkta medlemskap
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Annonspriser för medlemmar:
Helsida
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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: Tess och Tippo Ägare/Foto: Vidar Jørgensen.
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Redaktörens rader.
I förra
f rr numret av Strävaren
fö
sskrev
sk
r
re
jag om att Jason
sk
skulle
ku
klippas för första gången i sitt liv, efst
ttersom hans hälsa inte
te
var helt OK. Idag den 2
v
sseptember är det precis
2 månader sedan han
hastigt
lämnade oss.
h
a
Lugnt lade han sig till
ro på mattan i hallen
ooch dog. Hastigt och
oväntat,
men vår älskaov
v
de klumpige stolle hade alltid
bråttom, så varför inte skynda sig när dagen var kommen. Vi saknar honom, men
minns honom med stora leenden. Det finns
alltså ingen som morrar vid mina fötter,
varje gång husse kommer för att visa någon färdig sida till Strävaren. I måndags
kom vi hem efter härliga dagar i Gränna.
Det är alltid lika fantastiskt att träffa gamla medlemmar. I år var det extra
trevligt eftersom ett stort antal nya ägare till Strävhårig Foxterrier deltog. Jag
kan rekommendera alla Er, som skaffat
ett Strävhårigt bus, kom till Gränna och
träffa uppfödare som delar med sig av råd
och alla oss andra, som Ni kan bolla allmänna frågor och upplevelser med. Som
ordförande skriver, bör Ni boka stuga snarast, eftersom våra ”Grännadagar” krockar med ett stort evenemang i Jönköping.
I detta nummer kan Du läsa bedömningarna från utställningarna i Kråken och
Gränna. Bildmaterialet från Kråken är
inte så stort denna gången, men så blir
det ibland. Den 22 oktober uppmärksammas Nationella dagen för Strävhårig
Foxterrier. I skrivandes stund, har jag
inte fått in om planerade aktiviteter, mer
än från Malmö, men jag fortsätter försöka
få kontakt med de övriga, som brukar ordna något, runt om i vårt avlånga land. Om
en stund flyttar lilla Maisie in. Henne har
vi passat till och från sedan hon var liten.
Ett charmigt yrväder som är snarlik Toker
i ”de sju dvärgarna”. Detta innebär att vi
inte på något sätt är helt utan ett strävhårigt bus. Hemsidan www.foxterrier.se bör

Ni besöka ofta. Där hittar Ni under ”kalender” vad som är planerat. Sidan uppdateras kontinuerligt. Även i klubbens
Facebook-grupp, som heter Strävhåriga
Foxterrier klubben, hittar Ni aktuell information. Hoppas Ni alla får en trivsam
höst, med härliga dagar, kanske i skogen
för att plocka svamp, eller bara en promenad. Vill passa på att ge en liten varning.
Se till att Era hundar inte får i sig kärnor. Först och främst från Nektariner och
Persikor. De kan fastna och det är synnerligen smärtsamt för hunden och kostsamt
för matte och/eller husse.
Ta väl hand om Er!

Ha en bra sommar!
Christina, redaktör och Jan som
ansvarar för att Strävaren ser ut
som den gör.

Ni som tänker ha en
julannons i Strävaren
4/2017.
Annonsmanus samt betalning skall
vara redaktionen tillhanda senast den
15:e november.

/Christina, redaktör
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Registrerade valpkullar 2017.06.02-2017.09.02
Eva Hansson
Landskrona

3 + 3 f. 2017.05.12
e. SE38038/2016 Images Des tip Top Terrios
u. S67491/2009 Foxtan´s Angel Touch

Kennel Dartline
Gunilla Thörne

1 + 1 f. 2017.06.25
e. SE11826/2011 Logica Headliner
u. SE40885/2011 Dartline Tea Time

3 + 3 f. 2017.07.05
e. S49746/2007 Crispy Legacy
u. SE61755/2012 Jollyfox Power on Line
Med reservation för ev. fel.
Kennel Jollyfox
Pia Rydberg

Skänkta medlemskap
Från

Till

Kennel Snowflys
Ann Hjort

Liselott Malmgren, Malmö
Anna Forsberg, Luleå
Anna Norén, Malmö

Kennel Pretty Attitids
Linda Juhojuntti

Niklas Frithjof, Lund

Med reservation för ev. fel.

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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Kalender 2018.
Nu finns kalender för 2018 till försäljning. Den har samma pris som i fjol.
100:-/ st + 20:- för frakt och emballage – 120:-/st
Beställ kalender på följande sätt:
Sätt in 120:- på SHB clearing nr 6875 konto 916645088, Foxterrier.
Ange Ditt medlemsnummer som inbetalare.
Om Du inte inte vet vilket medlemsnummer Du har eller inte är medlem ange namn, som
inbetalare och skicka samtidigt ett mail till stravaren@boberg.nu med namn och adressuppgifter. Jag skickar kalendern så snart betalningen är registrerad.

Christina Boberg, redaktör
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Nationella dagen 2017.
Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier är torsdagen den 19 oktober. Runt om i vårt
avlånga land kommer dagen att uppmärksammas söndagen den 22 oktober.
Program kommer att finnas på klubbens hemsida www.foxterrier.se under kalender.
Sydsverige är i skrivandes stund de enda som är klara med sin planering.
I Malmö träffas vi vid Margarethapaviljongen i Pildammsparken kl. 12.00.
Medtag egen fika. Välkomna!

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.
Sista anmälningsdag är 30:e oktober.

Ann-Charlotte Reventberg, ordförande
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Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 2 2016
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Kopierat från foxterrier.se med reservation för ev. fel.
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Strävhåriga Foxterrierklubbens inofficiella utställning
Gränna den 27:e augusti 2017

BIS Syoori´s Batman SE28416/2016
BIM SUCH NOUCH FINUCH Ferrostar Sweet as Candy SE33471/2014

Utställningsresultat och kritik.
Bedömningsklass (utom tävlan)
Tikar
Nr 2. Bonnie SE24933/2013

Trevlig helhet, vackert feminint huvud, korrekt bett, välburna öron, bra hals, stark
rygg, välformad bröstkorg, aningen lång, länden tillr. Vinklad. Rör sig m. bra steglängd
från sidan, ngt trångt fram o bakifrån. Utm. pälskvalité.
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Valpklass 4 – 6 månader.
Tikar
3. Läckerbiten´s Fabulous SE27269/2017

Mkt lovande tikvalp, vackert feminint huvud m korrekta proportioner, bra hals, utm.
rygg, välburen svans, utm. kropp för åldern, harmoniskt vinklad. Rör sig bra när hon
vill. Härligt temperament. Hp. BIS valp 4 – 6 mån.

Valpklass 6 – 9 månader.
Hanar.
4.Foxtan´s Cut Like A Diamond SE17302/2017

Mkt lovande hanvalp, vackert, maskulint huvud m. härligt uttryck, korrekt bett, välburna små öron, härlig resning, stark rygg, korrekt ansatt svans, utm. kropp för åldern,
rastypiskt vinklad. Rör sig m. bra steglängd från sidan, behöver stabilisera sig i fronten.
Korrekt terriertemperament. Hp. Valpkl. 1.

Tikar.
5. Foxtan´s Limited Edition SE17305/2017

Mkt lovande valp, vackert feminint huvud m. ett härligt uttryck, mörka välformade
ögon. Härlig resning o attityd i ringen. Bra hals, stark rygg, välburen svans, utm. kropp
för åldern. Harmoniskt vinklad. Rör sig trevligt runt om, trevligt temperament. Hp. Bis
valp 6 – 9 månader.
6. Foxtan´s Fine Art SE17306/2017

Mkt lovande valp, feminint huvud m. dom rätta proportionerna, bra bett, bra hals o
rygg, bra kropp till storleken, ngt knappt vinklad fram, utm. bak. Rör sig trevligt från
sidan, behöver stabilisera sig i fronten. Trevligt temperament. Hp. Valpkl. 2.

Unghundsklass Hanar.
7. Asterix Azzo SE19893/2016

Utm. helhet, bra storlek, maskulint huvud m. bra längd, korrekt bett, mörka ögon,
härlig resning, stark rygg, välformad bröstkorg, utm. svans, tillr. Vinklad fram, utm.
bak. Rör sig m. bra steglängd från sidan, ngt löst fram, för dagen ej i bästa päls men kvalité finns. Trevligt temperament. Hp. Kk 1. Bästa hane 3.
8. Koppar-Kis SE13335/2016

Mkt bra helhet, maskulint huvud, välformade mörka ögon, bra bett, ngt lätta öron,
tillr. Hals, stark rygg, välformad bröstkorg, ngt knappt vinklad fram, bra bak. Rör sig
med bra drive från sidan, ngt löst o brett fram. För dagen ej i bästa päls. Trevligt temperament. Kk.3.
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9. Print´s Callisto SE28778/2016

Utm. helhet, maskulint huvud m. tendens till kinder, korrekt bett, mörka ögon, välburna öron, härlig resning, stark rygg, ngt knappt vinklad fram, utm. bak, välburens
svans. Rör sig kraftfullt från sidan, behöver stabilisera sig fronten. Utm. pälskvalité.
Korrekt temperament. Hp. Kk 2. Bhkl 4.

Öppen klass Hanar.
11. Kinconly Karl-Oskar SE50892/2010

Mkt bra helhet. Hane på den större sidan, maskulint huvud, bra bett, välburna små
öron, bra resning, stark rygg, ngt glad svans, utm kropp till storleken, ngt knappt vinklad fram, bra bak. Rör sig m. tillr. Steglängd från sidan, löst fram. Utm. pälskvalité.
Härligt temperament. Hp. Kk 2.
12. Syoori´s Batman SE28416/2016

Utm. helhet, maskulin hane m. en härlig resning, vackert maskulint huvud m. ett härligt uttyck, korrekt bett, välburna öron, stark rygg, utm. svans, välformad bröstkorg,
harmoniskt vinklad. Sunda fria rörelser. Utm. pälskvalité. Välvisad o välpresenterad.
Hp. Kk1. Bhkl 1. BIS
13. Wire Fire Camelot for Snowflys. SE38170/2016

Bra helhet, maskulint huvud som kunde vara bättre utfyllt under ögonen, stora tunga
öron, bra hals, stark rygg, behöver utvecklas i sin bröstkorg, knappt vinklad fram, bra
bak. Rör sig m trippande steg från sidan, parallellt fram o bakifrån, ngt lockig päls,
aningen mycket terriertemperament. Kk3.

Championklass Hanar
14. PLIV-16 SUCH Soumalainen´s Topp Secret

Utm helhet, maskulint huvud m. fina proportioner, bra bett, tillr. hals, stark rygg, ngt
glad svans, välformad bröstkorg, rastypiskt vinklad. Rör sig trevligt runt om. Utm sträv
päls. Härlig attityd i ringen. Hp. Kk 1. Bhkl 2

Veteranklass Hanar.
15. Jollyfox Diggiloo Diggilei S59779/2003

Mkt bra helhet, 14-årig veteranhane i fin kondition, maskulint huvud, ngt lätta öron,
tillr. Hals, stark rygg, välkroppad, välburen svans, ngt knappt vinklad fram o bak. Rör
sig bra för åldern. Utm pälskvalité. Trevligt temperament. Kk.1
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Juniorklass Tikar
16. Skånefox Greta Stave SE35052/2016

Utm helhet, vackert feminint huvud m. härligt uttryck, korrekt bett, välburna öron,
bra hals, stark rygg, välkroppad, välburen svans, tillr vinklad fram o bak, sunda rörelser. För dagen ej i bästa päls. Trevligt temperament. Hp. Kk.1 BIS Juior.

Unghundsklass Tikar
17. Print´s Little Moon SE28772/2016

Utm helhet, feminint huvud m bra proportioner, mörka välformade ögon, korrekt bett,
aningen lätta öron, bra hals o rygg, välansatt svans, välformad bröstkorg, harmoniskt
vinklad. Rör sig m bra drive från sidan, behöver stabilisera sig i fronten, utm pälskvalité. Trevligt temperament. Hp. Kk 1.
18. Silverlining SE13336/2016

Mkt bra helhet, feminint huvud m vackert uttryck, korrekt bett, lätta öron, bra hals o
rygg, bär svansen ngt glatt. Välformad bröstkorg, tillr. Vinklad fram, bra bak. Rör sig
trevligt runt om, ngt mjuk i sin päls. Trevligt temperament. Hp. Kk2.

Öppen klass Tikar.
19. Kinconly Nicole SE13821/2014

Utm helhet, feminint huvud m. dom rätta proportionerna, korrekt bett, bra hals, ngt
mjuk i sin rygg. Aningen högt ansatt svans. Välformad bröstkorg, ngt knappt vinklad
fram utm. bak. Rör sig m OK steglängd från sidan, ngt löst fram. Utm pälskvalit´r. Hp.
Kk2
20. Quicken´s Farfarlina SE21911/2015

Utm helhet, vackert feminint huvud med härligt uttryck, vacker resning, bra hals,
stark rygg, aningen lågt ansatt svans, välformad kropp, rastypiskt vinklad, utm pälskvalité, fina, sunda rörelser, trevligt temperament. Hp. Kk1

Championklass Tikar
21. SUCH NOUCH FINUCH Ferrostar Sweet as Candy SE33471/2014

Utm helhet, vackert feminint huvud m korrekta proportioner, välburna öron, mörka
välformade ögon, härlig resning o överlinje, utm svansansättning, välformad bröstkorg.
Utm ben o tassar. Harmoniskt vinklad, vägvinnande rörelser. Utm päskvalité. Trevligt
temperament. Hp. Kk.1 BTKl 1
22. SUCH Kinconly Nina SE13819/2011

Utm helhet, vackert feminint huvud, Harmoniskt uttryck, vacker hals, aningen mjuk
i ryggen, välansatt svans, välformad bröstkorg. Harmoniskt vinklad, fina lätta rörelser.
Utm pälskvalité. Trevligt temperament. Hp. Kk 4 Btkl 4
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23. SUCH Logica Madame Moonraker SE27259/2015

Utm helhet, feminint välskuret huvud, mörka välformade ögon, välburna öron, vacker resning, stark rygg, välformad bröstkorg, rastypiskt vinklad, rör sig trevligt runt om.
Utm pälskvalité. Trevligt temperament. Hp. Kk2. Btkl 2
25. SUCH Syooris Aimiee SE18743/2015

Utm helhet, feminint huvud m fina detaljer, bra hals, stark rygg, välkroppad, utm ben
o tassar, harmoniskt vinklad, välgående, utm pälskvalité. Trevligt temperament. Hp.
Kk3. Btkl 3

Veteranklass Tikar
27. SUCH Kinconly Diamond S33672/2008

Utm helhet, feminint huvud m harmoniskt uttryck, välburna öron, härlig resning,
stark rygg, välburen svans, välformad bröstkorg, ngt knappt vinklad fram, utm bak,
fria sunda rörelser. En välbevarad veteran m äkta terriertemperament. Hp. Kk 1

Uppfödarklass.

Kennel Kinconly Katalog nummer 11, 19, 22, 27

En grupp bestående av 3 kombinationer, mkt typiska hundar, vackra huvuden m härliga uttryck, effektiva rörelser från sidan. Utm pälsar. Grattis till ett fint uppföarresultat.
Med reservation för ev. fel.
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Gränna
Så var det dags för vår aktivitetshelg i
Gränna igen. I år var det dags för lite rallylydnad, hundmöten och koppelträning.
Mats Tiid från 100 Hundkoll i Stockholm
var på plats och skulle hjälpa oss med detta. Rallylydnad har inget med rally och
snabbhet att göra utan mer med kartläsning av en bana som man ska ta sig igenom. Där finns skyltar som talar om vad
man ska göra vid varje station. Där finns
fyra olika klasser med olika svårighetsgrad på momenten som ska utföras.

Efter pausen var det dags för luffarschack. Mats hade lagt ut rockringar som spelplan och vi delades upp i lag.
Det gick ut på att vi skulle stå med hunden sittande i ringen hela tiden medan de
andra ringarna fylldes på precis som i luffarschack så när ena laget hade tre i rad så
vann de. Problemet var att om hunden reste sig så åkte man ut så då fick laget börja om. Det var inte helt lätt men alla kämpade bra och mycket koncentrerat. Efteråt
berättade Mats att hela övningen gick ut
på att träna hundmöten men det var det
nog ingen som tänkte på eftersom vi var
så fokuserade på att hundarna skulle sitta kvar.
Så vi fick med både koppelträning och
hundmöten utan att vi egentligen visste
om det och det gjorde nog att den träningen gick mycket bättre än vad vi kanske
trott att den skulle göra. Jag tyckte det var
bra övningar och Mats var duktig och försökte verkligen hjälpa så många han kunde som hade frågor till honom.
Det var jätteroligt att så många kunde
komma och jag hoppas vi ses nästa år igen.

Mats hade ställt ut skyltar till flera olika banor så vi delade in oss i tre olika lag
som jobbade vid de olika banorna. En av
banorna var lite annorlunda, man gick
fram och tillbaka mellan skyltarna och det
var mycket vändningar. Detta visade sig
senare vara en övning i att gå fint i koppel och hade inte så mycket med skyltarna att göra.
Alla tränade efter sina egna förutsättningar och fick hjälp och tips av Mats.
Under pausen serverades korv och hamburgare med kaffe och kaka efteråt.
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Lotta och Siri

Hej Alla!
Här hemma är vi fortfarande fulla av intryck och upplevelser från Gränna helgen.
Vi hade en rolig och nyttig aktivitetsdag
med Mats Tiid. Vi fick pröva på rallylydnad som jag trott var något som skulle gå
fort, rally?! är inte det racerfart?? ;=) åååneeej vi fick reda på att rally betyder karta, det var bra att veta. Jag har nämligen
anmält mig och liten Ilse till en nybörjarkurs i just rallylydnad. Det är så jäkla bra
att få pröva på olika aktiviteter på dessa
dagar vi har, sedan om det leder till någon
fortsättning för någon/några är en annan
sak, jag vet iaf att några som prövat på, tidigare år fortsatt att gå kurser.

Jag delar gärna mig av det, jag tror ju
inte att jag är ensam om det, heller;=).
Hårt godis får hunden att stanna, för att
tugga, kan bli dumt vid exempelvis träning/tävling där momentet skall flyta på.
Mjuk godis kan tuggas i farten av hunden.
Hos oss på V-kusten flyter allt på vi firar snart en 8-åring, veteran, som fortfarande inte visat minsta tecken på att hon
fattat att hon börjar bli äldre, gott så, jag
berättar inget heller. Sommaren som dragit iväg har inneburit en massa bad för
Ilse inte för tvåbeningarna. Ilse ÄLSKAR
verkligen att bada och hon har fått lära
sig, den hårda;) vägen, att gå upp ur poolen via stegen, jag försöker vara noga med
säkerhetstänket, det lönar sig på sikt.

Årets aktivitet vet inte jag om vi blev
så sugna på att fortsätta. Visserligen var
vi okoncentrerade bägge två, jaja första
gången, jag får väl ha överseende med oss
bägge. Som gammal brukshundsmänniska som jag är blev det rörigt med pilar åt
alla håll som jag nog gjorde svårare än det
hade behövts. Det blev iaf mycket lättare
när jag fick informationen om hur ”man”
sa ”tidigare” i lydnandssammanhang, t.ex.
”Helt om”, det gjorde lättare att tyda pilarna, iaf för mig. En riktig aha upplevelse var när instruktören, Mats, informerade om skillnaden av att ge hård godis alt.
mjuk godis, den blev klockren för mig.

Vi skall försöka få till en date på
FOXTERRIER-dagen som i år utlysts till
den 22 oktober. Jag vill att, ffa ALLA NI
inom västra området håller ögonen öppna
och kollar på hemsidan var vi kommer att
träffas, det skulle vara sååå kul om vi blev
fler och fick se nya ansikten i år åxå. Jag
misstänker starkt att FB åxå kan vara ett
bra informativt forum.
Glöm inte att Alla kan Något Ingen kan
allt och Tillsammans kan vi MYCKET.
Vi ses och höres
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Marie Boo o Co.

Attityd och allmän inställning
I januari 2016 så mådde jag psykiskt
mindre bra och insåg att saknaden efter
en hund var större än sorgen efter den jag
förlorat. Jag hade sörjt klart och behövde gå vidare med min resa genom livet.
Jag hade en begränsad summa pengar för
att kunna ”välja och vraka” bland uppfödare och raser. Jag visste bara att jag absolut inte mäktade med att köpa en likadan hund som jag hade haft innan, och det
berodde på att jag saknade henne allt för
mycket, (en Cane Corso, italiensk mastiff
för den oinvigde).
Jag sökte efter en hund lite på måfå via
en köp- och sälj sida som heter Blocket,
och det främsta kravet var att köpa en
rasren hund därför att jag är helt emot
blandras, oavsett djurslag. Jag fastnade
för en liten 7 månader gammal foxterrier
hane och efter en snabb koll på SKK om
rasen och dess hälsostatus så tog jag kontakt med säljaren. Jag och min dotter åkte
många mil för att besöka den lilla hunden
och dess familj. Samtidigt som jag blir be-
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stört över att människor köper djur och
sedan efter ett kort tag säljer dem vidare så försöker jag att se det som positivt
att de ändå kommer till insikt att situationen är ohållbar och gör något åt den.
Jag är rätt övertygad om att alla uppfödare vill sälja sina uppfödningar till livslånga hem, men ibland blir det fel även
om man försökt att göra rätt. Livet förändras ständigt och det händer oförutsedda saker som sjukdomar och skilsmässor för att nämna några.
Min hund är född i Norge och såld som
valp till Sverige. Det var köparnas första foxterrier och de hade ingen kontakt
med uppfödaren eller rasklubben för att
kunna få hjälp att omplacera sin hund.
Därför hamnade han på internet och en
köp- och sälj sida. Jag behöver egentligen inte skriva och förklara det här, men
jag har hört många kommentarer, nedlåtande såväl som upplyftande gällande ”Blocket hundar”. Jag vill egentligen
bara påpeka att det behöver inte vara en
dålig hund, en dålig ägare eller en mindre seriös uppfödare som använder internetsidor för att sälja sina valpar. Det
behöver inte heller vara dåliga eller oseriösa köpare därför att man inte har en
stor kontantsumma att tillgå för tillfället. Döm inte utan vetskap! Se internet
och dess stora spridningsområde som ett
verktyg att sprida kunskap om er fantastiska hundras i stället. Jag hittade
Strävhåriga Foxterrier klubben via internet och Facebook, efter att jag köpt min
hund. Jag är så tacksam över den hjälp
jag har fått från klubbens områdesansvariga i Mellansverige, Christina Larsson.
Christina tog kontakt med mig när hon
fått reda på att jag köpt en foxterrier.
Hon har svarat på mina många ggr dumma frågor, hjälpt mig att trimma och hon
har peppat mig så att jag vågat visa upp
min hund.
Jag har haft en fantastisk tid med min
hund, han har gett mig stor glädje, ett och
annat tandagnissel, dåligt självförtroende, bättre självförtroende och stolthet.
Jag köpte min hund som kompis och han
är min kompis oavsett väder.

Han faller inte alla i smaken, och det gör
inte jag heller.
Jag har tillsammans med min hund varit
på ganska många utställningar. Där har
jag träffat andra foxägare och några uppfödare. Det är många människor som kommer fram och pratar : ”Åå, en foxterrier,
det har jag haft” brukar inledningsfrasen
vara. Jag brukar fundera över varför de
har bytt ras, och sedan kommer jag på varför jag bor tillsammans med en Foxterrier.
Jag är oerhört stolt över min hund.
Oavsett om han har fel färg och ful svans,
så älskar jag honom exakt så som de flesta
hundägare älskar sin hund. Han är ju min
allra bästa vän!

Anna-Lena Hulsebos med Frans.
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Diggi och Diggis Matte
Hej alla glada Strävisar och deras Mattar
och Hussar. Nu har sommaren nästan
runnit förbi. För oss har det varit en bra
sommar, trots att det började med kyliga
nätter i Västerbotten. Midsommar förflöt
utan regn i Västergötland. Husse plockade de sedvanliga midsommarkantarellerna och Diggi var med på midsommardansen. Sedan bar det av till Västerbotten där
vi frös när inte solen var framme. En av de
fina soliga dagarna åkte vi till Kråken och
hälsade på Gunvor och Ronny och deras
hundar. En fin promenad med alla hundar
ner till havet (Diggi uppförde sig väl) och
en titt på vackra höns. Vi åt en underbar
lunch på verandan och pratade hund och
utställningar. Sedan bar det vidare upp till
Norrbotten för att hälsa på släkten och se
om Piteälven var kvar. Det fanns myggor
och otäcka bromsar och Diggi kände inte
för kallbad. Vi hann med några loppisar
bla ett som heter Andra Varvet och ligger
i Sikeå hamn. Där såldes en stor samling
korsstygnsbroderade tavlor av olika gräslighet. Matte kunde trots allt inte motstå
en färgglad sak med höns och Strävhårig
Foxterrier. ”Vacker” eller hur?
Åter till Västergötland där vi upplevde tre veckor utan regn, sedan kom det
en störtskur med storm och båten slet sig
från bojstenen med boj och allt och låg och
skvimpade på stenarna i strandkanten.
Klockan var då halv två på natten. Diggi
sov skönhetssömn, Husse stod på stranden iförd flytväst och höll i en lina och
Matte stod i sjön iförd endast kofta och försökte ösa vatten. En hink ur och två hinkar tillbaks i båten. Till slut fick vi upp
den på bryggan. Nästa dag gick åt att leta
bojsten och bottenkätting och fixa brygga. Äntligen kunde vi ta på Diggi hans
flytväst och åka elmotor en sväng. Diggi
tycker om att stå i fören och låta mustasch
och öron flaxa i fartvinden. Helst skall
man ha kaffe och wienerbröd med och gå
iland på någon trevlig ö, där man kan
springa på sanden i strandkanten. Husse
och Diggi fiskade också upp en stor gädda som benades och maldes till gäddpaté.
Och så gick man långa skogspromenader i

Tivedsskogarna. Där hittade man ett stort
mossbeväxt stenblock som lyste vackert illagrönt när solen sken på det
Vi har försökt att få Diggi att anamma
bättre matvanor. Tidigare middagar och
lite senare morgonpromenad. Lönlöst! Han
skall ha sina middagar som det alltid har
varit och efter andra middagen skall han
ha en godispinne. Annars blir det skälla
av. Men han är ju jättesöt när han sitter i
korgen med pinnen som en cigarr.
I är har ljungen blommat med otroligt
starka färger, möjligen beroende på regnbrist. En foxterrier är ganska dekorativ
mot ljungens blåröda blommor. Senaste
veckorna har det fullständigt sprutat upp
Karl-Johansvamp i skogen. Diggi går motvilligt med om både Husse och Matte är
med, men tittar misstänksamt på deras
kassar. ”Ska ni plocka saker vill jag gå
hem”

Ja, så åkte vi då till Gränna. Lördagen
kom med fint sommarväder och vi hade roligt tillsammans med Mats Tiid (100 hundkoll). Det grillades och dracks kaffe och
kakor. På kvällen hade vi en trevlig middag med glad stämning på Gränna Hotell
(gamla Ribbagården).
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Och sedan kom SÖNDAGEN! Morgonen
var blöt, men när utställningen skulle
börja tunnade de elaka molnen ut och vi
kunde visa våra hundar i ganska torrt väder. Snälla Christina i Karlskoga som fixar Diggis päls hade peppat oss att ställa
ut Diggi. Det är ju inte ofta det kommer
en 14-årig veteran. Diggi har ju ingen ut-

ställningsvana (han var med en gång vid
2-års ålder, fick ett blått band och åkte
ut). Trots detta gick han så snällt med
Christina runt ringen och fick ett snällt
utlåtande av domaren. Kom hem med 2
rosetter, en fin röd kokard och bl a en jättepåse hundmat. Husse som var ringvärd
(läs inkastare) satt ju bredvid domaren
och tyckte att hon var jättebra som bara
sade positiva saker om hundarna (de dåliga hoppade hon över). Tack snälla domare
och ringsekreterare för ett fint jobb på vår
utställning.
Nu väntar Matte och Diggi på nr 3 av
Strävaren så att vi kan läsa hur fina alla
andra hundar var. Även om Matte var med
hela tiden uppfattade hon inte mycket av
själva bedömningen eftersom hon fixade
med lotterier och annat av ekonomisk natur. Diggi fick vila sig i bilen mellan framträdandena i ringern. Vi ser fram emot 2526 augusti 2018 och nästa utställning. Nu
får vi förbereda oss för hösten, kräftfiske,
svampplockning och julen som alltid kommer oväntat.
Mänga glada Strävhårshälsningar från

Diggi och Diggis Matte
(och även Husse)

Hej alla Strävar vänner!
Jag heter Sigge och bor i Skänninge mitt
på Östgötaslätten. Jag föddes i Svalöv den
5 september 2004. Jag mår bra nu efter
stor operation då man tog bort mjälten där
det satt en stor böld. Här i Skänninge är
jag Stadshotellets maskot. Jag blir bjuden
på både morot och knäckebröd av personalen när vi är där på fredagarna. Husse
och några kompisar går dit och tar en öl
och lite mat på kvällen. Min keps väcker
uppmärksamhet och beundran hos folk
som vi möter. Jag har en egen sömmerska
här i Skänninge. Hon heter Birgitta. Det
var trevligt att träffa kompisar i Gränna.
Hoppas vi ses nästa år, kanske har jag
med några kepsar.Ha ett bra år tills vi ses.

Hälsningar från Sigge, 13 år genom Lasses Strandberg, Skänninge.
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Foxvänner
(för nu har jag såna, ju!!)
Den där augustimorgonen. Det nya i
luften.. hade känt det vibrera i huset de
sista dagarna.
Matte packplockar i flera väskor
samtidigt, verkar försöka underhålla mig
liksom med ena handen och bara halva
närvaron. Letade efter än det ena och det
andra utan att jag fick hjälpa till, ropar
till husse om ditt o datt och datt igen.
-Hur det här än blir för oss, sa hon- kommer du, fast du inte vet det nu, att ha The
time of your life, Jossi.
Och vet ni. Så blev det. Så sannerligen
blev det så. ”Denna dagen, ett liv”. Flera
dagar i sträck!
Det. Finns. Alltså. Fler. Som. Jag!! Den
känslan. Spratt i hela kroppen- på både
mig och mina människor. De är annars
mer saktmodiga- och inte ens särskilt modiga,faktiskt. Själv ville jag bara träffa
alla- samtidigt och så fort som möjligt.
Tuffa grabbar. Spännande tjejer. Alla
omringade av människor som gillar såna
som oss!
Alla känns på ett vis som någon slags familj, men- att få träffa kullsyster på riktigt var det bästa. Så pussnödig jag blev,
och liksom mjukmild inuti. Och då blir
visst mina människor också det, verkar
det som.
Hela helgen gick i ett sånt härligt foxtempo. Just när jag på morgonen skulle
få matte att blinka ut sin sömn jag redan
fått ur mina egna ögon- och vi som vanligt skulle morgonstretcha ihop- knackade
det på dörren. Innan jag vet gläfset av satt
jag stadigt i en armkrok på väg till pälsfix.
Där visade jag att terriertemperamentet
frodas i även denna foxkropp till och med
mer än matte och husse fått se.
Fast egentligen gillar jag att bli ompysslad. Stå i mitten, alla ser på mig, ni vet.
Mmm.

Men gå i ring med andra var ju också
festligt och en märklig upplevelse. Matte
var helt darrig, och det tyckte jag var onödigt. Var var det värsta som kunde hända,
liksom? Hon kan väl bara stanna till och
ruska lite på sig som jag?
Tydligen behövde hon alla möjliga tips
och massa uppmuntran för att våga- så
tack till er som tog er an henne. Hon uppskattade det sååå.. och blev bättre att ha i
andra änden av kopplet.
En annan höjdpunkt var att busspringa
runt i stugan med ny tjejkompis som orkade och hade minst lika mycket leklust som
jag. Puh, pust och hurra. Aldrig varit med
om hittills!
Det där nya i luften hemma visade sig
bli många nya omvälvande upplevelser för
hela flockfamiljen.
Tillbaka hemma till vardag och vila med
varma glada minnen längtar vi alla redan
till nästa år. Helgen är bokad!!
Tack för ett helt fantastiskt veckoslut
och en premiärträff som gav mersmak hälsar mina människor.
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Vänliga lekmorr och slängnosgos från Jossi. Vi ses!
Gm Matte Lotta Allyson

BONUS MED BODIL
AUGUSTI 2017
Hopp och skutt. Och tralala! Jag slipper gå
i den där trista hundskolan som jag berättade om för ett år sen. Den har bara kurser
på dagtid, och då kan min matte och husse inte vara med mig där. Men så lätt kom
jag inte undan. För husse och jag är med
på nåt som heter Aktiveringspromenad,
med hundexperten Anja. Vi rör oss i stan,
tränar att gå sida vid sida, att hålla avstånd till varandra, och så får vi absolut
inte hälsa på varandra. Just det är ju lite
tråkigt. Ibland pausas promenaden så vi
får öva exempelvis balans, hundmöten
i ring och mingel (här ser Martina framför sig hur vi trippar runt på två ben, med
ett glas vin i ena framtassen). Jag är rätt
duktig och förstår vad som gäller. Det kan
man inte tro när man ser mig till vardags.
Aktiveringspromenaden är gång i veckan,
men man måste inte vara med varje gång.
Det är bra för ibland måste vi, äh, jag menar husse, vila lite.
Har funderat på det där med strävhårsdagen som firas varje höst. Här är firandet riktigt magert i brist på strävhår.
Brukar bara bli matte, Martina och jag.
Tvåbeningarna fikar förstås. Senast fick
jag en skål med gurkbitar hemma hos
Martina. Ja, skratta du. Men färsk gurka
är nästan det godaste jag vet.
Tänk att i Malmö kom 26 strävhår med
sina människor till en park och firade den
viktiga dagen med promenad och fika.
Många människor stannade till, tittade,
frågade kring och beundrade vår finfina
ras. I Stockholm var det riktigt häftigt för

där släpptes runt 20 strävhår lösa för lek
och bus på Gärdet. Följt av fika på ett kafé
där hundar är jättevälkomna. Åh, vad jag
önskar att jag hade fått vara med där.
Min matte har fyllt 50 år och blev intervjuad i lokaltidningen. Men bara per telefon så jag blev inte alls uppmärksammad.
Men vi blev i alla fall fotograferade tillsammans utomhus på ett av mina favoritställen. Jag hade min finaste scarf på mig
och var så elegant.
Själv har jag nyligen fyllt fem men är
fortfarande inte särskilt vuxen. Det blev
firande hemma hos oss, där också Martina
och stormatte var med. Av Martina fick jag
boll-i-strumpa. Innan hon gick hem hade
jag bitit sönder strumpan. Sen återstod att
strimla bollen i lugn och ro. Hemma hos
Martina en annan dag fick jag en present
till, ett vaniljben så stenhårt att det skulle vara omöjligt att bita sönder enligt djuraffären, bara möjligt att göra lite revor i.
Och precis det lyckades jag med.
Jag är så modern att jag numera har ett
eget Instagramkonto, med mer än 3 000
följare. Där har vi fått tips om ett sällskap som heter The British Beard Club av
en strävhårshane som är dess första hedersmedlem. Min skäggiga husse och jag
har gått med där. Och, håll i dig nu, jag har
blivit sällskapets andra hedersmedlem.
Det har jag ett fint diplom på. Dessutom är
jag första medlemmen av honkön. Mallig?
Det är bara förnamnet.
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Bonusmatte Martina skrev

Norrlandsspecialen i Kråken den 18 juni 2017.
Domare Dodo Sandahl, Stockholm.

Best in show SUCH Crowfox Isadora Duncan SE 18246/2015
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Hanhundar.
Valpklass.
1 Crowfox Clark Kent, SE54322/2016

8 mån. Långt huv. Som borde vara lite elegantare, fina ögon, utm. bett. Lite lätta öron,
fin hals o topline, högt ansatt svans som viftar hela tiden, bra bak, behöver ännu djupna o fylla ut i bröstkorgen. Bra päls o i fint trim. Rör sig bra när han koncentrerar sig.
Bra temp. Hp. Valpkl 2
2 Crowfox Top Gun SE54320/2016

8 mån. Välbalanserad. Utm. storl. Långt valcert huvud med parallella plan o utm uttryck. Utm topline m högt ansatt svans, stark bak, välkroppad för åldern, lovande päls,
prydl. Trim. Välvisad. Trevl. Temp. Hp. Valpkl. 1

Unghundsklass
3 Crowfox Heart Jack SE13144/2016

11/2 år mask. hane, aningen långsträckt långt huvud med härligt stora tänder, breda
käkar, lite lätta öron, för dagen lite irriterad i ögonen, bra topline, välformad bröstkorg
m härlig volym. Utm. benstomme o bakställ, sträv päls, bra färg, dock lite sotig i ansiktet. Rör sig väl. Hp. Ukl kk2
4. Jollyfox Next in Line SE30891/2016

15 mån. Mask. med långt huvud som kunde vara lite ädlare, ytterst välburna öron,
aningen ljusa ögon, vacker hals o topline, högt ansatt svans, djup välformad bröstkorg,
ngt lång i länden. Breda lår. Rör sig typiskt och balancerat, aningen trång bak. Present
i bästa form. Skickligt visad. Hp. Ukl Kk1

Öppen Klass
6. Image det Tip-Top Terriers SE38038/2016

4 år idag. Kompakt hane med passande huvud, mark. Okbågar fina ögon o öron attraktiv outline, hög svansans. Utm. bakställ, moderata vinklar, kort djup välformad
kropp, härligt sträv päls, utm färg, rör sig parallellt men borde ta ut steget bättre fram.
Trevligt temp. Ökl Kv. 3
7 Quickens Calimero SE21913/

21/2år. Mask. hane m. långt huvud, kraftigt nosparti, mörka ögon, välburna öron, utm.
hals, kraftig benstomme o härlig kropp, lite lång i länden, svansen borde bäras rakare,
lite sluttande kors. Utm. sträv päls i fin form. Rör sig väl. Trevligt visad. Hp. Ökl. KK. 2
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Championklass.
8. C.I.B. NORDUCH Ferrostar Don Carleone SE59591/2009

Välbalanserad hane, mask. huvud, mark. okbågar, alert blick, välburna öron, har
mask topline bästa sortens svans ans, o bakställ, djupt kompakt bröstkorg, aningen
lång i länden, rör sig parallellt typiskt. Härlig päls i topptrim. Välvisad. Chkl 1 BIS 2

Veteranklass.
9. Crispy Candyman SE26379/2009

8 år. Välhållen veteran. Utm. storlek, långt huvud, utm. topline, komp. Kropp, härligt
sträv päls, bra färg, rör sig värdigt o sunt. Sympatiskt visad. Vetkl. 1 Kk 4
10. SUCH NUCH Crowfox Black Magic SE52127/2008

9 år. Elegant hane m. ädelt huvud, välburna öron, stark hals, aningen långsträckt kropp
som borde vara aningen djupare och ha mer volym. Utm. skuldra o front. Vältrimmad.
Rör sig fint. Vetkl 2.
11. Smartfox Chester SE25800/06.

11 år. Utm. storlek, elegant huvud m. bra detaljer, lite stela öron med ålderns rätt.
Bor i ett hem där han får god mat. Utm. päls för åldern, rör sig sunt, fortfarande väldigt
alert. Vetkl 3

Tikar
Unghundsklass
12. Crowfox Lis Assia SE13146/2016

Utm. storlek, fem. huvud m. lie tunt nosparti, höga öron, stark hals, bra kropp för åldern men kan ännu fylla ut lite. Högt ansatt, lite platt svans, välmusklad bak. Utm. päls
o färg. Rör sig väl. Ukl Kk 1.

Öppen klass.
13. SUCH Crowfox Isadora Duncan SE 18246/2015

Ytterst fem. eleganttik. Långt, ädelt huvud, vaketutr. Utm. skuldra o front, djup välformad bröstkorg, aningen lång i livet, härligt starkt välvinklat bakställ, högt ansatt
svans, som viftar hela tiden. Utm päls i fin form, rör sig parallellt m. drive o steglängd.
Välsvisad. ÖKL 1. BIS 1

Championklass.
14. SEUCH NOUCH FINUCH Ferrostar Sweer As Candy SE33471/2014

Fem. kompakt tik, långt huvud, härlig hals, topline o svansans. Lite bred i fronten när
hon står o går. Välmuskl. breda lår, hård päls i bästa trim. Behöver slappna av när hon
går. Välvisad. Chkl 1.
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BIS - BIM Junior
Jollyfox Next in Line SE30891/2016
Crowfox Lis Assia SE13146/2016
BIS Valp Crowfox Top Gun SE54320/2016

3

4

7

8

29

9

10

12

13

14

30

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)
BPH är ett sätt att få kunskap om hur
din hund fungerar och varför den reagerar som den gör i olika situationer. Helt
enkelt en form av mentalbeskrivning, som
passar alla hundar oavsett om det är jakthundar, brukshundar eller sällskapshundar. Beskrivningen är standardiserad
och framtagen av Svenska kennelklubben. Resultaten stambokförs och publiceras i SKKs e-tjänst Avelsdata. Protokollen
redovisas i sin helhet tillsammans med
spindeldiagram. Spindeldiagrammen kan
visas på individnivå, på kullar och på raser. Detta gör att man kan jämföra sin
hund med kullsyskon och även se föräldradjurens påverkan på sina avkommer.
På Svenska Kennelklubbens hemsida,

skk.se/bph finns mycket att läsa samt en
instruktionsfilm.
Jag rekommendera alla att testa Era
hundar. Jag testade Jason vid 18 månaders ålder, med ett utmärkt resultat.

Christina red.

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 slungas fram som
projektiler vid häftiga inbromsningar eller 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.
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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

Suppleant 2

Ulrika Svalling
Brahevägen 3
169 69 Solna
070-779 84 05
ulrika.svalling@gmail.com

Redaktör

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

Suppleant 3

Annika Latrach
Musikg. 7B
371 49 Karlskrona
073-382 91 98
Annika.latrach@comhem.se

Manusstopp

Strävaren

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

