Medlemsavgifter 2018.
Medlemsavgiften är 250:- för enskild medlem och för familjemedlem 25:-/person
Medlemsavgiften sätts in på klubben postgiro 46 56 92-2 senast 31:e januari 2018.
Ange namn och/eller medlemsnummer.

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

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

Ordföranden har ordet
Önskar er alla en riktigt

Så har vi kommit in i december och domarkonferensen i Malmö där vår ras
granskades är över. Deltagare i konferensen fick vårt nya fina informativa raskompendium som nu kan köpas för 100 kr genom vår redaktör. Se vidare i tidningen.
Terrierderbyt genomfördes i Malmö den
26/11, till detta var 16 Strävare anmälda.
Tyvärr svek publiken för det fanns ingen
reklam om att vi fanns på Malmömässan
så ingen utomstående visste att det var
utställning. Tråkigt för alla oss som hade
rasmotrar och även för försäljarna som tagit sig till Mässan.
Nu tar vi nya tag inför 2018 med
”Foxträffar” under våren i olika delar av
landet och utställningarna i Kråken och
Gränna i sommar. Info kommer på hemsidan och Facebook.
Jag vill passa på att tacka alla som ordnar och alla som ställer upp på våra olika
arrangemang runt om i Sverige.
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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: BIR vid ”Terrierderbyt” i Malmö 2017-11-26
Syoori´s Batman, ägd av Zoltan Sabo, Handler: Tomas Furubacka
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Redaktörens rader.
ha börjat gro om att
har
d
det så småningom är
dags att lämna över
d
redaktionen till någon annan. Eftersom
jag inte kan jobba
alls med layouten är
det emellanåt ”knöligt”. Nu vet jag att
många tänker ”varför
m
lär inte människan sig
lä
det?”
Jag har inget inde
tresse
tres av datorer och vad
de kan
ka åstadkomma. Blir
mest irriterad när saker hänger upp sig och välsignar tiden med papper
och penna. Tur att det finns tekniker i huset. Som sagt, finns det någon som känner att det skulle vara trevligt, hör av Dig.
Helger närmar sig nu med mycket mat och
dryck, som inte är lämpligt för våra fyrfota vänner.

Om några dagar är det 1:a advent och vi tänder några extra
ljus, vilket kan behövas efter en höst med mest gråväväder. Hösten har varit hännn
delserik. Nationella dagen
för Strävhårig Foxterrierr
å
uppmärksammades
på
många platser och nu i
nhelgen var det domarkonferens med Terrierderby i
Malmö. Vi har deltagit vid
båda tillfällena med hund
mmer
som gästat oss. I detta nummer
presenteras det nya raskompendiet. Där beskrivs rasen i både text och bilder. För mig, som mest tittar på hur hunden är mentalt var det intressant att läsa
om hela den exteriöra biten. I Strävaren
finns en sida där Du får veta hur Du kan
köpa den. Kalendrar för 2018 finns också
kvar och eftersom vi inte kommer att ha
rasmonter på ”Stora Stockholm” sker slutförsäljningen genom mig. Finns en sida
om detta också. Med detta nummer bifogas också ett inbetalningskort för medlemsavgift 2018. Detta är det 12:e numret
som lämnar oss på Persikovägen. Tankar

Jag önskar Er alla en riktigt
God Jul och Ett Gott Nytt År.

Christina.
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Registrerade valpkullar 2017.09.03-2017.11.15
2 + 0 F. 2017.09.27
E. Danfox Easy Rider SE10704/2015
U. Peder Jonaegårdens Randy SE50890/2010

Kennel Peder Jonaegården
Agneta Broberg
Med reservation för ev. fel.

Skänkta medlemskap
Från
Kennel Jollyfox
Pia Rydberg

Till
Barbro Gaderhamn, Malmö
Ann-Christin Persson, Svängsta
Eva Enarsson, Karlshamn

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!

Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 3 2016

Kopierat från foxterrier.se med reservation för ev. fel.

3

Nedsatt pris på kalender 2018.
Eftersom vi inte kommer att ha någon monter på Stockholmsmässan finns ett visst
överskott på kalendrar. Därför sänker vi priset till 100:- /st inkl. frakt och emballage.
Beställ kalender på följande sätt:
Sätt in 100:- på SHB clearing nr 6875 konto 916645088, Foxterrier.
Ange Ditt medlemsnummer som inbetalare.
Om Du inte vet vilket medlemsnummer Du har 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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Raskompendium.
Det nya raskompendiet, godkänt av Svenska Kennelklubben och använt vid domarkonferensen i Malmö finns nu att köpa. Kompendiet innehåller komplett rasbeskrivning och många beskrivande bilder. Jag, som inte är väl insatt i rasbeskrivning m m,
har haft stort utbyte av att läsa kompendiet. Därför rekommenderar jag Er alla att
köpa ett exemplar. Kompendiet kostar 100:-/st inklusive frakt och emballage.
Beställning görs enligt följande:
Sätt in 100:- på konto Foxterrier SHB cl.nr 6875 eller 6800 kto 916645088
ange Ditt namn och medlemsnummer som inbetalare.
För beställare utomlands gäller
IBAN: SE6000 0000 0009 1664 5088, BIC/Nationellt bankid:HANDSESS.
Christina Boberg.
e-post stravaren@boberg.nu
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Nationella dagen 2017.
Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier är den 19 oktober.
Runt om i vårt avlånga land uppmärksammades dagen söndagen
den 22 oktober.

Kristianstad.

Karlskoga.

I år samlades vi för promenad på
Rävåskullen. Det kan väl inte bli bättre än
så. En massa foxar på Rävåskullen. Vi såg
dock inga rävar. 12 hundar deltog, Nina,
Mimmi, Fia, Honey, Nico, Otto, Penny,
Scooby, Safira, Vera, Moa och Sara med
mattar och hussar. Efter promenad samlades vi hemma hos Christina Larsson
Kennel Kinconly. Då det var tre herrar i
sällskapet så fick dom turas om att leka i
trädgården med flickorna.

En tapper skara med 4 hundar och deras
mattar/hussar träffades på Vattenrikets
parkering i Kristianstad. En plats som
gjorde skäl för namnet på mer än ett
sätt. Det var mer eller mindre ösregn
under hela promenaden. Vi gick genom
Tivoliparken och sedan en sväng genom
staden. På grund av vädret var vi ganska
ensamma om att vara ute denna söndag.
Annika Persson som tagit initiativ till att
även Kristianstad skulle uppmärksamma ”dagen” lovade att detta kommer att
upprepas.

Örnsköldsvik

Det bjöds på soppa som passade utmärkt
att värma sig med då vädret var lite småkyligt. Hundarna smaskad grillat älgkött
vilket ingen tackade nej till.

Här i Örnsköldsvik fick vi besök från
Kråken (Gunvor och Ronny Petersson) på
foxterrierdagen.
På eftermiddagen tog vi en promenad
med våra foxar ut på “hälsans stig” där
bilden är tagen.
Hälsningar från Ove o Monika i Ö-vik

Annika Göransson
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Firande av Foxterrierdagen i Malmö 2017.10.22
23 Strävhåriga Foxterriers kom till firandet i Malmö. Samling var vid
Margarethapaviljongen där träffen inleddes med mingel. Mattar och hussar njöt av
glögg och foxterrierpepparkakor. Därefter promenerade sällskapet runt Pildammen under trevligt småprat mellan människorna och annan kommunikation mellan hundarna.
På alla kalas ska det vara något särskilt. I år blev det köttbullsregn! Tänk vilken lycka
för våra hundar när det plötsligt kommer köttbullsbitar från ovan. Något annat som var
värt att notera. Vädret! Det regnade inte denna gång. Vi ses igen 2018.
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Stockholmsfoxarnas höst
Det blev en händelserik höst i stockholmsfoxarnas liv.
I september blev vi inbjudna till en trimkurs av welshterrierklubben. Några av oss
nappade på erbjudandet och vi fick två givande dagar. Tveksamt att det var givande tyckte nog en del av hundarna men
snygga blev de. Ingegerd Mathiesen lotsade oss med glatt humör och på ett superproffsigt sätt igenom trimningens alla
delar. Jättekul med samarbete både med
welshterrier och lakelandsterrier. En uppföljning kommer troligtvis i januari.

Söndagen den 22 oktober firade vi vår
dag. 14 foxar med mattar och hussar träffades i Kungsträdgården för defilering
genom centrala Stockholm. Strävisarna
väckte stor uppmärksamhet då vi passerade Norrmalmstorg, Biblioteksgatan och
Stureplan. På Norrmalmstorg började
hela gänget att skälla så märktes gjorde
vi. Många stannade till och frågade varför en grupp på 14 foxar var ute och promenerade i grupp. I Humlegården intogs
medhavd picnic och Lasse Thermaenius
tog familjekort på varje ekipage vilket
uppskattades mycket. Dessa proffsiga bilder har tidigare lagts ut på klubbens facebooksida. För en del blev det också tid för
lek och bus i Humlegårdens hundrastgård.

På strävhåriga foxterrierdagen blev några foxar, Asta, Lipton och Flingan, med
mattar, dagmatte och husse intervjuade
i P4 radio Stockholm. Det blev en mycket
trevlig intervju då reportern Anders själv
hade haft en strävhårig foxterrier. Många
lyssnade till intervjun och vi fick stor respons. Asta och Flingan var mest intresserade av att äta upp mikrofonmuffen.

Söndagen den 12 november var det dags
för ny kurs. Elva foxar, en lakelandsterrier, en welshterrier och en borderterier
träffades i Årsta. Mats och Helen från
Hundra hundkoll leddes oss igenom skogsrally, tränade oss i sök och till slut blev det
luffarschack. Vi avslutade med kaffe, bullar och foxterrierpepparkakor. Efter tre
timmar var hundar, mattar och hussar
trötta, ganska frusna men mycket nöjda.
Detta vill vi göra om!
Troligtvis ny kurs till våren.
God Jul och Gott Nytt År önskar stockholmsfoxarna genom

Ylva Östfeldt
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Plötsligt händer det!
Njuter av att vara en Fox hos familjen
Nilsson dom tar med mig på det ena och
det andra. Senast var det att vi skulle uppmärksamma Strävhåriga foxterrier dagen
och gå strandpromenaden, fast där vart
jag nog lurad???? Tänkte man kunde få
spana in någon snygg tik den där dagen
men, vad hände.
Helt plötsligt var jag kulturell, fick se på
det ena efter det andra i vårt kulturella
Umeå.
Fast matte hade förberett mig, att det säkert inte blir så stor uppslutning eftersom
det inte finns så många foxar här uppe.
Men hon tycker inte det spelar så stor roll
utan menar att det var bara är kul att
uppmärksamma den dagen.

typ fått sovit en hel natt. Men det har hon
ju fått nu i fyra och ett halvt år. Ja jag är
nog inte bättre en någon annan, jag brer
ut mig och vill ju gärna ligga med matte,
men trägen vinner hahaaa..
Jag älskar verkligen min familj och dom
mig!
Jag vill passa på att önska alla ni foxar
en riktigt God Jul och hoppas tomten är
snälla med.

//Harry

Men nog hade jag hellre spanat in en
snygg tik en enorma klädnypor och suspekta figurer som satt runt planterade
träd mm. Men min matte gillar sånt där.
Men vet ni som har hänt som jag aldrig trodde skulle hända, efter fyra och ett
halvt år, har jag fått börja ligga i sängen!!!
Gissa om jag njuuuter. Matte har varit
motståndare eftersom hon alltid haft de 3
hundar de ägt i sängen före mig och aldrig
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Världsutställningen i Leipzig

Elva personer från vår klubb besökte
världsutställningen varav två ställde ut
sina hundar. Petra Wagenkecht blev trea
i juniorklassen med sin hane och Agneta
Åström blev fyra med sin championhane.
För några av oss var det första gången på
världsutställning medan andra hunnit
med att besöka flera stycken. Det som slog
mig var att trotts att det var så stort så
var det ändå relativt tyst, luftigt och inte
alls trångt.
Vi som ägnade oss att heja på bänkade
oss vid sidan av ringen fick en härlig dag.
Strax över 100 Strävhåriga Foxterriers
var anmälda. Dommaren var riktigt bra
tyckte jag. Han tog sig tid att titta på alla
hundar utan stress. Bedömde dom mot
varandra innan han var klar med vem son
kommit 1, 2, 3 och 4 i varje klass. Över lag
kom vi fram till att kvalitén på hundar var
god. Tänk om vi kan få ihop så många till
klubbens 40-års jubileum.

Annika Göransson
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JULBOCKEN PÅ SJÖARYD
av Lillemor Blanc
Julen 2016 begåvades Sjöaryd med en
ny sorts 4-bening. Julbocken stod på förstutrappan julaftons morgon. Granklädd
och grann med en lapp om halsen.
Julhälsningen var från våra goda grannar
med en förfrågan om stallplats på Sjöaryd.
Denna trevliga varelse var en av tre hemmaavlade bockar från Lilla Ryd. Den
blev naturligtvis omgående rödlistad och
(skämtsamt) inskriven i artportalen som
sällsynt (rar) svensk lantras. Jag minns
att jag redan då funderade på att skriva en rasstandard på denna unika getras. Svårigheten var då att bestämma
om det var en låglandsras eller höglandsras. Visserligen ligger Sjöaryd på småländska höglandet zon 5 och väldigt stenigt, men några större bergsmassiv finns
inte i landskapet. Dessutom var det svårt
att avgöra anatomins uppbyggnad i allt
granris.
Denna stillsamma bock uppförde sig
oklanderligt och rörde sig inte ur fläcken.
Han blev när julen och övriga helger var
över, förflyttad till logen för förvaring till
nästa jul.
Vimsiga matte på Sjöaryd har totalt
glömt den lille getabocken. Himmel!
Snabbt ner till logen i nattlinne och morgonrock. Bocken var borta!!!!!!!! Jag rev
och slet i all bråte och längst in i ett hörn
låg en vedhög. Bocken var total havererad,
kollapsad, en ynklig skepnad av sitt forna jag. Han var självtrimmad, barren låg
i en ring runt honom. Gamla grankvistar
satt fortfarande kvar och benen hängde

och dinglade. Hals, kropp och huvud var
intakta. Jag konkade ut den sorgliga skepnaden och lastade den på kärran. Efter ett
kort resonemang med mig själv, om huruvida han skulle bli brasved eller om han
skulle återta sin forna ställning som julbock på Sjöaryd. Så bestämdes han stannar! Eftersom han var rödlistad måste
man anmäla honom som avliden till artportalen och då skulle jag få skämmas riktigt ordentligt. Min jägarexamen skulle
dessutom antagligen återkallas för etniskt
förfall.
Vedhögen kördes upp till grovingången och togs in till förrådets trimbord. Här
kunde jag konstatera att en större operation måste genomföras av höftleder och
armbågsleder, för att åtminstone få de olika trädslagen stående tillsammans. Sagt
och gjort upp på trimbordet! Fram med
spik och hammare och utan bedövning påbörjades en ganska ansträngande och omfattande slagverksamhet. Värst var det
att få fast de långa hornen, men med märlor kunde de fästas och få stabilitet utefter hela skulderpartiet upp till de tänkta
öronen.
Nu hade det gått ett par timmar av hårt
arbete och jag stod fortfarande i morgonrock. Mina övriga fyrbenta vänner hade
följt hela operationen och nyfikenheten
var nu monumental på djuret som inte rört
sig eller uppgivit ett enda pip. Strävhåret
”Prille” stod på bänken bredvid och signalerade anfall. De fyra skottarna formerade
sig på golvet för en lågt flygande attack.
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Hundarna åkte ut i trädgården, själv tog
jag mig en kopp kaffe och förberedde mig
på en tålamodsprövande eftermiddag av
påklädning och trimning av ”nakengeten”.
Vid en snabb överblick kunde jag konstatera, bra vinklar bak, rumpan behövde
en ombyggnad för att uppfylla kravet ”fin
rumpa” och svansansättningen kunde fixas med en rejäl granruska. Kroppen som
bestod av en liten ”typ” huggkubbe, var
djup och kort (skottelik). Halsisättningen
var utomordentligt god huvudet likaså. Nosen var försvunnen, någon vällagd
skuldra gick inte att upptäcka överhuvudtaget, och fronten var tämligen bred ”typ”
engelsk Bulldog. Ett solklart VG!
Nu skulle granris införskaffas, raskt
över till grannens granodling för att sno
en gran. Slutligen skulle en nos hittas.
Det blev en blå gummiboll i lagom storlek. Den limmades omgående fast och målades svart. Påklädningen pågick hela
eftermiddagen och bocken återtog faktiskt sin ursprungliga trevliga skepnad.
Huvudet blev mossbeklätt, två svarta
knappar gav honom ett lätt skelande lite
pikant uttryck. 2 st. granruskor blev kanske något överdrivna hörselorgan. Pricken
över i:et en liten söt röd tunga tittade fram
ur pipskägget. Jag var utomordentligt
nöjd med mitt understundom påfrestande anatomiska och slutligen granbeklädda
kostymeringens arbete.
Jag avnjöt ett glas glögg medan jag beskådade återkomsten av Sjöaryds julbock!
Tog sedan bocken under armen och vandrade ut i trädgården för att placera min
skapelse bredvid utomhusgranen. Den
röda rosetten fick tillfälligt ersättas av
skotten Raglan Rosa på Bals championrosett .
Då forcerade och bröt sig Sjöaryds huliganer ut. Med en snabb attack av min
danska dronning, skotten Moa, rök nosen
all världens väg. Gangsterledaren ”Prille”
revirpinkade med eftermiddagens samlade vätskedos pricksäkert hela julbocken.
Där gick ridån ner för dagen!
JAG ÅTERGICK ATT DRICKA GLÖGG !

Har nu återhämtat mig! Hittat den numera blå-svart skiftande bollen och bytt
ut Rosas parfymerade rosett med en fin
röd sidenrosett. Revirstinna handjur går
inte att påverka så länge bocken står
kvar. Även vår daglige gäst vid fågelbordet lille rödräven, tog en sväng runt bocken och lämnade en snabb dusch trots att
jag knackade på fönsterrutan. När snön
så lägger sig vit och vacker över Sjöaryd
kommer bocken att stå i fula gula drivor.
Därför får han retirera till utanför grindarna. Stora stenen vid postlådan ger honom en upphöjd plats där inga fula gula
drivor kan misspryda den återuppståndne majestätiske julbocken på Sjöaryd.
En stor varm julkram och förhoppning om
ett fridsamt 2018
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Hej Alla här en lite rappytt;=) från västkusten innan julen, med allt vad det kan
innebära för många av oss.
Lite Ilse har blivit stor? Nåja i alla fall
veteran. Det märks inte kan jag meddela
om man i mening tänker att tempot borde
bli lite lugnare, vilket jag tycker att det är
hos mig, lugnare tempo alltså Det är det
härliga med friska glada hundar dom kör
sitt race och är inte åldersfixerade. Det tråkiga är, tycker jag, att jyckar inte kommer
in i menopaus som vi kvinnliga människor
gör :=). För oss innebar det helt nyligen att
vår kurs, rallylydnad, fick skippas pga av
löpperiod, försenad även denna gången.
Det har varit svårt att kunna göra planeringar utifrån regelbundenheten när det
gäller den biten pga av just oreglebundhet.
Vi var med en gång och fick mersmak men
det verkade som om dom var känsliga
för sådant så vi fick hoppa den kursen. Vi
hade verkligen glatt oss, efter första gången tyckte vi att det kanske ändå var något för oss, Ilse är en superduper jycke som
raskt uppfattar vad som krävs även om
signalerna från mig inte alltid är helt tydliga, sorry Ilse, hon står ut och kämpar på.
Vi spårar mer istället, nya klövar att spåra och ny miljö med svårare utmaning……
asfalten, där det rört sig massor med annat, kors och tvärs. Jag var på en föreläsning om spårning ffa för eftersökshundar,
en känd jägare höll i den föreläsningen,
det var såå bra jag fick mina funderingar och tankar omkring spår bekräftat. Jag
tycker om när resonemang håller sig jordnära och inte tillkrånglat.

För nu och en stund framåt skall Ilse på
kollo, hon gillar det, jag tänkte lämna henne på onsdagen, men Bettan, som skall
vara kollovärd, tycker att vi gott kan lämna henne på tisdag eftermiddag för att vi
skall få ro att göra det vi behöver innan vi
lämnar landet, jojo jag fattar nog ;=), och
det är ljuvligt att det är åt det hållet eller hur?
Vi vill passa på och önska ALLA en GOD
Jul och ett Gott Nytt år samt påminna
om, för de som ännu inte prövat;=) att
Ingen inte kan allt och att Alla kan något,
TILLSAMMANS kan vi MYCKET.
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Vi ses och höres
MarieBoo och CO.

Terrierderby i Malmö 2017.11.26.

Vi tillbringade dagen med att bemanna
klubbens monter på Malmömässan där utställningen ägde rum. Vår inackordering
fick följa med, som visningsexemplar i
montern. Tyvärr var inte evenemanget annonserat vilket medförde att det inte kom
nästan några besökare utöver utställarna. 16 Strävhår var anmälda, 12 kom till
utställningen.

Tomas Furubacka, handler.
Jag mötte kärleken och med den kom
jag in i en värld av hundar. Rasen är
Strävhårig Foxterrier. Min sambo ansåg
att jag skulle hjälpa till som handler och
på den vägen är det. Första gången jag
var med i ”ringen” var under rasspecialen
i Gränna. För mig var det ett stort sammanhang även om andra försökte tala om
att det ”bara” var Gränna och en inofficiell
utställning. Terrierderbyt i Malmö blev
första gången i officiella sammanhang.
Eftersom Judas vann i sin ras blev det
också visning i den stora finalomgången.
Många nya erfarenheter. Jag tycker det är
jätteroligt och blir mer och mer intresserad vilket medför att jag vill lära mer. Det
gäller att vara helt i symbios med hunden för att visningen ska bli så bra som
möjligt. Ni kommer att se mig fler gånger i utställningsringen med en Strävhårig
Foxterrier.
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BIR blev Syoori´s Batman, ägd av Zoltan Sabo, Staffanstorp.
BIM blev Foxtan´s Limited Edition också ägd av Zoltan.

Dagens BIS: Bedlingtonterrier
C.I.B. NORD UCH NORD V-14 SE
V-14-15 US CH WW-14
Ashcroft Wedding Singer SE42892/2014
FÖDD 2011-04-26,
E. US CH Kaylynn’s Party Crasher ,
U. Ashcroft Talking ’Bout My Girl ,
Uppf Pearson Siane, Usa ,
Ägare Odehag Ninna, Surahammar.
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Hej alla!
Nu är vi på bläcket igen. Våran matte
har börjat skolan igen och hon har kämpat med att få igång sina ögon för att läsa
en massa böcker. Ibland är hon jättetråkig och bryr sig bara om böckerna istället för oss. Just nu läser hon en bok som
handlar om projektledning, vi tycker den
verkar tråkig men matte säger att den är
jättebra. Egentligen är det faktiskt bra
att matte går i skolan, det är en distansutbildning men ibland måste hon åka till
Örebro för det är där skolan ligger. Om
matte skall vara två dagar i skolan får vi
följa med och vara hos syster Nina under
tiden, då blir det lek och bus.

Vi har även passat på att bli skogshundar. Matte och husse har skaffat ett torp
ute i skogen. Där tillbringar vi nu ganska mycket tid. Där finns det massor av
spännande saker att rulla sig i. Matte blir
arg på oss för det finns inget vatten där.
Vatten måste tas med och värmas om vi
ska badas. För några veckor sedan så sa
matte precis som hon brukar när vi kommer ut att vi inte får rulla oss, matte hade
geggat ner hela bilen för att man får åka
på grusväg dit. Jag ställde mig nära bilen
och gnodde mig mot den. Matte blev sur
och har nu börjat med att säga att all form
av nersmutsning är förbjudet. Vi får väl se
hur det blir i denna fråga.
Eftersom torpet ligger mitt ute i skogen så tycker vi att vi ska fira nyår där.
Brorsan tycker inte om raketer och smällare. Inte jag heller men för mig går det
bättre. Julen däremot skall firas hemma i
Skänninge. Husse har sagt att vi ska gå ut
i skogen vid torpet och hugga en gran där
för att ta med hem. Hoppas att det inte är
en som brorsan har pinkat på för snart har
han nog pinkat på alla träd där.
Vi ses!

Safira & Scooby
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Diggi ch Diggis Matte
Oj så roligt vi hade i Gränna! Träffade
så många fina Strävisar och deras trevliga
Mattar och Hussar. Och inte frös vi ihjäl,
blåste bort eller blev dränkta heller. Diggi
lever fortfarande på den stora säcken nyttig mat som han fick som pris. Ibland får
han stoltsera med sina fina rosetter. Det
är kul för en gammal hund.

Jo så har hösten kommit även till oss.
Vackra höstfärger och en hel del solsken,
några kalla nätter med månsken och rimfrost. Vi har flera veckoslut varit uppe i
”Brända skogen” och sovit över i ”Futten”.
Diggi trivs mycket bra. Det är ett litet utrymme och alla finns på samma plats (försvinner inte runt i bostaden). Diggi älskar gasolkaminen och kryper så farligt
nära värmen att man tror det skall ta
eld i pälsen. En del äventyr blir det också i de stora vildmarkerna. En dag hittade vi ett stort gäng jägare runt eldstaden vid Pigklämman. En av dem var extra
stolt, han hade skjutit två älgkalvar som
fallit med fem meters mellanrum. Husse
och Diggi kände givetvis att detta måste
inspekteras och gav sig av för att kolla.
Diggi fick genast upp spår och blev otroligt upphetsad och började energiskt bita
den i strupen.
Än sitter de gamla jaktinstinkterna i.

När skogen brann för tre år sedan klarade sig två små jaktstugor undan elden,
men ett dass brann upp. Ulf och hans bror
har låtit snickra ett nytt dass som forslades dit från Uppsala på släpkärra och placerades i morasen med hjälp av snäll granne med grävmaskin. Diggi måste ju genast
inspektera och kolla att allt stod stadigt.
Måste sett roligt ut med gammal Volvo
med släpkärra och ett dass på vägarna.
Senast vi var uppe i Västerfärnebo blåste det upp till storm, det knakade och de
svartbrända träden föll som tändstickor
runt oss och vi blev tvungna att stiga ur
bilen tre gånger för att såga oss ut till säkrare område.
Och så har vi ägnat oss åt trädgårdsarbete. Diggi är inte så väldigt intresserad,
men stora lövhögar är spännande att leka
ubåt i. Att Matte gräver och är lerig upp
till knäna och fyller hinkar med jordärtskockor (som senare delas ut bland vänner
och bekanta) bryr han sig inte om. Då är
det bättre att ligga i korgen i hallen och
kolla ut genom den öppna dörren. Idag har
Matte fått åter trädgårdstraktorn (som
alltid ger upp när man som bäst behöver
den) så att vi kan klippa sönder alla löv.
Då får maskarna det lite lättare att jobba.
Husse tycker att det snart är dags att flytta in till staden, men Diggi och Matte vill
kämpa på ett tag till. Än är det ju inte vinter och Humlegården är så tråkig….
Vi önskar alla en fin December, en God
Jul och ett Alldeles Gott Nytt År! Hoppas
vi ses i Strävissammanhang 2018.
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Diggi och Diggis Matte

Till minne av Lena Lindesvärd,
Kennel Peppercorn.
Lena Lindesvärd köpte sitt första strävhår vid 14 års ålder Trottens Tantara. Hon
var sedan rasen trogen under alla år. Som
blå stjärna, veterinärassistent och hundtrimmare närde hon en dröm att starta kennel vilket blev Kennel Peppercorn.
Från början med bedlington terrier och
strävhår. Trottens Tantara parades med
Arklow Admiral. Tikvalpen Lena behöll blev grunden för hennes uppfödning
som genererade ett 50-tal champions.
Importen med tilltalsnamnet Molly kom
från England och kompletterade Lenas
avelsarbete.

Under 60 talet var hennes bedlington
framgångsrika med bland annat en BIS
vinst på Malmö internationella utställning. Under 80-talet drabbades hennes
bedlington linjer av en ärftlig lever sjukdom. Hon valde då att endast avla vidare
på sina foxar.
Många är de uppfödare i Sverige som använt Lenas hanhundar i sin avel. Lena
var också en av de första som frös in sperma för senare bruk. Dessa donerades till
Lillemor Blanc. Hunden var Peppercorns
Past Partner.
Undertecknad har tillsammans med min
mamma haft tre foxar med Lenas material. Två blev lydnadschampion och en hade
också 2 cert i sök. Detta visar att hundarna var funktionella.
Lena drabbades av demenssjukdom och
levde sina sista 10 år på vårdhem. Under
2017 avled hon med sin son vid sin sida.
Själv är jag ett stort tack skyldig Lena
som gav mig ett yrke, arbetes moral och
stort kunnande.

Lislotte Andersson
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Hundar äter också julbord
Julens frestelser är många och
för den som har en kriminell läggning går det alltid att hitta ett
obevakat ögonblick.
Från Lucia, via julhelgen och ända fram
över trettonhelgen droppar det in hundar som fått litet för mycket av det goda.
Under den tiden ställs diagnoser som inte
förekommer under resten av året.

Här följer några smakprover:
Skinkförätning
Skinkförätning är en typisk julsjukdom
hos hundar. Så här går det till: Husse ställer skinkan för att svalna på trappen – ur
vägen för snyltare. Matte släpper ut hunden från altanen för att slå en kvällsdrill.
Skinkdoften kittlar i nosen, en extra lov
runt huset och ja, du förstår själv.
Rekordhållaren är en benig schäfertik
som på ren och skär vilja stoppade i sig en
hel sex kilos skinka, dock utan benet. Där
tog det stopp. Samba knäade och såg ut
som hon svalt en badboll.
En sådan jätteförätning kan orsaka både
andnöd och cirkulationskollaps och bli
rent livshotande. Snabbt ingripande är
nödvändigt.
En dos kräkmedel injicerat i nackskinnet fick henne tom i magen. Men inte på
bättre tankar. Volymen uppkräkt skinka
var imponerande. Hon hade gärna smällt i
sig den en gång till.

Bullfylla
Medan degen jäser gör man ofta något
annat och ofta gör man detta andra någon annan stans än i köket där både spis
och bänkar är fulla av bak. Jäsande deg
kan man lätt placera litet tanklöst, till exempel så att hunden kan ta sig upp på ett
bord via en stol.
Bullar slinker ner lätt och även en liten
hund kan trycka ner en halv plåt på nolltid. Jäsningen fortsätter i hundens mage
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och det går mycket fort eftersom temperaturen där är högre. Magen blir snabbt
sprängfylld med gas.
Dessutom bildas alkohol vid jäsningen
och hunden kan bli redlöst berusad.
Behandlingen är som ovan: få hunden
att kräkas och det snabbt.

Kräkmedel
Vissa nedsvalda föremål bör man få hunden att återlämna genast. Utan jämförelse bäst är att spruta kräkmedel i nackskinnet, ju förr desto bättre. Vanligen har
man cirka fyra timmar på sig, ibland kortare och ibland längre.
Har hunden bara svalt ett enstaka föremål ger man ett mål mat i anslutning till
sprutan för att få en rejälare kräkning.
I nödfall, men med mindre säkert resultat, kan man själv tvinga i hunden en
stark saltlösning. Om och hur det skall göras bör en veterinär bedöma per telefon
i varje enskilt fall. Injektionen är alltid
att föredra om det över huvud taget kan
ordnas.

Snören, glitter och band
Ibland kan det vara rent fel att utlösa kräkning, nämligen om föremålet kan
skada strupen.
Det gäller spetsiga föremål och sådana
med skärande kanter och det gäller även
föremål som kan ha svällt i magsäcken

och fastna på uppvägen, exempelvis fårskinn, stora mösstofsar, ullvantar eller
sockor, tuggben (särskilt avgnagda knutar), spretiga pipleksaker och kantiga benbitar. Och det gäller också om man vet att
hunden svalt snören, glitter, kassett- och
videoband.
De kan ställa till otäcka skador i tarmen.
I sämsta fall fastnar en trasslig klump i
magsäcken medan en meterlång längd glider vidare ut i tarmen. Klumpen i magsäcken håller emot medan den normala
peristaltiken gör att tunntarmen vandrar upp på snöret och tränger ihop sig som
ett kylse. När snöret spänns kan det skära igenom tarmväggen och orsaka läckage
och bukhinneinflammation.

mare. Ibland kan en veterinär känna ett
föremål igenom bukväggen men ofta behövs även en undersökning med röntgen.
Kompakta föremål som sten, ben och metaller är lätta att upptäcka.
För att se tyg, läder, gummi, tuggben
och andra material med täthet som liknar kroppens egen kan behöva göra en förtydligande kontrastpassage, en variant
av röntgen där man färgar tarminnehållet vitt och följer dess vandring genom tarmen under ett antal timmar.
Ganska många hundar måste opereras för svalda föremål som fastnat i tarmen. Vår vän Buss firade julafton på
operationsbordet.
Källa: Hundsport.se

Nötter
Nötter står ofta i små skålar på låga soffbord och inom räckhåll för hunden. Vi tror
inte att hundar äter nötter och det gör de
inte heller – i vilt tillstånd. Men hushunden ser hur människor håller på med nötterna. Det knäpper och det knakar och slutar med att man stoppar något i munnen.
Det räcker för att göra hunden intresserad och när ingen ser på är som bekant allt
tillåtet. Snabbt ner med nosen i skålen och
snart hamnar nöten på golvet och så rullar
den iväg och måste fångas och vips, slank
den ner i magen.
Det knepiga med nötter är att man sällan
ser när hunden sväljer dem. Ingen saknar
heller en bortkommen valnöt. Den kan ligga i magsäcken i veckor innan den börjar
vandra och orsakar tvärstopp i tarmen.

Symtom
Hundar äter ofta – och det är bra – en
enformig kost med samma foder varje dag.
Att de blir dåliga i magen när de som undantag får smaka fet och riklig julmat är
inte ovanligt och kan normalt kureras med
svält och skonsam kost.
Intensiva kräkningar som inte går över,
uttorkning, påverkat allmäntillstånd och
buksmärtor bör däremot undersökas när-

Xylitol

Xylitol (björksocker) är en socker-alkohol som bland annat används som sötningsmedel. Xylitol ingår ofta i sockerfria
tuggummin och sugtabletter, i vissa läkemedel som fluortuggummin och fluorsköljlösningar, samt i tandkrämer.
Hundar är mycket känsliga för xylitol.
De får till skillnad från människor en ökad
insulinfrisättning av ämnet, vilket kan
leda till allvarlig sänkning av blodsockret.
Vissa hundar har också fått leverpåverkan. Risken varierar med hundens vikt,
intagen mängd, samt halten xylitol i produkten. Därför är det svårt att ange någon
generell gräns för hur mycket en hund kan
få i sig innan det blir farligt.
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Symtom: Kommer vanligen inom en
timme, men kan dröja betydligt längre.
Kräkningar, skakningar, slöhet, i allvarliga fall även kramper och medvetslöshet.
Dödsfall är ovanligt men har inträffat.
Mindre än 0,5 g xylitol per kg kroppsvikt
ger vanligen ingen förgiftning. För en 10
kg:s hund motsvarar detta till exempel cirka 15 fluortuggummin. I sockerfritt godis
kan halten xylitol vara betydligt högre och
då kan redan 2-4 tuggummin eller sugtabletter innebära förgiftningsrisk!
Åtgärd: Ge hunden vanlig föda (kolhydratrik) för att förebygga blodsockerfall.
Om hunden får symtom eller fått i sig en
större mängd xylitol, kontakta genast veterinär eller djursjukhus.
Källa: giftinformation.se

Uppskattningsvis brukar man säga att
mer än 20 mg teobromin per kilo kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund.
Mörk choklad innehåller ca 5-15 mg teobromin per gram choklad.
Ljus choklad innehåller ca 2 mg teobromin
per gram choklad.
Vit choklad innehåller ingen eller mycket
lite teobromin.
Exmpel för en hund som väger 10 kg:
En hund kan äta 12 - 40 g mörk choklad
utan att få så allvarliga symtom att veterinär eller djursjukhus behöver uppsökas. OBS! Ju mörkare choklad desto mer
kakao (och teobromin) och därmed större förgiftningsrisk. Har hunden i stället
ätit ljus choklad kan den klara upp till ca
100 g. Praliner, chokladbitar med fyllning,
innehåller mindre choklad. Hunden kan
då kanske klara att äta ungefär dubbelt
så stor mängd utan att allvarliga symtom
uppkommer.
Behandling: Om du misstänker att din
hund ätit en farlig mängd choklad eller har
symptom, kontakta djursjukhuset genast!
Man kan genom att ge hunden kräkningsframkallande injektioner få den att kräkas
upp chokladen om det sker inom 1-2 timmar. På så sätt kan man undvika att djuret utvecklar några förgiftningssymptom.

Chokladförgiftning
Choklad innehåller kakao som bland annat innehåller teobromin, ett ämne som
hundar och katter inte tål.
Symptom: Kommer som regel efter 4-24
timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst,
inkontinens, skakighet, rastlöshet, riklig
saliverig och hjärtklappning är vanligt.
Vid större mängder kan allvarligare symptom eller dödsfall inträffa..

Tänk på att aldrig ha choklad
liggande framme så att din hund
kan komma åt att äta.
Källa: djurskyddet.se

Farlig mängd: Att räkna ut hur mycket
teobromin som ingår i olika chokladkakor och praliner är svårt. Både mängden
kakao i chokladen och halten teobromin
i råvaran, kakaobönan varierar. Det är
dessutom så att olika patienter har olika
känslighet för teobromin.
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ylvaostfeldt@gmail.com
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Lena Lundström
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046-25 57 84
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Manusstopp

Strävaren
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1 Mars
1 Juni
1 September
15 November

Hemsida: www.foxterrier.se

