Klubben firar 40 år 2019!
Vi efterlyser redan nu material till klubbens 40-årsfirande 2019. Vi önskar både
bilder och texter, som speglar vad som
hänt. Hur vi kommer att använda det vi
får in, beror på vad Ni delar med Er av.
Många har säkert vanliga pappersbilder i
sina gömmor. Ni kan skicka dem till oss
för kopiering. Självklart skickar vi tillbaks
dem så snart Jan har gjort kopiorna. Vi
tar också gärna emot texter på papper.
Samma förfarande blir med det.
Ni kan, som vanligt skicka via e-post till
stravaren@boberg.nu
Fotografier mm skickar Ni till
Christina Boberg, Persikovägen 12 c,
262 65 Ängelholm. Har Ni fundering kan
Ni antingen skicka mail eller gärna ringa
0431-25937. Ett telefonsamtal är alltid
trevligt.
Ser fram emot att se vad Ni har att dela
med Er av.

Christina, redaktör

Ordföranden har ordet
I Gränna kommer vi att ha
vår rasspecial med start den
25 augusti med aktivitetsdag och årsmöte samt den
26 augusti vår rasutställning med Henrik Härling
som domare.
På hemsidan kommer mer information
under våren.
Jag hoppas få träffa många av er i
Gränna!
Ha en skön vår

Vårens första blommor, Snödroppar och
Vintergäck tittar upp och annonserar att
nu närmar sig våren, åtminstone här i
sydligaste Sverige. Härliga promenader
lockar i skog och mark för både fyr - och
tvåbenta varelser.
Under året anordnas som vanligt två utställningar speciellt för våra Strävhår,
nämligen Norrlandsspecialen i Kråken
den 16 juni, med start klockan 12:00 och
med Agneta Åström som domare.
Se vidare i tidningen och på vår hemsida.

Ann-Charlotte

Medlemsnummer!!!!!

Alla klubbens medlemmar har ett nummer i vårt register. Tidigare har vi bifogat ett
medlemskort med 1:a numret av Strävaren varje år. F o m 2018 kommer medlemsnumret endast att finnas angivet i anslutning till Er adress på kuvertet som Strävaren
skickas i. Spara kuvertet eller notera medlemsnumret på annat sätt. Medlemsnumret
är viktigt när Ni anmäler Er till utställningar eller andra arrangemang i klubbens regi
samt gör betalningar till klubben. Medlemsnumret underlättar mycket för dem som
administrerar klubbens verksamhet. /Styrelsen
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Redaktörens rader.
God fortsättning på 2018.
Vintern har slagit till överr hela
landet. På de flesta håll finns
det rikligt med snö utom
om
åhär på ett begränsat områh
de i nordvästra Skåne och
södra Halland. Vintergäck
k
och snödroppar hann börja
a
blomma innan kylan kom
m
in från öster. Naturen beehöver den vila som kylan
n
ger och förhoppningsvis reduceras antalet fästingar och
mördarsniglar. 2017 innebar
nebar
en stor förändring för oss när
ä
Jason dog. Saknaden kommer och går i
vågor. Efter att jag halkat under julveckan, med en kotförskjutning som följd, har
sömnen varit väldigt störd. Nattetid är
saknaden som störst, att inte ha någon att
klappa på och säga några ord till. Vi har
förmånen att få vara extra matte/husse till
några Strävhår, som kommer hit då och
då. Det gläder oss lika mycket varje gång.

Ing
Ingen
kan ersätta den
m
man förlorat, eftersom
v
varje individ är unik.
Det är mycket intressant att få möjlighet
att studera dem. Var
och en med sitt speciella beteende. Vad
händer under 2018?
Norrlandsspecialen i
Kråken äger rum för
K
10:e året. Rasspecialen
10
Gränna är som vani G
ligt i augusti. Det är bara
Stockholm
som kommit igång
St
kh
med sina träffar. Den 1:a äger rum den
22 april. Detaljerad information finns på
klubbens hemsida under kalender. Jag
hoppas på ett fortsatt flitigt samarbete
med Er medlemmar så att Strävaren blir
en trevlig tidskrift.
Ta väl hand om varandra!

Christina, Redaktör

Aktiviteter 2018.
Vintern håller oss ännu i ett hårt grepp. Det är bara Stockholm som har planerat för
aktivitet vad jag känner till. Säkert kommer det att bli promenader mm i vårt avlånga
land. Ni får ha koll på klubbens hemsida under ”aktiviteter” samt i klubbens Face-book
grupp. Dessa båda sidor uppdateras allt eftersom arrangemang planeras.
Väl mött!
Foxträff i Stockholm med skogsrally

Den 22 april 12.00-14.30 i Årsta är det
dags för en repris på höstens omtyckta
skogsrally.
Mats och Helen instruerar oss och priset är samma som förra året 250kr.
Vi måste bli minst 8 ekipage för att kursen ska bli av.
Anmäl er så fort som möjligt till
ylvaostfeldt@gmail.com eller
via sms 0739140941.
Anmälan är bindande.
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Registrerade valpkullar 2017.10.01-2018.02.28
Kennel Fox On The Rocks
Åse Bergman

4 + 0 F 2017.10.11
e. SE55178/2016 Logica Holyday Bells
u. SE57906/2012 Willianans Finemang

Kennel Crispy
Agneta Åström

1 + 2 F 2017.09.28
e.S49746/2007 Crispy Legacy
u. SE57296/2016 Sky Hawk At Eskwyre

Kennal Foxtan´s
Zoltan Sabo

1 + 2 F 2017.10.28
e. SE28416/2016 Syoori´s Batman
u. SE6276872010 Foxtan´s Fairy Tale

Kennel Foxamore
Bettina Persson

2 + 1 F. 2017.12.22
e. SE41087/2017 Kreit Kross Ozzy Son
u. SE49116/2015 Crispy High Spirit

Kennel Quicken´s
Evalotta Kovacic

2 + 2 F. 2018.01.20
e. SE28416/2016 Syoori´s Batman
u. SE35134/2011 Quicken´s Glittering Goldie

Med reservation för ev. fel.

Skänkta medlemskap
Från

Till

Kennel Jollyfox
Pia Rydberg

Nils Rolfart, Lödöse

Kennel Crispy
Agneta Åström

Nicole Bergström, Limhamn
Cecilia Andersson Edwall, Onsala

Kennel Fox On The Rocks
Åse Bergman

Jan Ove Malm, Uddevalla
Angelica Heikkilä, Bjästa
Margareta Nilsson, Luleå

Kennel Peder Jonaegården
Agneta Broberg

Erika Bjureby, Sköndal
Lisa Arctaedius, Saltsjöbaden

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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Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 4 2017
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Kopierat från foxterrier.se med reservation för ev. fel.

Årets Strävhår 2017
SE49114/2015 Crispy Hijacker

e. SE38038/2015 Image Des Tip-Top Terriers
u. S16739/2009 Crispy Peppermint
Ägare: Agneta Åström
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INBJUDAN TILL
NORRLANDSSPECIALEN 2018-06-16
Utställningsplats:

KRÅKEN

Vägbeskrivning

www.crowfox.com

Bokning av boende:

Statarlängan, Hörnefors/vandrarhem/
Tel 0930-204 80 mail: statarlangan@gmail.com
Levar Hotell, Hörnefors tel 0930-10109,
www.levarhotell.se
För Husbil-Vagn finns utrymmen på utställningsplatsen.
Där kan vi samlas på lördag till grillkväll m. föranmälantill Gunvor Pettersson tel. 0930- pris 100 kr
Efter söndagens rasutställning ordnas en del aktiviter, hundpromenader och tipsrunda med priser,pälsvård, trimtips mm.

Välkommen att fira Norrlandsspecialens 10-års Jubileum!
OBS! Internationell utställning i Vännäs för terrierraser den 17 juni.

Presentation av domaren
Agneta Åström,
Helsingtborg
Framgångsrik uppfödare av Strävhårig
Foxterrier sedan många år med kennelnamnet Crispy.
Det är andra gången vi med glädje välkomnar henne till Rasspecialen för att erfaret kunna bedöma våra hundar och ge
vägledning och tips om pälsvård och avel.
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NORRLANDSSPECIALEN I NORDMALING 2018
Inofficiell utställning för Strävhårig Foxterrier
Söndagen den 16:e juni kl 12,
Sista anmälningsdag den 27:e maj
Utställningsplats:

Kråken

Domare:

Agneta Åström, Helsingborg

Anmälan till:

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

För info kontakta:

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

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

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

Välkommen med anmälan!
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Officiella utställningar 2018

26-27 maj
NORDIC
Uppsala Läns Kennelklubb
Nordic dog show Gimo

med reservation för eventuella fel

02-03 jun
NAT
Östergötlands Kennelklubb
SVTEK / ÖSTEK Nationell utställning Norrköping
SVTEK / VÄTEK 09-10 jun
NAT

Svenska terrierklubben
3/3

Sollentuna

13/5

Tånga Hed

19/5

Hörby

9/6

Skellefteå

16/6

Eskilstuna

17/6

Eskilstuna

28/7

Torsby

SVTEK

4/8

Östersund/Åsarna

SVTEK

1/9

Skellefteå

SVTEK

8/9

Bjuv

SVTEK / SYTEK Dalarnas Kennelklubb
Nationell utställning
Leksand
SVTEK
09-10 jun
NORDIC
SVTEK / ÖSTEK Norra Älvsborgs Kennelklubb
SVTEK / ÖSTEK Nordic dog show Vänersborg
16-17 jun
NAT
Västerbottens Kennelklubb
Nationell utställning
Vännäs

29-30 jun
NORDIC
SVTEK / SYTEK Norra Norrbottens Kennelklubb
Midnattssolsutställning
9/9
Bjuv
SVTEK / SYTEK
Nordic dog show Gällivare
6/10
Njurunda
SVTEK
30 jun - 01 jul
NAT
20/10 Tånga Hed
SVTEK / VÄTEK Södra Älvsborgs Kennelklubb
Nationell utställning
Borås
11/11 Sollentuna
SVTEK / ÖSTEK
30 jun - 01 jul
NAT
Svenska Kennelklubben
Hälsinglands Kennelklubb
31 mar - 01 apr INT
Nationell utställning
Alfta
Sydskånska Kennelklubben
06 jul NORDIC
Internationell utställning Malmö
Hallands Kennelklubb
07-08 apr
NAT
Nordic dog show Tvååker
Västernorrlands Kennelklubb
07 jul NAT
Lillan de Walls minne
Hallands Kennelklubb
Nationell utställning Sundsvall
Nationell utställning
Tvååker
28-29 apr
NAT
14-15 jul
INT
Wästmanlands Kennelklubb
Södra Norrbottens Kennelklubb
Nationell utställning Västerås
Internationell utställning Piteå
12-13 maj
NORDIC
21-22 jul
NORDIC
Skaraborgs Kennelklubb
Wästmanlands Kennelklubb
Nordic dog show Lidköping
Nordic dog show Västerås
19-20 maj
NORDIC
28-29 jul
NORDIC
Nordskånska Kennelklubben
Värmlands Kennelklubb
Nordic dog show Hässleholm
Nordic dog show Ransäter
26-27 maj
NAT
04-05 aug
INT
Södra Norrbottens Kennelklubb
Stockholms Kennelklubb
Nationell utställning
Piteå
Internationell utställning Märsta
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04-05 aug
NORDIC
Jämtland Härjedalens Kennelklubb
Nordic dog show Svenstavik

26 aug INT
Gotlands Kennelklubb
Gotland Dog Show
Internationell utställning Visby

11-12 aug
NAT
Örebro Läns Kennelklubb
Nationell utställning Askersund

01-02 sep
NAT
Småland-Ölands Kennelklubb
Nationell utställning
Öland

11-12 aug
NAT
Blekinge Kennelklubb
Nationell utställning Ronneby

01-02 sep
NORDIC
Gästriklands Kennelklubb
Nordic dog show Sandviken

18-19 aug
NAT
Norra Norrbottens Kennelklubb
Arctic Circle Dog Show
Nationell utställning Överkalix

08-09 sep
NAT
Uppsala Kennelklubb
Nationell utställning

Gimo

18-19 aug
NORDIC
Östergötlands Kennelklubb
Nordic dog show Norrköping

22-23 sep
NAT
Sydskånska Kennelklubben
Nationell utställning
Eslöv

18-19 aug
NAT
Södermanlands Kennelklubb
Nationell utställning Eskilstuna

06-07 okt
INT
Västernorrlands Kennelklubb
Internationell utställning
Sundsvall

25 aug NAT
Gotlands Kennelklubb
Gotland Dog Show
Nationell utställning

02-04 nov
INT
Småland-Ölands Kennelklubb
Internationell utställning Växjö

Visby

08-09 dec
NORDIC
Svenska Kennelklubben - CS
Svensk Vinnarutställning 2018,
Crufts-kvalificerande,
Inomhusutställning
Nordic dog show Stockholm

25-26 aug
NAT
Västra Kennelklubben
Nationell utställning Ljungskile

Rasspecialen i Gränna 25 – 26 augusti 2018.
Eftersom vår helg i Gränna sammanfaller med stor lastbilsmässa i Jönköping
är det ont om boende i Gränna. Återbud
inkommer emellanåt till stugorna på
Gränna Camping, så håll koll. Turistbyrån
i Gränna brukar också vara hjälpsamma.
I nästa nummer av Strävaren kommer
utförlig information. Den kommer också
att finnas på klubbens hemsida.
VÄLKOMNA!

Lördagen den 25 augusti,
Gemensam aktivitet. Planering pågår.
Förslag mottages gärna.
Fika till självkostnadspris.
Årsmöte.
Middag på Gränna Hotell.
Söndagen den 26 augusti.
Utställning. Domare Henrik Härling.
Under pausen finns möjlighet att köpa
fika. Lotterier. Vinster mottages gärna.
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Salvtjutare 900 Nicke i tjänst
Svenska marinens stridigaste skeppshund var nog den strävhåriga foxterriern Nicke från Östergötland.
Han tjänstgjorde på pansarskeppet HMS Drottning Victoria och gjorde, när
han inte var på rymmen, karriär som ”salvtjutare”.
Nicke nedkom som vitsvartbrunt bylte
den 4 november 1939 mitt under brinnande världskrig. Matte var Elin Ekstrand i
Kvilla Brokind i Östergötland.
– Elin var änka och hade en liten gård
med kor och höns. För att bättra på ekonomin födde hon upp och sålde foxterrier,
berättar Elins barnbarn, Maria Ekstrand
Andersson, som dock inte har en aning
om hur en av hundarna hamnade på ett
krigsfartyg.
Knappt två månader gammal mönstrade Nicke som 3:e klass sjöman på Sveriges
största pansarskepp genom tiderna,
HMS Drottning Victoria.
Nicke fick förstås hjälp med att fylla i
formulären.
”Yrke vid antagande” skrevs blev: Valp.
”Civilstånd” plitade man dit som: Ogift.
”Signalement” skrevs som:
Strävhårig foxterrier, vit med bruna och
svarta tecken.
Nicke tog sedan plats i 2:a Hundkompaniet och fick inledningsvis gå på
däck och skrota som han ville. Därefter
blev han ”diskare” i chefsbyssan. Fast det
var ingen bra lösning, eftersom Nicke inte
kunde hålla tassarna borta från alla godsaker. Så det blev ideliga uppgörelser med
kocken.

Ett betydligt bättre förhållande fick han
med flaggmaskinisten Erling Nordström,
som blev Nickes bästis.
Nicke omplacerades till artilleriet och
gick på Skola för Skeppshundar och även
i Rekrytskolan. Därefter var det dags för
Skjutskolan vilken han klarade så bra så
att han blev föreslagen till vidareutbildning till salvtjutare.
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Salvtjutaren ljöd när det var dags
för just en salva skott. Nicke lärde sig
rekordsnabbt.
Så när tjutaren gick igång, for Nicke
ylande runt på fartyget och talade om att
nu är det dags.

I augusti steg han i graderna och blev 2:a
klass skeppshund, bara för att någon månad senare, på grund av dåligt uppförande,
degraderas till 3:e klass igen. I skeppsboken, som i dag förvaras på Marinmuseum
i Karlskoga, kan läsas om en hel rad ”olovlig undanhållning” och om vilka straff de
resulterade i:
1 september 1940: Olovlig undanhållning i en vecka i samband med lösdriveri på Stockholms gator samt brott mot
förmans i tjänsten givna befallning att
bege sig ombord. 14 dagars vägran av
landpermission.
7 mars 1943: Störande uppträdande vid Svenska Mästerskapen i bandy på
Laduviken. Blandade sig oombedd i spelet.
Varning.
18 april 1943: Avvikit från sekonden under promenad i Liljansskogen. Stört trafiken på Nybroplan och skällt ut åtskilliga
personer – 4 dagars vaktarrest.
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Nicke var trots allt bus och smitande en
duktig och flitig arbetshund och det tyckte fartygschefen skulle premieras genom
befordran till högbåtsman. Men allt gick
åt skogen den där augustidagen då Nicke
fick för sig att han skulle vältra sig i smutsen på kajen i Strömstad. I skeppsboken
skrevs dagen efter också att Nicke ”tuggade i lönndom på kopplet, sannolikt i avsikt
att försvaga dess hållfasthet. Tydligen var
N:s avsikt att, sedan han kommit i land
på kajen, med ett ryck få kopplet att brista och därigenom tilltvinga sig frihet i stadens planteringar”.

Med tiden steg 900 Nicke i graderna.
Han blev först korpral, sedan furir med
uniform i form av specialsydd blåkrage
och rundmössa.
Efter sjömanslivet flyttade Nicke in hos
Erling Nordström för gott och blev promenadhund. Han avled i cancer 27 juni 1950
elva år gammal.
Källa:
Sjöfartsverkets tidning ”Sjörapporten
2-2013” Bilder Sjöhistoriska Museet och
Marinmuseum

Var är våren?
Då var det dags igen. Klorna ner i bläcket. Trodde jag, det är så kallt ute att bläcket frusit. Men vad gör man inte för att
få med ett par rader, jag stoppa in det i
mikrovågsugnen.
Just nu när jag håller på och skriver detta så är det en blandning av alla väder ute.
Solen skiner, 12 grader kallt och det snöar lite lätt, blåser gör det också. I början
av året gick matte och husse och sa att det
blir nog ingen vinter. Där så gissade dom
ju skapligt fel. Jag har pratat med matte
och vi ska anmäla mig till simskolan. En
morgon så hade det kommit 24 cm snö är
vi vaknade. Jag tog mig knappt fram i all
snö. Brorsan har ju längre ben så han kom
fram.

Trotts att det är vinter så är vi i torpet
och arbetar. Gissa om det finns spännande lukter där. I en gammal träsoffa låg det
massor med trasmattor och en massa små
pappersbitar. Matte sa att här har det bott
en mus. Jag lovar att det var inte länge sedan den var där för det luktade massor. I
en garderob hitta vi en skattkista. Matte
sa att det bara var en vanlig träkista, men
det var en skattkista. I den hittade vi ett
rävskinn. Hur spännande som helst.
Det är inte bara inne som det finns en
massa spännande dofter. En dag när vi
var ute och gick så var jag bara tvungen
att nosa lite extra under ett par granar.
Jag struntade fullständigt i att matte stod
och tjata på mig att jag skulle komma. Jag
hade ju inte tid med det. Jag hade nämligen hittat ett ställe där vildsvinen sovit.
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Ett sådant ställe har jag inte hittat förut
så jag kunde ju inte bara lämna utan att
grundligt gå igenom allt.
Det som är extra bra med all snö ute
är att man ser vart alla djuren har gått.
Brorsan och jag nosar i alla spår. Jag kanske skulle lägga till att jag vill gå en kurs i
att spåra också. Jag tror att jag skulle klara av den med toppbetyg. Jag tar det med
matte i eftermiddag.
Syster Nina har vi hunnit med att hälsa på också. Vi trivs bra ihop. Tur att man
har en snäll syrra. Brorsan är dock inte
helt övertygad om att Nina och dom andra
flickorna är snälla. Han beter sig som om
han ska bli uppäten.
Nää, nu ska vi ta och packa lite och åka
ner för att se hur mycket snökanonerna
levererat. Vi får hoppas att det inte är så
mycket för traktorn som plogar visar sig
inte för ofta. Det måste komma 10 – 15 cm
innan han plogar. Det är spännande på
många sätt ute i skogen.
Vi ses!

Safira & Scooby
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Diggi och Diggis Matte
Första numret av Strävaren för 2018!
Det har gått ett antal månader sedan vi
skrev något senast. Diggi har blivit lugnare och mer sansad och hittar inte på lika
mycket hyss som tidigare. Han har däremot skaffat sig en del nya vanor (eller ovanor). När vi är på Skårby över veckosluten vaknar han jättetidigt och skall släpa
ut Matte på promenad ibland redan vi 6,
½ 7–tiden. Inte nog med det, en halvtimme senare stormskäller han och skall ut
igen och dra en repa runt huset. I bästa
fall kommer han in och faller i nirvana till
framåt förmiddagen. När vi är i våningen i stan sover han den oskyldiges sömn
ända till Matte väcker honom framåt ½ 9
för en runda i Stureparken. Vad kan det
vara som gör att han är så morgontidig på
landet? Han hör ju dåligt så det kan inte
vara rådjur eller fåglar som klampar omkring och väcker honom. Sista promenaden är oftast mellan 1 och 2 både på landet och i stan.

Han har dessutom blivit periodätare. Ett
par tre dagar duger inte maten vad vi än
serverar för läckerheter. Veckan därpå
vråläter han och kan sätta i sig tre middagar på raken. Man undrar vad som döljer
sig under pälsen. Jo, den växer ju!!!! I början av februari såg han ut som ett dubbelt
utegångsfår och Husse och Matte tyckte
han såg FET ut. Raskt iväg till Karlskoga
och se: efter ca 2 timmar stod där en perfekt Strävhårig Foxterrier, varken fet eller mager. Golvet i trimrummet var täckt
av ett tjockt lager ludd. Borde räckt till
en ny hund. Luddet samlades i plastkasse och forslades hem, stoppades i nätpåsar
och hängdes upp i diverse buskar åt små
fåglar att inreda sina bon med. Matte bifogar foton ”före” och ”efter”. Husse är också
”nytrimmad”.
Ända tills för någon vecka sedan njöt vi
av den ”gröna vintern”. Inget ”flytta snö”
och inga isklumpar under magen eller i
benhåren. Men NU kom det, nordlig vind
och jättestora snöflingor. På Östermalm är
ju snöröjningen obefintlig på trottoarerna
så Matte och Diggi hoppar kråka mellan
isfläckarna och drivorna. Då är det bättre att sitta hos Husse, läsa Grönköpings
veckoblad, dricka kaffe och titta på
domherrarna.
Tre små harar har adopterat oss och
kommer fram nattetid och äter äpplen och
morötter. Vi har inte visat dem för Diggi,
tycker inte han behöver motionera dem.
De har trampat upp en liten harstig från
grindarna till utfordringsplatsen och sedan vidare över gräsmattan till ett litet
hål i staketet. Tisdag, onsdag och torsdag
får de svälta. På fredagen kommer Diggi
och Matte med nya morötter och äpplen.
Nu längtar vi till våren och gräsklippning, frösådd och ogräsrensning. Diggi vill
flytta ut sin korg och ligga i solen.
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Diggi och Diggis Matte hälsar
till alla klubbkamrater och alla
Strävisar.

Hej ALLA!
Vilken vinter vi haft;=) har, iaf i de norra
delarna av vårt land. Vi, i vår familj gillar
vintern. V 10 bär det av igen till Härliga
norra delarna av Dalarna. Klädkoden är
något annorlunda på grund av all snö och
alla minusgrader. Ilse har fått nya tossor,
två röda och det kommer att bli två svarta. Jag hittade gamla goa vantar i bra tyg
som Herr Boo får ta sig an ihop med symaskinen. Det gäller att vara försiktig med
”sidenkuddetassarna” i kylan, som bränner på otränade tassar. Ilse tycker att det
är obekvämt att gå med kläder ;=) och nu
både tossor och jacka/täcke vadå hälsosamt och stärkande i fjällen ;=).

Spårträningen har varit ganska många
och intensiva, någon ny rallylydnadkurs
är inte påannonserad ännu, så vi väntar.
Vi (Ilse o jag) tycker att det är x-tra viktigt att ha något ”speciellt” att göra framför allt from 1 mars tom 20 augusti då det
enl lagen om tillsyn över hundar o katter
16 paragrafen står att hundar skall hållas
under sådan tillsyn att det hindras från
att springa lösa i skog och mark där det
finns vilt. Just av den enkla anledningen att hela naturen sakta men säkert förvandlas till en enda stor barnkammare.
Såå med tanke på det, blir det inga race
i skogen då behöver hjärncellerna få jobba
x-tra för att hitta en balans på energin ;=)
som trots ,tycker jag, Ilses mogna ålder,
har en jäkla kapacitet med lagrad energi.
När detta nummer är hos oss är väl påsken på G eller tom varit. Jag hoppas och
ser fram emot vår numer traditionella tur
neråt Skåne som egentligen började med
att jag ville åka en liten del på konstrundan och som numer i huvudsak blivit en
social runda med många goa möten, skratt
och of course go mat.
Hur som helst önskar vi från V-kusten en
God och Glad Påsk och som förstärkning
till det vill jag påminna om att det Ilse som
är kalenderflickan på mars månadsbild
med påsfjädrar köttbulle och ”allt”!
Vi kämpar på med att veta att Ingen kan
allt, alla kan något och TILLSAMMANS
kan vi mycket.

Vi ses och höres MarieBoo o Co.
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Den hjälpsamma samariten!
Jag älskar att njuta av livet, god mat,
härliga promenader och mina bastu kvällar som även innebär salamikorv.

Ja ni läste rätt, älskar att basta det ska
vara riktigt varmt men, ibland åker jag ut
för att husse tycker att det kanske blir för
varmt för mig och det gör inte så mycket,
för då är jag ju själv i SPA:et och kan passa på att norpa en x-tra salami eller annat
gott som matte tagit fram.
Just nu är det lite rörigt hemma pga att
vi håller på att renovera köket och jag kan
ju det mesta om ni frågar mig, eller rättare
sagt jag vill vara med där det händer vill
ju bara hjälpa till att plocka fram ur verktygslådan och se om det är rätt målarfärg.
Ja och vet ni vad som händer när man
vill vara så där extremt hjälpsam. Dom
sätter fast mig i kopplet och man få iaktta
från håll. Kul nääää… även om man jag
fick ett baconben att gnaga på.
En liten incident hände här hemma strax
före jul och husse blev hämtad av en ambulans. Jag började genast packa upp
akutväskan då jag hör något säga med en
bestämd röst till matte..
-Tror du att du kan ta bort hunden!!!!!!
Förstod inte alls, jag var ju bara hjälpsam.
Men det är glömt nu och huvudsaken att
det gick bra för husse.
Njut av livet//
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Harry

Gör en egen aktivitetsmatta.
Ewa Schöld, Asmundtorp har gjort denna matta efter att ha
sett en liknande i handeln.
Köp 1 st dörrmatta enligt bild samt 2 st fleecefiltar.
Dela dörrmattan på mitten.
Klipp remsor av filtarna 7 cm breda och ca 27 cm långa.
Knyt fast remsorna i mattan.
Göm godisbitar bland knutarna.
Låt Din hund leta.
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Hundar i naturen
Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda
vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora.
Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår
av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att
hundar ska hindras från att springa lösa i
marker där det finns vilt.
Naturvårdsverkets tolkning av lagen
är att om en hund ska hindras från att
springa lös måste den i de allra flesta fall
hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst
någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot
inte i lagstiftningen förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.
Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den
mest känsliga tiden när djuren får sina
ungar. De marker som lagen syftar på är
praktiskt taget all naturmark, även större
parker och liknande.
• Lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)
• Rennäringslagen (1971:437)

Om hunden inte går att fånga riskerar
den att bli skjuten. En hundägare har
ett strikt ansvar att hunden inte orsaker
”skador eller avsevärd olägenheter”. Det
gäller inte bara vilt utan även till exempel betande tamdjur. Även en hund som
inte biter djuren, utan bara jagar dem i
en hage, är ett exempel på en skada eller
olägenhet.
I ett område där renskötsel bedrivs ska
hundar, som inte används i renskötseln,
kopplas. Detta gäller också när renar flyttas. Denna regel finns i rennäringslagen.
Här finns ett koppeltvång (”hållas i band”).

Kopplingstvång i nationalparker
I vissa fall gäller absolut kopplingstvång.
Då finns inget utrymme för egna tolkningar av lagen. I nationalparker gäller att
hund ska vara kopplad. I vissa nationalparker tillåts inte hundar alls.
Alla nationalparker har regler, så kallade
föreskrifter, där du kan läsa vad som gäller
i just det området. På Naturvårdsverkets
webbplats kan du hitta de föreskrifter som
gäller i Sveriges olika nationalparker.

I naturreservat

Full kontroll även annan tid
Även annan tid på året måste hunden
hållas under sådan tillsyn att den hindras
från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att
du kan stoppa den eller kalla in den om
den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan
det ska hunden gå i koppel eller i lina. En
lösspringande hund i naturen får kopplas
av en jakträttshavare. Det är ofta markägaren, eller någon som företräder henne eller honom.

I de flesta naturreservat gäller kopplingstvång. I naturreservat med känsligt
djurliv eller många besökare är det oftast
så. Se informationsskylten vid entrén till
naturreservatet eller fråga din länsstyrelse eller kommun.
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Lokala och regionala beslut om
kopplingstvång
Länsstyrelsen kan besluta om kopplingstvång med stöd av jaktförordningen. Beslutet kan gälla såväl under tiden 1
mars - 20 augusti som annan tid på året.
Kopplingstvång gäller till exempel i en
stor del av Östersjökustens skärgård.
Kommunen kan också införa lokala regler om exempelvis kopplingstvång och
hundförbud. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Närmare
information om vad som gäller just i din
kommun kan du få från kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd.

Hundägarens ansvar
Hundägare har så kallat ”strikt ansvar”
för sin hund. Det innebär att du till och
med kan hållas ansvarig för skada som
hunden orsakar även om någon annan
har hand om den. I ansvaret ingår också
att känna till vilka lagar och regler som
gäller.

Så här tar du bort en
fästing steg för steg

1.

2.
3.
4.

Ta tag om fästingen med en fästingborttagare eller med en pincett
och dra rakt upp.
Ta tag om fästingen så nära munnen på den som möjligt
Dra sedan försiktigt rakt ut
Efteråt kan du tvätta såret med
tvål och vatten och/eller med desinfektionsvätska

Om en del av fästingen finns kvar i såret

Du kan försöka ta bort resterna av fästingen med nål och pincett. Detta är dock
inte nödvändigt då det inte ökar risken
för infektionssmitta.
Myter och huskurer som du bör undvika

•

•

Undvik att smörja (så som med
smör, olja och bensin) eller att klämma på fästingen. Detta kan göra att
smittoämnen som fästingen har utsöndras lättare in i kroppen.
Fästingar ska inte vridas loss

Källa fasting.nu.
Jason i Söderåsens Nationalpark.
Foto: Jan Boberg
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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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1 Mars
1 Juni
1 September
15 November

Hemsida: www.foxterrier.se

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

