


Klubben fi rar 40 år 2019!
Vi efterlyser redan nu material till klub-

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

Postgiro : 465692-2

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

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

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

 262 72 Ängelholm 
Omslag:

Vilken maj vi haft!! 
Hela landet har haft sol och värme och 

jag hoppas att resten av sommaren blir 
lika fin, dock med en önskan om regniga 
sommarnätter.

Norrlandsutställningen har sitt 10 års 
jubileum i år och håller som vanligt till i 
Kråken med sin utställning den 16/6. 14 
hundar är anmälda och domare i år är 
Agneta Åström.

Klubbens sammankomst med aktivi-
tetsdag, årsmöte och utställning äger som 
vanligt rum i Gränna 25-26 augusti. 

Ordföranden har ordet

Diggi 15 år bland gullvivorna  Ägareoch Foto: Kristina Lindström

Jag önskar att många vill 
komma och delta i vår fina 
gemenskap och att alla skall 
känna sig välkomna. 

Domare är Henrik Härling 
som även besökte oss 2016.

Tänk på den stora fästingfaran och 
sätt inte din hund i varm bil!

Jag önskar er alla en skön sommar med 
eller utan fyrfota vän.

  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 medlemsnum-
ret 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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Algblomningen är 
igång här i Skåne i 
ett par insjöar. Det 
är också en fara. 
Planeringen av ras-
specialen i Gränna 
är nu i stort sett klar. 
Flera sidor hand-
lar om den helgen, 
som många av oss 

ser fram emot. Med 
eller utan hund. Det 

kan vara svårt att hitta 
boende eftersom det sam-

tidigt pågår en stor mässa i 
Jönköping. Turistbyrån är duktig på att 
anvisa andra hundvänliga hyresvärdar 
om Ni behöver övernattningsmöjligheter. 
Klubben anordnar lotterier under helgen i 
Gränna. Tag gärna med något som kan bli 
till vinst. Behållningen går oavkortat till 
klubbens verksamhet. 

Vi ses i Gränna hoppas jag! 

Christina, Redaktör

Först vill jag be arrangörerna 
av utställningen i Kråken om 
ursäkt. Det blev fel i rubri-
ken för Norrlandspecialen. 
Hur och varför? Mänskliga 
faktorn och dålig upp-
märksamhet. Troligen har 
utställningen ägt rum när 
Ni får detta exemplar av 
Strävaren, men den kor-
rekta sidan finns med i alla 
fall.

Det är sommar över hela lan-
det med ovanligt höga tempera-
turer. Allting blommar i riklig prakt. 
Fortsätter det såhär har vi inte mycket 
kvar att njuta av framåt sensommaren/
hösten. Lantbrukarna drabbas nu hårt av 
torkan. Redan finns prognoser om starkt 
reducerade skördar. Ekonomiskt slår det 
hårt för dem och ökar importen av livs-
medel, som inte alltid håller den höga 
kvalitén vi är vana vid hos inhemska pro-
dukter. Man kan inte påminna tillräckligt 
ofta om att se till så Era hundar har till-
gång till skugga och friskt vatten. 
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Redaktörens rader.

Raskompendium.
Det nya raskompendiet, godkänt av Svenska 

Kennelklubben och använt vid domarkonferensen i 
Malmö finns nu att köpa. Kompendiet innehåller kom-
plett 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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Registrerade valpkullar 2018.03.01-2018.06.01

Kennel Crispy    1 +2 F 2018.02.06
Agneta Åström   e. SE28416/2016 Syoori´s Batman 
    u. SE1350672016 Crispy pretty Perfekt

Kennel Snowfly´s   0 + 1 F 2018.02.23
Ann Hjort    e. SE54320/2016 Crowfox Top Gun
    u. SE49834/2014 Snowfly´s Eyes On Me

Kennel Foxtan´s   2 + 0 F. 2018.03.25
Zoltan Sabo    e. S49746/2007 Crispy Legacy
    u. SE51751/2012 Foxtan´s True Vision

Kennal Logica    2 + 3 F 2018.04.01
Ewa Welander    e. SE11826/2011 Logica Headliner
    u. SE29863/2010 Logica Wheel Of Fortune

Med reservation för ev. fel.

Skänkta medlemskap
Från    Till

Kennel Crispy   Karl-Gustav Nilsson, Kivik
Agneta Åström

Kennel Quicken´s  Gisela Lindberg, Fredrik Boman, Falkenberg
Evalotta Kovacic  Bengt Steen, Vollsjö
    Jenny Asp, Österbybruk
    Anders o Allie Lundgren, Ingarö

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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NORRLANDSSPECIALEN I KRÅKEN 2018
           

 Inoffi ciell utställning för Strävhårig Foxterrier  
Lördagen 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
För info kontakta:  Ove Sjöberg, 070-671 19 93
   Gun Nilson, 070-699 13 43

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:     Kom med hunden som den är (utom tävlan)    
Valpklasser:     4-6 mån och 6-9 mån
Juniorklass:  9-15 mån
Unghundsklass:  15-24 mån
Öppen klass:    15 mån och äldre
Championklass:  Hund som är svensk utställningschampion (such)
Veteranklass:    8 år och äldre
Uppfödarklass:    4 hundar av egen uppfödning
Avelsklass:  Hund med 4 avkommor
Brace:     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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Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 1 2018

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

Inbjudan till Gränna 2018
25/8  Aktivitetsdag 13:00 – 16:00 
           Årsmöte 17:30
26/8 Rasspecialutställning 12:00 under familjära former.

Varmt välkomna till Strävhåriga Foxterrierklubbens dagar på Gränna Camping i 
Gränna. Vi börjar på lördagen med en aktivitets dag. I År har vi bjudit in Hundtränare 
Helen Kjellander att ge oss en inblick i shaping av din hund. Alla medlemmar är väl-
komna på denna spännande dag.

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

Efter årsmötet kan de som önskar anmäla sig till en gemensam middag kl. 19:30. I år 
kommer vi att inta middagen på Grenna Hotell, Ribbagårdsgränd 11. Anmälan sker via 
vår hemsida under kalendern senast 20 augusti. 

På söndagen håller vi rasspecialutställning. Utställningen sker under familjära for-
mer där alla är hjärtligt välkomna. Domare i år är Henrik Härling.

Välkomna!

Önskar Styrelsen
Strävhåriga Foxterrierklubben
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Middag på Grenna Hotell, Ribbagårdgränd 11, Gränna, 
lördagen den 25/8.

Det kommer att finnas möjlighet att äta en 
gemensam middag efter årsmötet på lördags-
kvällen. Tyvärr har Grenna Hotell ännu inte 
haft möjlighet att lämna den matsedel som 
kommer att gälla för oss. På klubbens hem-
sida, www.foxterrier.se under kalender kom-
mer matsedeln att presenteras så snart vi fått 
den. Bokning av måltid kommer också att ske 
via hemsidan. 

Du som inte har möjlighet att boka där kan kontakta ordförande 
Ann-Charlotte Reventberg på telefon 070 584 94 67, så hjälper hon Dig. 
VÄLKOMNA!

Kallelse till årsmöte
Strävhåriga Foxterrierklubben kallar till årsmöte. 
Lördagen den 25 augusti 2018 kl. 17.30 
på Grännastrandens Camping. 
Lokal anvisas vid campingens reception. 

Motioner
Motioner sänds skriftligen till klubbens sekreterare och
skall vara henne tillhanda senast den 1 augusti 2018. 
Adress: Annika Göransson, Borggatan 31, 596 32 SKÄNNINGE
Information kan fås av sekreterare Annika Göransson 
tel. 0760 17 08 17 eller via e-post info@foxterrier.se

Valberedning 
Gunilla Bergman, sammankallande tel. 070 572 34 38
Marie Saul, tel. 073 991 16 46
Zoltan Sabo tel. 070 319 13 12

Välkomna Styrelsen
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Rasspecialen 2018
Inofficiell utställning för Strävhårig Foxterrier den 26 augusti

Sista anmälningsdag den 12 augusti. 
Utställningsplats: Gränna Camping

Anmälan till:  Annika Latrach
   073-3829198, info@foxterrier.se
   www.foxterrier.se
 
För info kontakta: Annika Latrach 073-3829198
   Ann-Charlotte Reventberg 070-5849467

Domare:  Henrik Härling
 

Anmälan gör du på www.foxterrier.se under aktiviteter. 
Anmälningsavgift insättes på klubbens postgiro 465692-2.
Bedömningsklass, Valpar och Veteraner 100 kr, Övriga 250 kr  

Klassindelningar: 
- Bedömningsklass: Kom med hunden som den är (utom tävlan)    
- Valpklasser: 4-6 mån och 6-9 mån
- Juniorklass: 9-15 mån
- Unghundsklass: 15-24 mån
- Öppen klass: 15 mån och äldre
- Championklass: Hund som är svensk utställningschampion
- Veteranklass: 8 år och äldre
- Uppfödarklass: 4 hundar av egen uppfödning
- Avelsklass: Hund med 4 avkommor
- Brace: 2 hundar, typlika av samma ägare 
- Brace, juniorhandling och barn med hund GRATIS, platsanmälan.

Medlemskap i Strävhåriga Foxterrierklubben erfordras, alt. för utländsk deltagare 
hemlandets rasklubb eller annan officiell klubb.

Välkommen med anmälan!    
Styrelsen                           

OBS! Uppgifter om ägare införs i utställningskatalogen.



8

Domarpresentation för utställningen i Gränna

Det är med stor glädje jag ser fram emot 
att döma er fantastiska ras i Gränna. 
Känns extra roligt att få döma rasklub-
bens egen utställning. Jag hoppas på 
många fina hundar och vackert väder! 
Vem är då Henrik Härling undrar säkerli-
gen de flesta av er. Jag har ett långt förflu-
tet inom hund och inte minst med terrier 
även om jag som uppfödare ägnat mig åt 
whippet i över 30 år (en pekningese-kull 
med).

 När jag var liten hade familjen pudel och 
när den sista pudeln inte fanns mer flytta-
de Lady in. Lady var en speciell dam med 
en enorm personlighet och som hittade 
på många hyss samt var oerhört kreativ. 
Lady var en foxterrier med ena föräldern 
sträv och andra slät. När hon var nytrim-
mad såg hon ut som ett släthår men när det 
gått en tid såg hon ut som ett gammaldags 
strävhår. Otaliga gånger när jag var nå-
gonstans med Lady kom äldre människor 
fram och ville hälsa och berättade att på 
30-talet hade vår familj minsann ett sträv-
hår som såg ut så här. Lady hade enorm 
frihetskänsla och gick på vandringsrun-
dor i timmar om hon lyckades smita, men 
hon var så smart att det egentligen inte 
fanns anledning till oro. Lady hade en 
fin stamtavla med inslag av kennlar som 
Svarthuvans och Goldfighters. Intresset 
för terrier var fött och jag läste mycket lit-
teratur så som Björn Von Rosens terrier-
bok. I mina tidiga tonår fick jag lov att 
köpa en egen hund men mina föräldrar in-
sisterade att jag skulle skaffa en ”enkla-
re” ras och whippet kom in i mitt liv då jag 
tyckte de var så oerhört vackra (och tyck-
er så än). 

Det finns två raser som får mitt hjär-
ta att slå extra när en extraordinär indi-
vid uppenbara sig framför mig och det är 
en strävhårig foxterrier och whippet! Min 
mamma delade min passion och ett kärt 
minne är från Lidköping (jag är uppvux-
en i Lidköping) 2014 då jag dömde sträv-
hår för första gången och min mamma som 
var svårt cancersjuk fick hjälp att ta sig 

till utställningen och det var speciellt att 
ha henne vid ringside då det var första och 
sista gången vi fick dela denna upplevelse 
då hon gick bort inte så långt senare. 

Ett par dagar efter jag slutade gymnasiet 
(1987) åkte jag till England och jobbade en 
längre period på en airedaleterrier-kennel. 
Där fick jag lära mig mycket om hund och 
inte minst att trimma och efter en tid fick 
jag ansvar för en egen tik som jag trimma-
de och visade och var mycket stolt när hon 
vann en stor limit-klass på Driffield och 
blev kvalificerad till Crufts. Vi hade ofta 
besök av kända terrier-personligheter och 
runt middagsbordet fick jag höra spännan-
de berättelser av ”terrierkändisar” som 
Ernest Sharp för nämna en. 

Jag har tittat på strävhårig foxterrier i 
många länder genom åren på mängder av 
utställningar men ett av mina tydligaste 
minnen var när jag såg Ch Killick of the 
Mess i England och blev så imponerad!! 

2014 dömde jag rasklubbsutställningar-
na för släthåriga och dandie och ser fram 
emot ytterligare special. Vi ses i augusti!!

Henrik Härling
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AKTIVITETSDAGEN PÅ GRÄNNA 
25/8-2018 

MED START KLOCKAN 13,00

I År har vi bjudit in Hundtränare Helen 
Kjellander att ge oss en inblick i shaping av 
din hund. Alla medlemmar är välkomna på 
denna spännande dag, som är kostnadsfri.
Fika kommer att finnas till självkostnadspris.

Jag heter Helen Kjellander och driver Helens 
Hundträning sen 2014.

Ett av mina tänk är att lära hunden att ta ansvar för 
träning och då använder jag mig av shaping som betyder 
att forma beteende.

När man jobbar med den metoden lär man sig att ha en 
plan för sin träning, att belöna i små steg och komma vi-
dare i sin träning.

Min erfarenhet är att som förare blir man duktig på att läsa sin hund och kan på det 
viset påverka hunden i andra situationer.

Vi kommer jobba med övningar utefter dig och din hund. 
Hoppas det känns spännande att prova att  jobba i den kommandofria värld.

Helen Kjellander
0708851319
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En ISANDE reflektion från västkusten.
Ilse, min/vår veteran, fast nu kan vi inte 

kalla henne liten längre  ;=) hon uppför sig 
till och med vuxet. Det märks att hon är 
vuxen, visserligen är det ON och full fart 
men det har smugit sig in en mer tydlig 
”vilalämnamigifredknapp, framförallt på 
förmiddagarna. Nåväl, jag har känt små-
små korn på hennes juver i många år, 
ingen affär av det.  MEN början på mars 
kände jag en valnötsstor tumör,= är sam-
lingsnamn på knutar, körtlar, klart av-
gränsad men ändå……. funderade, tankar 
for och slogs i skallen. Kontaktade vete-
rinär för jag ville ha hjälp med en biopsi/ 
vävnadsprov för att få reda på om tumö-
ren var elak eller inte, men enl denna ve-
terinär gör man inte biopsier, iaf inte han, 
utan han gör aspirat dvs man suger ut 
lite vätska ur tumören och kollar utstry-
ket  i mikroskop för att få en uppfattning  
om det är malignt/ elakartat. Jag ringde 
på onsdagen och på fredagen var vi där, 
påskveckan började på måndagen efter.  
”Jag ringer på måndagen och lämnar be-
sked när jag kollat utstryket”, söndag för-
middag ringde han……HJÄLP, en söndag 
förmiddag, före 10.30!!!!! Beskedet var att 
”det” inte såg snällt ut och att operation 
var att föredra, fast först en lungröntgen 
för att se att det inte finns någon sprid-
ning för då är det kaaanske inte en god 
ide med operation. HJÄÄÄÄLP, glad påsk 
liksom…… en riktig käftsmäll mitt i gofi-

kat. Jag hörde när han kunde operera, den 
10 april, ok, ”men om det varit min hund 
skulle jag vilja få opererat så fort som möj-
ligt”….  Nu svartnade det för ögonen på 
mig och tankarna, inte dom positiva, full-
ständigt anföll mig, och Herr Boo såg oro-
ligt fundersamt ut. Ok. Nu behövdes en 
handlingsplan. Jag kontaktade olika vet-
vårdsinrättningar, diskuterade vad, hur 
och kostnadsförslag, vilket jag tycker är 
viktigt, vi bör bli bättre på det, vetvårds-
inrättningar poppar upp som svampar ur 
jorden och tar hemskepriser utan att bli 
ifrågasatta pga att vi vill det bästa för våra 
vänner och det är känsligt med prisbilder i 
det läget. Jag hade många bra samtal med 
cheferna på olika veterinärvårdskliniker, 
som gärna diskuterade prisbilder samt 
vad och hur man tänker inför juvertumö-
rer som skall opereras osv. men jösses vad 
olika priserna ser ut för liknande ingrepp 
på olika ställen, vi kan ju bara gå till vac-
cinationerna för att se vad olika det kan 
vara. Nåväl, på onsdag innan skärtors-
dagen opererades Ilse, hon såg fin ut på 
lungorna och är i god kondition för övrigt. 
Vi åkte runt runt under tiden, hela dagen, 
vi kunde inte vara hemma. Vi hämtade en 
något påverkad Ilse runt 16-tiden. Jag fick 
med injektioner med starkare smärtlind-
ring som hon skulle ha med 12 timmars 
intervall första dygnet. Staaaackaaars vår 
tuffa hjältinna. Hon hade sååå ont första 
dygnet, jag förvandlade mig till sjukvårds-
personal, jag har en del ;=) erfarenhet, och 
smärtlindrade rejält. 

Kragen….. jaaa 
kragen, den är ju 
till för att underlät-
ta läkningen, fri från 
hundens eget sätt att 
tro att det läker fort 
genom att intensivt 
tvätta. Mitt/vårt jobb 
är ju nu att se till att 

hon inte gick loss på såret, men nattetid 
var det krage på. Jag förstår inte ägare 
som går ut med krage på hunden…..  det 
går väl att säga till eller korrigera hun-
den? det är väl vårt jobb/ansvar att ”vara 
där ” och övervaka att det blir bra, men 
nattetid är ju sömn den bästa medicinen 

Hej ALLA!
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för alla, då gör ju kragen ett JÄTTEjobb;). 
Hur som helst nu är Ilse helt återställd. 
Vad var det som hände? Hände det något? 
Trots vad som är gjort, vilket ändå behö-
ver sägas, känns det bra i slutändan. 

Patologsvaret  påvisade att tumören be-
hövde avlägnas pga inflammatoriska pro-
cesser men den  var inte maling-dvs ela-
kartad, sååå vi ser numer, på riktigt,  fram 
emot fler år tillsammans med vår tuffa 
hjältinna. 

Under majmånad putsar, fejar, rycker, 
grejar och irriterar jag henne, jag vill visa 
vår fina svenska utställningschampion 
tillika viltspårchampion som veteran. Hon 
är pigg, glad vid god vigör och nosen är det 
inget fel på …..heller;=) Hon är klockren i 
spåret, hon ääälskar att spåra.

 Vilken päääärs, jaja ni förstår säkert. 
Ha en god sommar och tack för forumet 

jag kan dela mina funderingar….
Jag tror ju fortfarande att:
 Ingen kan allt 
Alla kan något   
OCH Tillsammans kan vi MYCKET, 
och att det funkar i både tanke och 

handling.

 Vi ses och höres MarieBoo o Co.
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Diggi och Diggis Matte
Oj vilken sommar det blev helt plötsligt. 

Allting blommade på en gång och skoma-
karen fick aldrig någon semester mellan 
hägg och syrén. Men Diggi och Matte (ja 
även Husse) njöt i fulla drag. Efter att ha 
frusit vid Valborgsbrasan kunde vi flytta 
ut alla trädgårdsmöbler och dynor och vrä-
ka oss i solen.  Glömda var strapatserna i 
”Brända skogen” under påskhelgen då vi 
körde fast i djup snö och skare. Första var-
ma veckan tillbringade Diggi och Matte på 
Skårby med att växelvis sitta i solen och 
så tomatfrön och gurkafrön. Diggi som 
hade vinterpälsen kvar kom på att man 
kunde svalka av sig i diket. Alltså smög 
han försiktigt iväg dit Mattes stränga röst 
inte nådde hans döva öron. Försvann ner 
i diket, man såg bara en glatt viftande 
svans. Upp kom något som såg ut som en 
svart pudel med röda öron.  Diket innehöll 
inte något vatten utan enbart tjock, kletig, 
svart gyttja. Matte fick slita av sig kläder-
na och släpa in den motsträvige i duschen. 

Gyttjan var envis, det tog nästan en tim-
me att återställa den gyttjebadande till ett 
normalt foxterrierutseende.

Detta upprepades både dag två och 
dag tre. Sedan bar det av till Christina i 
Karlskoga och när pälsen var borta locka-
de inte diket längre. Dessutom hade gytt-
jan torkat ihop. Nu ligger Diggi mest i sin 
korg  i skuggan och Matte får fnula med 
gräs och ogräs bäst hon vill. Några längre 
promenader tycker inte Diggi man behö-
ver förrän det blir svalare frampå kvällen. 
Men visst är han fin bland alla gullvivor?

Matte åkte på ischias och hoppar runt på 
kryckor. Det går långsamt och Diggi gil-
lar inte de slamrande pinnarna. Matte går 
för sakta når Diggi vill pinna på och lukta 
på alla spår av nya hundar i Stureparken. 
Den torra våren har i alla fall medfört att 
det nästan inte finns några myggor och 
fästingar i stockholmstrakten.

Matte och Husse fick för sig att resa till 
Ösel. Diggi skulle inackorderas i Danderyd 
tillsammans med en Griffontik och en 
Bostonterrierpojke. Det avlöpte mycket 
väl och det uppstod  inget gruff och slags-
mål. Diggi hade dock lite svårt att fatta 
att han inte skulle följa med så han för-
sökte packa sig själv i Husses resväska. 
För att vi inte skulle glömma bort hur en 
Strävis ser ut tog vi med senaste  numret 
av Strävaren och fotograferade mot bak-
grund av Biskopspalatset i Kurressaare. 
Det får duga som ”Strävaren på resa”.

Nu hoppas vi att det fina sommarvädret 
fortsätter (men nog behöver det regna lite 
också, men bara på nätterna). Styrelsen 
slår sina kloka huvuden ihop och försö-
ker hitta på kul grejer till Aktivitetsdagen 
i Gränna. Vi hoppas det kommer många 
fina Strävisar till utställningen. Diggi får 
nog vara nöjd med framgångarna på se-
naste Grännautställningen. Är man näs-
tan 15 år så är man fin ändå.

Glad sommar till alla från
Diggi och Diggis Matte
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Från att har varit så kallt så att bläck-
et frusit så är nu bläcket nästan kokande 
hett.

Brorsan och jag kämpar på vid torpet 
men nu när det varit så varmt så har vi 
mest ägnat oss åt att bada. Jag har hittat 
ett riktigt fint sump hål att trampa runt 
i. Från kennelmatte Christina har det 
kommit rapporter om en hund som badat 
gyttjebad som har fått kanonpäls. Försöker 
övertyga matte om att jag behöver samma 
behandling för att min päls skall nå topp-
kvalité till Gränna. Om inte annat så kan 
det bidra till att hålla bort mygg och knott. 

Under våren har vi hunnit med lite besök 
hos syster Nina i Karlskoga. Sist vi var där 
så sa matte att vi skulle åka på spa. 

Sommarlov. Jag såg framför mig varma handdukar 
och massage. Pyttsan, det blev trimbordet 
och av med ett lager päls. Nu i efterhand 
med tanke på värmeböljan så var det inte 
så fel. Våran mamma Honey gick omkring 
och undrade vem av hennes valpar det var 
som låg på golvet. Högen med gammal 
päls blev enorm. 

För övrigt är det ganska lugnt här hos 
oss. I sommar tar vi dagen som den kom-
mer vi får se vad som händer. Ganska 
skönt att inte ha en massa saker uppboka-
de utan vi kan bara göra det vi vill.

Safira  & Scooby
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Hej
Nu har mysdressen åkt på igen Tyvärr 

(som tur e) e min nos för lång för ”badring-
en” o struten blir ja helt katatonisk av. 
Står bara på samma fläck i timmar om 
ingen gör nåt. Så DÄRFÖR har matte fix-
at till den här sjömansdressen. 

Hörde om Jason, de va tråkigt, han va en 
just guy. Flera av mina bekanta har oxå 
lämnat in o leker nu på annat ställe. Men 
ja tänkte hänga me lite till o se till att min 
matte piggar på sej, de va INTE kul när 
hon va borta så länge i vintras. 

Igår va sista dan som golfbanan va öppen 
för vintern; vi har en JÄÄÄTTESTOR golf-
bana där vi alla får va lösa när d e vinter, o 
nu e d ju faktiskt vår.. O då e d snart dags 
å börja gå å fika som vi gör på somrarna

Ja brukar få en 
ynka portion visp-
grädde, men gott e 
d. O trevligare än 
å plöja fram i snö-
kaoset som man 
fick göra i vintras. 

Snart ska ja va me på nån sorts aktivitets-
dag, d blir intressant. Vi hade en tidigare 
där man skulle stanna o sitta o göra olika 
krumbukter bredvid - i mitt fall- gu’mat-
te. Ja kunde redan d där så hoppas d här 
blir lite mer utmaning. Ja e vänstertas-
sad (precis som matte) o älskar problem-
lösningar. O nu har ja kommit på att när 
matte säger att ja inte får skälla på sena 
kvällarna o ja vill att hon ska klia mej, så 
SJUNGER ja en liten stump. Ja börjar för-
siktigt me lite småljud så hon tycker synd 
om mej o sen ökar ja på o sjunger.. O mat-
te kan inte motstå d även om klockan e tre 
på natten. Sen hoppar ja upp o lägger mej 
tillrätta på min plats 
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Hoppas nu ni mår så bra d bara går.
Här kan ni se lite av min hemmiljö, ja bor 

i d röda huset längst till vänster o mina 
promenader sker vid (o i) vattnet som e 
överallt. O ja ÄLSKAR  bryggor..

Många tassar o nospussar från Isse. 
(Matte tjatar om att ja ska hälsa). 

Foto: Zoltan
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Följande artikel handlar om hur uppfödningen av Ginger började och hur genetiken 
fungerar med färgen. Inslaget kommer från Evalotta Kovacic. Eventuella frågor kan Ni 
skicka till evalottasfriskvard@icloud.com  Red. Anm.

In the 20’s, the late handler extraordi-
naire George Ward introduced gingers 
into the US.   George and the late hand-
ler/judge Tom Gately were especially fond 
of gingers and showed them extensive-
ly. Later, the late handler/judge Dennis 
Springer also bred really nice, typey ones.

In the 30’s,  Ch Glynhir Golden, a Ginger 
import of Luther Lewis (Briarcliff Manor, 
NY),  was considered to be one of the “very 
best” Wires of her time, winning several 
Best In Shows.

Unfortunately, several myths that still 
linger have, I  I have personally once bred 
two Gingers:  three Tris and two Gingers 
resulted.  The Tris had very intense 
coloring.

I’ve heard surprising comments from in-
dividuals who should know better:  Ginger 
Wires should not be recognized because 
that color isn’t mentionedin the Standard.  

True, Ginger isn’t mentioned in the 
Standard; however, comments like this 
make me wonder if these individuals have 
ever read the Standard.  Black and brown 
aren’t mentioned in the Standard either, 
so should we also exclude Wires with these 
colors?  The only “color” that a Wire must 
have is white, which should (not must) 
predominate; and, yes, an all white Wire 
is perfectly acceptable.  Red, liver, and sla-
ty blue are mentioned as objectionable. 
Brindle, as defined by AFTC (American 
Fox Terrier Club) as striped (e.g., like 
Great Danes, Boxers, etc.), is objectionable 
too; however, there is no disqualification 
for color/markings.

Breeding for ”Ginger”
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Basically, Wires may be White or Colored.  
If colored, they are Ginger-colored (ging-
er and white) or Tri-colored [brown (tan), 
black, and white]. There is no in-between 
mixture possible. The Ginger color is ex-
actly that: GINGER, not same brown as 
the brown of a Tri-colored Wire. The color 
Ginger is not red.  I’d describe it as a red-
dish brown.

The “Ginger” Wire Fox Terrier is the re-
sult of what is referred to genetically as 
“epistasis” (see below).  Epistasis is not the 
same thing as dominance. With epistasis, 
a mutation in one gene masks the expres-
sion of a different gene.  With dominance, 
one allele of a gene masks the expression 
of (i.e., dominates over) another allele of 
the same gene.  To get a Ginger pup in a 
Wire litter, at least one parent must be a 
Ginger.  Ginger Wires produce Ginger and 
Tri-colored pups.  Two Tri-colored Wires 
can only produce Tri-colored pups, even if 
both parents of each were Gingers.

When born, a Ginger Wire pup already 
has a ginger colored head. Upon close in-
spection, it may also have black guard 
hairs that fall out with the puppy coat. 
Tri-colored pups a   So, one can tell at 
birth whether a pup is a Tri or a Ginger, 
unless the pup is all white and has at le-
ast one Ginger parent (see below).  Ideally, 
an adult Tri-colored Wire has no brown 
within its black markings; however, usu-
ally a few brown hairs are present within 
the black, particularly at certain locations 
(e.g., top of back, in front of the tail).  This 
does not constitute a Brindle designation 
because it is not a striped pattern.

It has long been advised that the tails 
on Ginger pups be docked slightly longer 
than the tails of their Tri-siblings because 
that tails of Gingers do not grow as much 
after docking as the tails of Tris  grow.  
I’ve noticed that tail lengths vary within 
“lines” as well as within a litter.  The goal 
is to have the tip of the adult’s tail about 
the same height for the ground as the top 
of the head is from the ground--  that’s ba-
lance.  Also, a short tail is not conducive 
to work.

White (not really a color) has the ability 
to mask or dominateuntil the pup is bred. 
If Gingers result from breeding it to a Tri, 
one would know the white Wire is really 
a Ginger. Conversely, if no Gingers result 
from its breeding to a Tri, one would know 
the white Wire is a Tri . A white Wire re-
sulting from Tri-colored parents can only 
be a Tri and produce only Tri’s unless it’s 
bred to a Ginger.  Two Tris bred will ne-
ver produce Gingers, even if both had only 
Ginger parents.

Of late, I have collected data on Ginger 
litters (163 pups), this data generous-
ly contributed by the vast majority of the 
Wire breeders whom I contacted.  The 
data consist of 42 litters (Tri/Ginger and 
Ginger/Tri breedings), 29 of them a Ginger 
Sire and a Tri Dam, the other 13 the re-
verse.  This alone reveals that twice as 
many Wire breeders breed Tri Bitches to 
Ginger Males as those who breed Ginger 
Bitches to Tri Males.  It suggests that 
more breeders are getting into Gingers--  
they’re breeding one of their Tri Bitches to 
a Ginger Stud.

In the 29 litters of Ginger-sired bree-
dings, 114 pups were produced, exactly 57 
of them Tris and 57 Gingers.  Amazing!  
Fifty-two males and sixty-two females 
were produced.  Obviously, one can conclu-
de that when a Ginger Stud is bred to a Tri 
Bitch, half the pups will be of each color.

In the 13 litters of Tri-sired breedings, 49 
pups were produced, 22 of them Tris and 
27 Gingers.  Twenty-three males and 26 
bitches resulted.

The Mode of Inheritance of the Ginger 
Color in Wires is epistatic with a 9 Ginger: 
7 Tri expected ratio.  This statement is 
supported by analysis of the collected data:  
84 Ginger and 79 Tri pups in the 42 lit-
ters. Epistasis may be expressed as a 15:1, 
12:2:1, 13:3, or 9:7 ratio. The only epista-
sis ratio that fits the data is the 9Ginger:7 
Tri ratio.  This ratio (9 Ginger and 7 Tri) 
was tested using a Chi-square goodness of 
fit test.  The test statistic Chi-square (cal-
culated from the data) was 1.479.  
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The table Chi-square at 0.05 probabili-
ty level was 3.841.  The calculated value 
(1.479) is less than the table value (3.841): 
therefore, the null hypothesis that the ra-
tio is 9 Ginger:7 Tri is not rejected (i.e., 
the data failed to indicate that the ratio is 
not a 9 Ginger and 7 Tri ratio).  The Chi-
square test statistic for 9 Tri and 7 Ginger 
was 4.021 (more than 3.841); therefore, 
and the null hypothesis for the 9 Tri and 7 
Ginger ratio was rejected.

This ALL means that if you said that the 
mode of inheritance of the Ginger Color 
in Wire Fox Terriers fits a 9:7 Epistatic 
Ratio, you would be correct more than 19 
out of 20 times.  A 0.05 (19 out of 20 times) 
probability level is considered ”the stan-
dard” in scientific analysis.

Gone are George, Tom, and Dennis. 
That’s sad because I can imagine how 
thrilled they’d be to see the number of 
Ginger Wires in the ring in the USA today.  
Gingers are still rather rare in Europe.

A nice Ginger Wire can be very striking, 
especially if viewed among its Tri counter-
part. I still get goose bumps!

Footnote:  I want to THANK VERY 
MUCH the Wire breeders who contribu-
ted litter data for this article:  Melanie 
Bidwell, Kathy Burbul, Virginia Casey, 
Jeannette Eaker, Virginia Matanic, Luisa 
Romanini, and Diane Ryan.  Sixteen lit-
ters of mine were included.

Best wishes,  

Al Pertuit
Fyrewyre
Quicken’s Glittering Goldie 
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Styrelse Kontaktpersoner 
Ordförande Ann-Charlotte Reventberg 

Sutarevägen 46 
231 92 Trelleborg 
0410-72 45 72  
070-584 94 67 
reventberg@revac.se 
 

Södra Sverige Lena Lundström 
Skånevägen 79, 
245 38 Staffanstorp 
046-25 57 84  
070-672 21 32 
lackerbitenskennel@swipnet.se 
 

Vice 
ordförande 

Ann-Charlotte Pettersson 
Skyttegatan 3 A 
247 61 Veberöd 
0709-38 60 80 
lottapetterson@telia.com 

Mellansverige Christina Larsson 
Noravägen 55 
691 54 Karlskoga 
0586-72 56 69 
christina.i.a.larsson@telia.com 
 

Sekreterare Annika Göransson 
Borggatan 31 
596 32 Skänninge  
0760-170817   
sekreterare@foxterrier.se 
 

Västra Sverige Marie Saul 
Bokenäskärr  243 
451 96 Uddevalla 
073- 991 16 46 
musch@spray.se 
 

Kassör Kristina Lindström 
Sturegatan 46 1tr.ö.g  
114 36 Stockholm 
070-866 25 54 
kristina@gustavianska.se 
 

Östra Sverige Ylva Östfeldt 
Fatburs Kvarngata 7 
118 64 Stockholm 
073-914 09 41 
ylvaostfeldt@gmail.com 
 

Ledamot Lena Lundström 
Skånevägen 79 
245 38 Staffanstorp 
046-25 57 84  
070-672 21 32 
lackerbitenskennel@swipnet.se 
 

Norra Sverige Ulrika Nilsson 
Marinvägen 9 
907 88  Täfteå 
 0702- 56 24 08  
ulrika.e.nilsson@umea.se 

Suppleant 1 Pia Rydberg 
Örntorp 211 
395 98 Läckeby 
0480-603 29   
070-970 96 91 
jollyfox@telia.com 
 

Webmaster Annika Göransson 
Borggatan 31 
596 32 Skänninge  
0760-170817   
webmaster@foxterrier.se 
 

Strävaren 
Suppleant 2 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  1 Mars 
 1 Juni 
 1 September 
15 November 

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