


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

Metallgatan 12, 262 72 Ängelholm 
Omslag:

Den varma sommaren är förbi och hösten 
närmar sig, och med den fina hundprome-
nader i skog och mark.

Klubbaktiviteter i sommar:
 Norrlandsutställningen i Kråken som 

blev den sista var mycket lyckad som van-
ligt. Gunvor och Ronny Petersson skall ha 
stort tack för det arbete de lagt ner i 10 år 
för klubbens räkning.

Rasutställningen med aktivitetsdag och 
årsmöte hölls som vanligt i Gränna.

Styrelsen fick mycket fin feedback från 
flera deltagare, dock blev det dålig stäm-
ning på vårt årsmöte som många reagera-
de på. Tyvärr vet inte alla deltagare hur 
det fungerar vid ett årsmöte och ställer 
då till det för presidiet, vilket får till följd 
att mötet störs. Styrelsen beklagar detta 
som hänt och hoppas på god stämning i 
framtiden.

Närmast på agendan står Strävhåriga 
Foxterrierdagen den 19/10, vilken upp-
märksammas den 21/10 på flera håll i lan-
det. Håll koll på hemsidan och på FB.

Ordföranden har ordet

Pigge  Ägare och Foto: Karin Nordvall

RAS är uppdaterad och 
utsänt till samtliga uppfö-
dare som haft möjlighet att 
yttra sig över dokumentet. 
Nu skall det godkännas av 
SKK och när det är klart 
kommer Ras 2018 att fin-
nas på hemsidan.

Önskar er alla en härlig höst.

  Ann-Charlotte

Medlemsnummer!!!!!
Alla klubbens medlemmar har ett num-
mer i vårt register. Medlemsnumret står 
dels på Ert medlemskort men också i an-
slutning till Er adress på kuvertet som 
Strävaren skickas i. När Ni anmäler Er 
till utställningar eller andra arrange-
mang i klubbens regi samt gör betal-
ningar till klubben, var vänliga att ange 
Ert medlemsnummer. Det underlättar 
mycket för dem som administrerar klub-
bens verksamhet. /Styrelsen
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der under hösten? Våra dukti-
ga kontaktpersoner har flera 
olika träffar på gång. De som 
är klara nu när Strävaren går 
i tryck finns med här. Övriga 
kan Ni läsa om på hemsidan 
under kalender, samt att de 
finns på klubbens Fb-grupp. 

Som jag tidigare nämnt kom-
mer jag att lämna uppdraget 

som redaktör för Strävaren när sista 
numret trycks 2019. Det kan tyckas långt 
fram, men tiden går fort. Kan Du tänka 
Dig ta över uppdraget? Hör gärna av Dig 
så  får Du veta mer. Varför jag lämnar 
uppdraget? Hälsan är inte helt OK, var-
ken för mig eller min man och man ska ha 
förstånd att lämna sina uppdrag i tid.

Ha en skön höst. Kanske Ni kan ta med 
Era strävhår ut i skogen och fylla en korg 
med svamp, eller bara ta en promenad och 
njuta av allt det vackra. Ta vara på da-
garna. Förändringar kan ske snabbt och 
oväntat.

Christina, redaktör.

September. Morgnarna 
är kyliga och daggen lig-
ger kvar länge. På dagar-
na kan vi njuta av ”la-
gom” värme. Härligt. 
Rasdagarna i Gränna be-
sökte vi. I år med en av 
våra ständigt återkom-
mande gäster, som säll-
skap. Han fick för första 
gången i sitt 7-åriga liv gå i ut-
ställningsringen. Eftersom han har öron 
för extra god hörsel, visade jag honom i 
klassen ”kom som Du är”. Passade både 
honom och mig bra. Trevligt att visa en 
hund, som tar nästan alla situationer med 
ro. Dagarna i Gränna ger alltid mig väl-
digt mycket. Mötena med alla Er medlem-
mar, som kommer, betyder mycket. Det 
blir många givande samtal. Nästa år fi-
rar klubben 40 år. Redan nu har styrelsen 
börjat jobba med vad som ska hända då. 
Reservera helgen 24-25 augusti 2019 för 
ett besök i Gränna. Ni som inte har mobilt 
boende, tänk på att boka stuga i god tid. 
Självklart finns det boende att boka uppe 
i Gränna. Turistbyrån är alltid hjälpsam 
att anvisa hundvänliga boende. Vad hän-
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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 komplett rasbeskrivning och många 
beskrivande bilder. Jag, som inte är väl insatt i rasbeskriv-
ning 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 2018.06.02-2018.09.04

Kennel Foxtan´s   3 + 0 f. 2018.05.02
Zoltan Sabo   e. S49746/2007 Crispy Legacy 
    u. SE28493/2012 Foxtan´s Annie

Kennel Foxamore   1 + 0 f. 2018.05.13
Bettina Persson   e. SE41087/2012 Kreit Kross Ozzy Son
    u. SE41237/2011 Crispy Tailor Maid

Kennel Snowfly´s  1 + 2 f. 2018.06.29
Ann Hjort   e. SE11826/2011 Logica Headliner 
    u. SE20684/2013 Snowfly´s Golden Glow

Kennel Ferrostar  1 + 3 f. 2018.08.01
Gunilla Bergman  e. SE49114/2015 Crispy Hijacker 
    u. SE33471/2014 Ferrostar Sweet as Candy

Med reservation för ev. fel.

Skänkta medlemskap

Från    Till
Kennel Crispy    Charlotte Waldau, Frufällan
 Agneta Åström  

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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På årsmötet uppmanades styrelsen att genomföra ett 
uppfödare och medlemsmöte under verksamhetsåret 

2018/2019.

Vi vill gärna veta vilka önskningar och förväntningar deltagarna har. 

Följande frågor vill vi ha besvarade:

Vad vill ni mötet skall belysa?
Vem skall vara föredragshållare?
Var i Sverige skall mötet äga rum?
Skall det vara en dag eller två med övernattning?
Ett möte blir till självkostnadspris och bindande för samtliga deltagare.

Styrelsen arbetar gärna med detta om konkreta förslag kommer in.

Svar till styrelsen via info@foxterrier.se senast 2019-01-31
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Nationella dagen 2018.
Nationella dagen firas den 21 oktober. Följande platser är klara. Ha koll på hemsidan 

där vi uppdaterar i kalender med fler uppgifter.

Stockholm
Strävhåriga foxterrierdagen firar vi söndagen den 21/10 med promenad i samlad tropp 

från Kungsträdgården till Humlegården. Samling i Kungsträdgården vid Karl den Xll 
staty klockan 12.00. 

Anmälan via sms till 07391 40941 eller mail ylvaostfeldt@gmail.com

Göteborg.
Samling i Slottsskogen vid Villa Bel Parken kl. 12.00 för promenad och trivsam 

samvaro. 

Malmö
Samling vid Ribersborgs kallbadhus parkering kl. 11. Vi promenerar vid dammarna. 

Det finns möjlighet att testa Agility och att låta hundarna springa lösa. Restaurang 
Ribersborg, som ligger vid parkeringen har öppet. 

Har Ni frågor kontakta Lena Lundström, lackerbitenskennel@swipnet.se 

Foxterrierträffar i Stockholm!
Lördagen den 13/10 kl 11.00 i Årsta är det spårkurs med 100hundkoll för våra foxar. 

Priset är 275kr och kaffe ingår. Vi måste bli minst 8 st. 
Höra av er så fort som möjligt till mig på Facebook eller via sms 0739140941 eller mejl 

ylvaostfeldt@gmail.com. 
Ylva Östfeldt
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Aktivitetsdag med Helen Kjellander.

Solen sken och det var alldeles lagom 
varmt på lördagseftermiddagen när vi 
samlades på en av Gränna Campings 
gräsmattor med våra hundar. Helen 
Kjellander berättade om vad shaping, hen-
nes hundträning går ut.  I korta ordalag, 
hunden ska tycka det är roligt och belö-
nas för sina insatser. Vi fick se en av Pia 
Rydbergs hundar visa tillsammans med 
Helen hur det bör gå till. Pia har gått någ-
ra kurser för Helen så hunden visste vad 
det handlade om. Efter lite genomgång var 
det dags att tillsammans med våra hundar 
prova på shaping. Många förstod väldigt 
snabbt vad det gick ut på, somliga trodde 
att man kunde sitta och se bedjande ut för 
det vankades godbitar. 

Efter en givande eftermiddag då fikat var 
en höjdpunkt, hamburgare, kaffe och hem-
bakta kakor, till självkostnadspris. Vad 
mer kan man önska en solig lördagsefter-
middag tillsamman med glada ägare till 
Strävhårig Foxterrier?

Christina, redaktör 
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Förra året kom vi till Gränna med Jossi. 
Jag hade vinnarambitioner, med tanke på 
att vår hund var den finaste i världen.  Väl 
på plats fick jag se alla andra fina hundar, 
men framförallt Judas och min inre sol 
gick ned. Vår Fox kom trea av tre deltaga-
re i sin klass, gott och väl.

I år mot slutet av sommaren var det dags 
igen, återkomsten.

Mer nyktra och realistiska fick Jossi del-
ta i klassen ”kom som du är”

Dagen innan dagen D så var det ett mo-
ment som kallas shaping. En variant på 
att lära sin hund diverse kluriga trick. Vår 
Jossi markerade på en av stationerna för 
att lite senare få ett stress aggressivt ut-
brott.  Detta kanske skrämde någon, men 
inte husse och matte som ändå under viss 
pinsamhet fann det för gott att dra oss till-
baka till vår stuga.

Därav min svårighet att fördjupa mig i 
ämnet shaping, tyvärr.

Så kom söndagen, den av många 
efterlängtade.

Dagen då det känns som att tiden står 
stilla, i den relativt lilla foxterriervärlden.

En erfaren domare, en liten kvadrat och 
så mycket på spel. Slutresultatet var inte 
svårt att gissa med en sådan praktfull 
hund som Judas i kvadraten.

Vår Jossi var bra på att komma som han 
var.

Någonstans där ligger numera våra am-
bitioner. Men. Vi satsar på att komma till-
baka till Gränna igen.  Så vad är egentli-
gen shaping?  Jag hittade en bok i en affär 
i Gränna som handlar om hur man lär sin 
hund roliga trick, kanske är jag sanning-
en på spåren.

Detta var min egen observation 2018.
Väl mött i Gränna 2019!

Joachim Allyson

Gränna 2018- Återkomsten
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Gemensam middag på Gränna Hotell
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Gunilla Bergman, kennel Ferrostar inledde årets rasspecial i Gränna 
med att visa en grupp veteraner.

Gunilla ger följande beskrivning av 
gruppen. 

Goldfighter´s Gift To the Norht ”Traci” är 
13 år och min stamtik. Hon kommer från 
Gudrun Dürings kennel och är en av de 
sista från hennes enorma uppfödning. 

Läckerbiten´s Moneymaker ”Skype” 12 
år och stolt pappa till kullen som föddes 
2009. 

”Prima” gjorde ett uppehåll i utställ-
ningsringen men gjorde en visit på Eckerö 

och Lilleström som veteran med finfint re-
sultat. ”

Brando” är still going strong och gillar att 
visa upp sig.  Han är en makalös hund som 
kommit tillbaka efter många incidenter.

”Ilse” har också ställts som veteran, vilket 
jag är glad över. Hon älskar även att spåra 
och kan kalla sig Svensk Spårchampion. 

 I kullen finns också Henrik som är en 
glad ”gutt” i Norge och ”Tello” i Vilhelmina.
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Strävhåriga Foxterrierklubbens inoffi ciella utställning. 
Gränna den 26 augusti 2018.

Domare: Henrik Härling

BIM Jollyfox Norma Jeane SE44895/2017         BIS  Syoori´s Batman SE28416/2016

Utställningsresultat och kritik.

Bedömningsklass (utom tävlan)
Hanar
Nr 1. Crispy Local Hero SE19384/2011
Maskulin hane, bra proportioner. OK 
huvud o uttryck, välkroppad, passande 
vinklar fram o bak. Rör sig OK, men kun-
de ha aningen mer driv, helhetsintryck 
störs av öronen. Plac. 2
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Nr 2. Koppar-Kis SE13335/2016
OK rastyp. Kunde vara aningen mer mas-
kulin. Trevligt huvud o uttryck, lite lät-
ta öron, aningen lång, flott hals. Rör sig 
sunt. Plac. 1

Tikar.
Nr 3. Dartline Hidden Angel SE49703/2014
Feminin tik av god rastyp, trevligt huvud 
o uttryck. Ngt tunga öron, kort o samlad, 
passande vinklar, trevligt temperament. 
Lite för högt hull för dagen. Plac. 1

Valpklass 6 – 9 månader – Tikar
Nr 4. Crispy Shady Lady SE20102/2018
Utgår

Nr 5. Quicken´s Ginger Princess 
SE14072/2018
Mkt lovande, härligt läcker framtoning, 
underbart vackert huvud o uttryck. Mkt 
välbalanserad out-line, välplacerad svans. 
Rör sig mkt sunt från alla håll. Härlig at-
tityd. Väl presenterad. Bästa valp. Hp.
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Juniorklass – Hanar.
Nr 6. Gold Tooth Abraham SE29369/2017
Lovande juniorhane. Trevligt huvud o ut-
tryck, aningen tunga öron, vällagd skuld-
ra, flott hals, aningen lång i överlinjen. 
Rör sig mkt rastypiskt när han koncen-
trerar sig. Sträv bra päls. Plac. 2 Hp.

Nr 7. Jollyfox Top of  the Line 
SE44892/2017
Maskulin av utmärkt rastyp. Sagolikt 
vackert huvud, suveräna öron, flott hals. 
Välkropppad. Mkt bra proportioner. Rör 
sig väl, men blir aningen spänd. Aningen 
rund över korset. Mkt välpresenterad. Kk 
1, Hp, Bhkl 4

Öppen klass hanar.
Nr 8. Asterix SE119898/2016
Maskulin hane av utm rastyp. OK hu-
vud o uttryck, aningen lätta öron. Flott 
hals, bra bestomme o tassar, aningen lågt 
placerad svans. Rör sig bra när han inte 
passgår. Kk 3.

Nr 9. Bodaboy´s Unique SE24623/2015
Maskulin hane av den rejälare sorten. OK 
huvud, aningen kraftig skalle, OK öron, 
vällagd skuldra, välkroppad, sträv bra 
pälskvalité, kort i sitt sidosteg. Trevligt 
temperament. Kk 4
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Nr 10. Jollyfox Next in Line SE30891/2016
Mkt vacker maskulin hane, fin represen-
tant för rasen. Underbart huvud o ut-
tryck, vackra öron, sträv bra pälskvalité. 
Står o går mkt väl på sina ben. Mkt välp-
resenterad. Kk 1. Hp.

Nr 11. Läckerbiten´s Lipton. SE55570/2014
Maskulin hane av acceptabel rastyp, 
aningen lång o luftig. Bra längd i huvu-
det, aningen lätta öron, sträv bra päls. 
Rör sig sunt från alla håll. Kk. Oplac.

Nr 12. Print´s Callisto SE28778/2016
Mkt vacker, härlig rastyp, kort o sam-
lad. Trevligt huvud o uttryck, flott hals, 
välplacerad svans. Mkt bra sträv pälskva-
lité. Aningen högtempererad. Kk. 2 Hp.

Championklass -  Hanar.
Nr 13. SE DK UCH Crispy Sparkling Flash 
SE32263/2016
Utgår

Nr 14. Syoori´s Batman SE28416/2016
Fantastiskt vacker championhane. Det 
blir inte mkt bättre än så här. Fantastiskt 
huvud o uttryck, strålande öron, perfekt 
placerad svans, flott hals. Rör sig suve-
ränt m ett gott steg. Härlig attityd. Mkt 
välpresenterad. Kk 1. Hp. Bhkl 1. BIR
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Veteranklass - hanar
Nr 15. C.I.B.SE, F, N, DKUCH, SEVV-
17 No VV-17. Ferrostar Don Corleone 
SE59591/2009
Mkt välbevaradotroligt vacker veteran-
hane, mkt trevlig outline, kort o samlad. 
Vackert huvud o uttryck, flott hals, utm 
överlinje o svansplacering. Rör m ett gott 
steg. Mkt välpresenterad. Kk 1. Hp. 
Bhkl 2.

Nr 16. Kinconly Karl-Oskar SE50892/2010
Maskulin hane av utm rastyp. Utm pro-
portioner. Vackert huvud o uttryck, OK 
öron, kort o samlad. Rör sig sunt från alla 
håll. Helhetsintryck störs av svansen. 
Trevligt temperament. Kk 2 Hp

Junioklass Tikar.
Nr 17 Foxtan´s Kiss of Judas SE59089/2017
Otroligt lovande juniotik. Superbra pro-
portioner, underbart huvud m bra längd. 
Utm övgerlinje, fantastiskt effektivt steg. 
Mkt välpresenterad Kk 2 Hp Btkl 2

Nr 18. Jollyfox Norma Jeane SE44895/2017
Bedårande, härliga linjer. Utm propor-
tioner, sagolikt vackert huvud o uttryck. 
Flott hals, kort, rak överlinje. Rör sig ef-
fektivt, visar sig härligt. Mkt välpresente-
rad. Kk 1. Hp. Btkl 1. BIM.
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Unghundsklass.
Nr 19. Logica Million Bells SE55180/2016
Lovande ungtik. Utm proportioner. 
Vackert huvud m bra längd. Öronen kun-
de vara bättre, kort överlinje, rör sig mkt 
effektivt, sträv bra päls. Behöver bara lite 
mer självförtroende. Kk 1. Hp: Btkl opl.

Nr 20. Läckerbiten´s Fabulous 
SE27269/2017
Utm rastyp, vackert huvud o uttryck, 
kunde ha ngt bättre öron, flott hals. 
Välkroppad, passande vinklar fram o bak. 
Rör sig OK men har en tendens till att 
vilja passgå. Kk 2. Hp. Btkl. Opl.

Öppen klass.
Nr 21. Kinconly Nicole SE 13821/2014
Utm rastyp, feminin med har ändå sub-
stans. Bra huvud o uttryck, flott hals, 
utm sträv pälskvalité. Svansen stör hel-
hetsintrycket. Rör sig lätt o effektivt. Kk 
2. Hp. Btkl. Opl.

Nr 22. Skånefox Greta Stave SE35052/2016
Utm rastyp, bra huvud o uttryck, välpla-
cerade öron, välformad kropp. Kunde 
vara aningen kortare, aningen lågt ansatt 
svans. Sträv bra päls. Rör sig sunt. Kk 1. 
Hp. Btkl Opl
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Championklass.
Nr 23. SEUCH Crispy Just Sparkling 
SE32265/2016
Utm helhey, feminin mkt bra storlek, 
läckert huvud m välplacerade öron, kort o 
samlad. Utm sträv päls. Rör sig mkt sunt 
från alla håll. Välpresenterad. Kk 1. Hp. 
Btkl 3

Nr 24. SEUCH Jollyfox Hot Stuff On Line. 
SE30893/2016
Utm rastyp, mkt vacker helhet. Aningen 
stor, mkt vackert huvud m bra längd, 
välplacerade öron. Står o går mkt väl på 
sina ben. Sträv bra päls. Rör sig utm från 
alla håll. Mkt välpresenterad. Kk 3. Hp. 
Btkl 1.

Nr 25. SEUCH Kinconly Nina S13819/2015
Mkt trevlig helhet, feminin o av bra stor-
lek. Bra huvud som kunde vara ngt ele-
gantare, kort o samlad. Rör sig m god ste-
glängd o härlig muskelkordination.
Kk 4. Hp. Btkl. Opl.

Nr 26. SEUCH Logica Madame Moonraker 
SE2759/2015
Jätteläcker tik. Utm proportioner, vack-
ert huvud av bra längd, kort o samlad, 
välkroppad. Utm sträv päls. Rör sig väl 
från alla håll. Mkt välpresenterad. Kk 2. 
Hp. Btkl 4.
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Veteranklass.
Nr 27 SEVCH SEUCH Ferrostar Dolce 
Donna S59594/2009
Utm rastyp, substansfull. Mkt bra pro-
portioner. Trevligt huvud o uttryck. Utm 
sträv pälskvalité. Rör sig mkt sunt, svan-
sen stör helhetsintryck. Visar sig mkt väl. 
Kk.3. Hp. Btkl 4

Nr 28 C.I.B. SE FIN NO UCH, NO VV-17 
Ferrostar Prima Donna S59595/2009
Utm rastyp, mkt bra proportioner, vack-
ert huvud av god längd. Välkroppad, 
kort o samlad. Rör sig m bra steglängd. 
Trevligt temperament. Kk 2. Hp. Btkl opl.

Nr 29 SEUCH Kinconly Diamond 
S33672/2006
Mkt vacker 10-årig veterantik, läckert 
huvud o uttryck, flott hals. Välkroppad, 
aningen lång. Rör sig m strålan-
de steg, sträv päls av suverän kvalité. 
Välpresenterad. Kk 1 Bästa veteran.
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Uppfödargrupper.

Kennel Jollyfox. Nr 7, 10, 18, 24.
En uppfödargrupp av mkt hög kvalité. Uppfödaren har en klar vision i sitt uppföda-
rarbete. Mlt vackra huvuden av god längd. Mkt vackra öron. Rör sig sunt m god ste-
glängd. Alla har härlig attityd. Plac. 1.

Kennel Kinconly. Nr 16, 21, 25, 29.
Ett mkt gott uppfödarresultat, tydlig könsprägel, vackra huvuden o uttryck, pälsar av 
utm sträv kvalité. Rör sig sunt. Plac. 2.

Med reservation för ev. fel.



19



20

Tack!
I 10 år har Gunvor och Ronny Petersson arrangerat en rasutställning i Kråken. Den har varit 
mycket uppskattad och haft utställare från Norr till Söder. I år beslutade Gunvor och Ronny att 
den 10:e utställningen blev den sista. Ett stort och varmt tack till Er båda som lagt ner Ett stort 
arbete för klubben och våra Strävhåriga Foxterriers. 

Christina, redaktör.
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Hanhundar.
Juniorklass.
Nr 1. Jollyfox Top of the Line SE44892/2017

11 mån hane av mkt god typ. Mkt vack-
ert huvud, perfekta öron, små fina ögon. 
Korr. bett, välutfyllt nosparti, bra hals o 
skuldra, god front, välutv. för åldern, plan 
rygg, starkt välutv bakparti, korta fina ha-
ser,mkt god svansansättning. Mkt bra hel-
het. Bra pälskvalité. Välgående både fram 
o bak o frånsides. Mycket valg. Junkl 1. 
Hp. Bhkl 1 BIR 1

Norrlandsspecialen i Kråken den 16 juni 2018.
Domare Agneta Åström.

BIR Jollyfox Top of the Line SE44892/2017 BIM SE UCH Crowfox Isadora Duncan   
     SE18246/2015
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Unghundsklass
Nr 2. Crowfox Clark Kent SE54322/2016

1 ½ år. Trevlig hane, bra huvud, små fina 
ögon, ngt lätta öron, utfyllt nosparti, öns-
kar lite elegantare skalle, bra halslängd, 
bra kropp, bra bakställ, god pälskvalité, 
önskar lite bättre svansansättning o lite 
kortare rygg. Rör sig parallellt bak, ngt 
kort sett från sidan. Kk 2. Hp

Nr 3. Crowfox Top Gun SE54320/2016
20 mån. Bra typ, bra huvud m väl an-

satta öron, små fina mörka ögon, utfyllt 
nosparti, bra bett, kompakt kropp, väl lite 
för sin ålder. Kunde haft bättre tillbaka-
lagd skuldra, kort stark rygg, kort länd, 
bra ansatt svans. Kunde varit i bättre 
päls. Bra bakställ, fina korta haser. Mkt 
god helhet. Rör sig mkt bra bakifrån, bra 
fram, bra steg från sidan. 

Kk 1 Hp.

Öppen klass.
Nr 4 Utgår.

Nr 5 Jollyfox Next in Line SE30891/2016
Mask 2-årig hane av mkt god typ. Mkt 

bra huvud m välansatta öron , bra ögon o 
uttryck. Välfyllt nosparti, bra halslängd. 
Stark plan rygg, bra kropp, önskar lite 
kortare länd mkt bra svansansättning. 
Mkt bra bakställ, kort fin has. Mkt bra 
temperament. Parallell ngt trång bak, bra 
frambensrörelser. Bra rör från sidan. God 
pälskvalite. Kk 1. Hp. Bhkl 4.
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Nr 6. Quickens Calimero SE21913/2015
3,5 år gammal hane av god typ. Huvud 

av god kvalitet önskar lite finare skall-
parti, fin utfylld nos, bra uttryck, ngt rak 
i skuldran. Plan stark rygg, önskar bätt-
re svansansättning. Bra bredd över bak-
partiet. Bra vinkl knäled. God kvalitet på 
päls. För dagen i ngt högt hull. Bra rörel-
ser framifrån o bakifrån o från sidan. Kk2. 
Hp.

Veteranklass.

Nr 7. Crispy Candyman SE26379/2009
9 år hane av god typ, små fina mörka 

ögon. Bra huvud för sin ålder, välutfyllt 
nosparti. Ngt rak skuldra önskar lite läng-
re hals. Kort plan rygg. Hade sett lite bätt-
re svansansättning. Välvinkladknä, kort 
fin has. Mkt bra  pälskvalitet. För dagen 
en smula högt hull. Rör sig bra bakifrån m 
parallella rörelser. Ngt tåtrång fram. Bra 
driv från sidan. Vetkl 2 Hp

Nr 8 NORD UCH Crowfox Black Magic 
SE52127/2008

10 årig hane av god typ. Normalt huvud 
med en önskan om elegantare skallpar-
ti. Ngt lätta öron. Hade önskat en bättre 
skuldra. Har stark rygg. Ngt lång i länden, 
bra bredd över bakpartiet. Kunde önska 
bättre pälskondition för dagen. Rör sig pa-
rallellt bak o fram. Bra påskjut från sidan. 
Vetkl 3 Hp.



24

Nr 9. C.I.B, SEUCH, FINUCH, NOUCH, 
DKCH, SE VV-17, NO VV-17 Ferrostar Don 
Corleone SE59591/2009

9-årig hane av mkt bra typ. Elgant hund 
av mkt rastyp. Sort. Bra ansatta små öron. 
Små fina mörka ögon. Bra bett, bra skuld-
ra, bra halsisättn. Kort stark plan rygg. 
Välutv bröstkorg. Bra svansansättning. 
Bra bredd över baken. Normala vinklar 
bak. Mkt bra pälskvalitet. Parallell men 
ngt hastrång. Bra parallella rörelser fram-
ifrån. Bra rör från sidan m bra påskjut. 
Vetkl 1 Bhkl 3 Hp

Tikar.
Öppen klass.
Nr 10. Crowfox Lis Assia SE13146/2016

2,5 årig gammal tik av god typ. Bra ut-
tryck m ell skalle som önskas ngt finare, 
ngt lätta öron. Bra bett. Lite kort hals, 
plan stark rygg korr bredd över bakpar-
tiet. Välvinklade bakben, bra pälskvalitet. 
Välknutna tassar, bra svansansättning. 
Rör sigg bra fram som bak, bra driv från 
sidan. Ökl 1, Kk 3 Hp

Nr 11. Dartline Fashing Girl SE16633/2015
Bra helhet i ngt av den större sorten. 

Vackert huvud m små fina ögon. Bra 
nosparti och bett. Ngt lätta öron. Vill ha 
lite bättre tillbakalagd skuldra. Stark 
plan rygg, önskas bättre svansansättning. 
Bra bredd över baken. Bra vinklad bak-
ben, knävinkel. Önskar lite mindre hull 
i kroppen för dagen. Pälsen kunde vara i 
bättre kondition för dagen. Rör sig paral-
lellt fram o bak med bra drive från sidan. 
Kk 2 Hp
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Nr 12. Jollyfox Hot Stuff on Line. 
SE30893/2016

2-årig tik av god typ, men av den stör-
re sorten. Långt elegant huvud m högt 
välplac öron. Små fina ögon. Välutfyllt 
nosparti. Bra bett. Bra skuldra, stark plan 
rygg, önskar ngt kortare. Mkt välutv över 
bakpartiet önskar lite bättre knävinklar, 
önskar kortare i länden. Bra pälskvalitet. 
Högt ansatt svans. Rör sig parallellt bak 
o fram. Bra rörelse från sidan. Kk 1 Btkl 
2 Hp

Championklass.
Nr 13. SE UCH Crowfox Isadora Duncan 
SE18246/2015

3-årig tik av mkt god typ. Mkt elegant 
huvud, små fina mörka ögon. Perfekta 
öron, korr bett. Bra utfyllt nosparti. Bra 
skuldra, bra längd på halsen. Plan stark 
rygg. Korr bröstdjup, kunde vara ngt kor-
tare i länden. Bra bredd på bakpartiet. 
Bra svansansättning. Korr päls. Rör sig 
mkt bra bakifrån. Parallellt fram. Mkt bra 
rörelser från sidan. Chkl 1 Btkl 1. Hp.

Veteranklass.
Nr 14. SE UCH FINUCH NOUCH NO VV-17 
C.I.B Ferrostar Prima Donna SE59595/2009

9-årig tik av mkt god typ.Bra huvud m 
små välplacerade öron. Utfyllt nosparti. 
Korr bett. Väl tillbakalagd skuldra. Stark 
plan rygg. Bra kropp. Fin bredd över bak-
en. Bra pälskvalitet kunde vara i snäppet 
bättre kondition. Bra svansansättning. 
Rör sig ngt tåträngt bak, även fram, bra 
drive från sidan. Vetkl 1, Btkl 3 Hp
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Nr 15 SE UCH NO UCH; FIN UCH CIB 
Snowfl y´s Telepatic Rouge SE61043/2008

Snart 10-årig vet tik av mkt gal typ, fint 
ädelt huvud m mörka ögon önskar ngt 
kraftigare nosparti. Väl ansatta men ngt 
lätta öron. Bra halslängd, kort stark rygg. 
Bra kropp. Brett bakparti önskar en ngt 
högre svansansättning. För dagen ej i bäs-
ta päls. Rör sig parallellt bak o fram med 
bra drive fr sidan. Vet kl 2 Hp

Med reservation för ev. fel.
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BONUS MED BODIL
AUGUSTI 2018

Hopp och skutt. Martina har börjat tycka 
att jag gott skulle kunna bli lite busigare, 
lite påhittigare i mina lekar. Så hon fun-
derar på att lära mig lite av Ruffas akti-
viteter. Exempelvis hennes absoluta favo-
rit: släppa ner leksak i toaletten. Det där 
plasket måste ju vara helt oemotståndligt. 
Eller peta ner/undan leksaker där det är 
trångt, typ under byråer/skåp med låga 
ben eller mellan sängen och väggen. Rulla 
boll med Martina när vi sitter på golvet 
några meter från varandra har jag provat. 
Då ska jag fatta att när hon rullat bollen 
till mig ska jag rulla tillbaka den till hen-
ne. Det skulle inte falla mig in. Jag biter 
sönder den i stället så klart.

Sen kan jag förstås trassla fram en lek-
sak ur nån tom förpackning som hon rivit 
upp lite lagom. Så kul att jag petar tillba-
ka leksaken och tar ut den igen. Och igen. 
Men om jag har rivit sönder förpackning-
en för mycket går det ju inte. Jag försöker 
och försöker få ihop bitarna till nåt jag kan 
peta in leksaken i, men nix, det är faktiskt 
omöjligt. Och tejp kan ju inte jag använda. 
Så då ger jag upp, och biter i stället sönder 
resterna i pyttesmå bitar så Martina har 
nåt att göra medan jag vilar mig. Och flera 
dar efteråt också.

Så har jag fyllt år igen. I år fick jag en 
så fin tårta alldeles för mig själv. Den 
var gjord av en tekaka, täckt med lever-
pastej och garnerad med gurkskivor (jag 
bara älskar gurka) runt om på sidorna. 
Pricken över i var ett litet ljus med siffran 
6. Presenter fick jag också. Dem har jag så 
smått börjat bita sönder förstås. Men spe-
cialbenet Martina gav mig verkar kräva 
en hel del jobb.

Jag har haft en sommarkompis på Öland 
som heter Sune och är en storpudel. Vi 
har haft så himla kul ihop så det är inte 
klokt. Men han och hans familj bor i Växjö 

och har varit på Öland bara några veck-
or på sommaren och kanske något veckos-
lut då och då. Jag vill ju att han ska vara 
där jämt när vi är där. Och hjälp, nu har 
de dessutom sålt sitt sommarhus här och 
tagit farväl av oss. Så himla ledsamt. Hur 
ska jag nu få en sommarkompis igen?

Lika ledsamt är det att Martina fått så 
stora bekymmer med sina ben att hon inte 
längre kan ta med mig ut på rejäla pro-
menader. Cykla funkar mycket bättre för 
henne, men är det nåt jag avskyr så är det 
att cykelspringa. Jag är nog lite rädd för 
cykeln tror jag. Att den ska komma för 
nära mig så att jag krockar med den. Då 
kallar Martina mig Feg-Bodil. Det tycker 
jag inte är riktigt snällt.

Bonusmatte Martina skrev



29

till nästa ställe kom ytterligare en konstig 
maskin. Den tycker jag var bäst. Den la 
upp klätterställningar till oss. Brorsan är 
ju igen klätterapa, men det är jag.

Gränna har vi ju varit på också. Som van-
ligt var det mycket trevligt. På lördagen 
var det träning som gällde. Vi fick lära oss 
att göra olika trix utan att mattar och hus-
sar fick säga något till oss. Vi skulle själva 
lista ut vad dom ville. Lite som det där pro-
grammet på tv för länge sedan, gäster med 
gester. Problemet var att dom hela tiden 
använde samma gest. Utmanande men det 
fixade vi galant. 

På söndagen var det som vanligt rasut-
ställning. Både jag och brorsan ställde 
upp. Tyvärr vann vi inte för att domaren 
hade solen/regn i ögonen när han tittade 
på oss. Till nästa år så skall vi ta med oss 
solglasögon till domaren så att inte årets 
problem upprepas. Men i mattes ögon är vi 
finast i hela världen, dock inte när vi har 
rullat oss i gegga eller badat i sump eller 
på annat sätt förvandlat vit päls till svart 
päls. 

Nästa år blir det jubileumsfirande i 
Gränna, 40 år. Jaa, det är inte vi som blir 
40 år utan klubben firar 40 år. Det skall fi-
ras rejält tycker vi. Hoppas att det kommer 
massor av kompisar som vi kan fira med. 

Safira  & Scooby

Välkommen svala vindar.
 
Äntligen har temperaturen blivit mera 

normal, bläcket återställt och klorna 
vässade.

Nog blev det en lång härlig sommar. Lite 
väl varm tyckte matte, husse och vi. Inte 
har det blivit mycket grillande men det tar 
vi igen nu i höst. Ute på Linneberga har vi 
grillat Karl Johan svamp som vi plockat i 
skogen efter att regnet kom. Den strunta-
de jag och brorsan i, vi är mera intresse-
rade av köttet. Promenader i skogen när 
matte och husse plockar svampen tycker 
vi om.

På Linneberga händer det saker. Först 
kom det en stor grävmaskin och fixade till 
en vändplan. Det var en stor grävmaskin 
men vem blir rädd för en sådan? Inte jag… 
(Safira). När dammet lagt sig och regnet 
kommit kom det en maskin som såg ut som 
en farkost från en annan planet. Som den 
höll på bland träden. Strax innan den åkte 
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Tillvaron är fylld av både sorger och 
glädjeämnen. Dagen efter midsommar 
blev Diggi väldigt trött och håglös så vi 
tvingades att ta det svåra beslutet att upp-
söka en veterinär i Mariestad. Diggi som-
nade lugnt in i Husses knä och nu vilar 
han under den stora rhododendronbusken 
i Undenäs. Det var rätt beslut, han hade 
inte klarat att åka kors och tvärs genom 
Sverige denna underbart soliga och var-
ma sommar. Han uppnådde i alla fall den 
aktningsvärda åldern av nästan 15 år. 
Hans sista offentliga framträdande var 
som omslagspojke på senaste Strävaren. 
Matte bifogar en bild på Diggi och Husse 
på läktaren  på Bromma ridklubb i maj. 
Alla Strävhåriga foxterriers är personlig-
heter och vi minns alla tokiga hyss Diggi 
(Jollyfox Diggiloo Diggilei) hittade på och 
fick oss att skratta.

Det var inte roligt att fara runt och vara 
hundlös. Matte saknade en varm hund i 
knävecken nattetid och Husse började gå 
långa tråkiga skogspromenader utan en 
kompis. Sommaren rullade på. Inget gräs 
att klippa, inga kantareller att plocka, 
men kräftor fanns det i sjön.

Så blev det då dags att fara till Gränna 
och jobba på utställning. Kändes konstigt 
utan hund. Men oj så fina alla de utställ-
da hundarna var! Vädret var fint på lörda-

gen när vi fick pröva på ”Shapeing”. Matte 
och Husse tittade på och var imponerade 
av hur Helene kunde få hundarna att göra 
olika saker. Kevin hade gjort det där tidi-
gare och var en duktig visningshund. Vi 
tuggade i oss hamburgare och fika. 

Redan när vi kom till Gränna fick vi er-
bjudande att få överta Kevin av Pia och 
Staffan. Det kom ju liksom lite plötsligt. 
Matte hade velat ha en valp och Husse en 
vuxen hund. Nu blev det en kompromiss. 
Kevin (Jollyfox Next in Line) är nu 2 år 
och 5 månader. Han är brorsbarnbarn till 
gamla Diggi.  Kevin gick på utställning-
en och travade på så snällt i ringen. Och 
sen blev vi med hund! Vi fick med oss en 
påse mat, ett koppel och en lånad bur från 
snälla Maud. I buren låg ett stort tugg-
ben som vår nya strävis genast högg in på. 
Han har nu varit hos oss i nästan två veck-
or. Tuggbenet är en kär följeslagare, det 
går man runt och bär på och sedan gräver 
man ner det i någon av korgarna så det 
inte skall försvinna.. Inte alltid kommer 
man ihåg i vilken korg benet gömmer sig, 
då går man runt och muttrar och letar. Vi 
har faktiskt bytt namn på honom. Nu lyst-
rar han till namnet HAMLET. Han är en 
mycket läraktig liten hund, efter två tim-
mar lärde han sig att man inte sover i bur 
utan i Mattes knäveck. Försöker man med 
Husse åker man ner på golvet, men på mor-
gonen får man hoppa upp till Husse och bli 
kliad och tvätta Husse i ansiktet och tala 
om att en ny morgon grytt.  Han har också 
lärt sig att sitta nedanför köksbänken när 
Matte lagar mat, men kulorna i skålen går 
inte ner förrän de rullats i leverpastej. Det 
går väldigt fort att vänja en Strävis att bli 
leverpastej- och sänghund. Hamlet är en 
mycket lugn och tillgiven hund, sitter gär-
na i knä och går jättefint i koppel. Vi törs 
dock inte släppa honom eftersom han är 
jaktintresserad och vi har en harfamilj på 
tomten på Skårby. Den minsta haren kan 
nog inte vara mer än några veckor, den far 
som en liten kanonkula när man kommer 
för nära dess gömställe. 

Diggi och Hamlet och deras Matte
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Denna helgen skall vi fara ner till Västergötland. Då 
får vi se hur Hamlet tycker om att åka båt och fiska 
kräftor. Har vi tur blir det också en kantrellpromenad. 
Kanske Hamlet skall prova på Kantarellsök. 

Vi är jätteglada över vår nya vovve och hoppas att 
han skall ge oss lika mycket nöje som våra tidigare 
Attila och Diggi. 

EN GÅNG FOXTERRIER, ALLTID FOXTERRIER.

En glad och skön höst tillönskas alla av 
Hamlet och Hamlets Matte och Husse 

Hej Alla! 
Reeedan…. höstliknande luft, ljuuvligt 

snart bjuder naturen på fina färger.
 Denna sommar har det inte blivit myck-

et spårträning det har varit mest bad för 
senioren. Vi körde dessutom ett utställ-
ningsrace i början på sommaren, jag tyck-
er att det är viktigt att visa veteranerna, 

det visade sig bli en succéturné dvs bästa 
placeringar. Idag, läs absolut i sista minu-
ten för att lämna in bidrag till strävaren;) 
kommer vi från en utställning där Ilse 
blev BIR och tvåa bästa veteran, vetera-
nen som vann var jättefin.

 Ilse har hämtat sig fint efter operatio-
nen hon genomgick innan påsken däremot 
har hon inte förändrat något i sitt beteen-
de som jag faktiskt efter allt jag hört om 
sådana ingrepp, förväntat mig. Jag har 
aldrig behövt operera någon av mina tikar 
pga juvertumörer, jag har haft tur. 

Gränna helgen har åxå gått av stapel och 
där presenterades Ilse’s mamma o pap-
pa samt två av hennes syskon varav sys-
konen fyller nio år 15/9. Det tycker jag är 
häftigt och värt att nämnas, jag har tyvärr 
inget kort från det tillfället.  Det kanske 
finns i tidningen ändå det var flera som fö-
revigade detta.

Helgen var klart värd sitt besök, som 
vanligt;) trevlig samvaro, god mat, mycket 
skratt och förhållande vis tur med vädret. 
Nästa år, om jag förstod rätt är det jubi-
leum i klubben…40 år…schpännande.

 Vi ses o höres gärna 21/10, se separat 
notis,

 OCH… Ingen kan allt, alla kan något 
och TILLSAMMANS kan vi mycket.

MarieBoo o Co.
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Klubbens styrelse 2018-2019
Ordförande

Ann-Charlotte Reventberg bor i Sveriges sydligas-
te stad Trelleborg/Gislövs Läge, har man och två vuxna 
söner med deras familjer. Jag har haft hund i 43 år och 
Strävhårig foxterrier i 16 år. Eftersom min man är offi-
cer har jag bott på många platser i vårt avlånga land från 
Simrishamn i söder till Luleå i norr för att till slut hamna 
i på Gislövs Läge. Medlem i klubben har jag varit sedan 
2003 och ordförande sedan 2012 och gör nu mitt sista år i 
denna befattning.
Vice Ordförande

Annika Latrach heter jag och jag bor i Karlskrona 
som ligger i Blekinge, Sveriges trädgård. Hund har jag 
haft sedan 1977 då jag som tolvåring köpte min första 
Airedaleterrier. Efter det har jag haft två Airedales till, 
tre Kerry Blue terrier och tre Strävhåriga Foxterrier. Jag 
har haft två Kerry Blue kullar och en foxterrierkull. Som 
ung var jag aktiv i Karlskrona hundungdom där jag var 
ordförande i flera år. Jag var även sekreterare i Skåne-
Blekinge distriktet. Alltid intresserat mig för hundut-
ställning, lydnad, spår o avel. Foxterrier passar mig bra 
då den är allert, livlig o envis precis som jag. I alla fall 
envis.
Kassör

Kristina Lindström bor på Sturegatan i Stockholm. 
Numera pensionär, men har arbetat som auktionskom-
missarie, administratör och redaktionssekreterare. Gift 
med Ulf R Olsson och Matte till Hamlet. Gillar träd-
gårdsskötsel, bilkörning, resor och givetvis Strävhårig 
Foxterrier. Ägnar sig även åt vård av frisk man i hem-
met. Kan även laga mat och baka en och annan kaka. Har 
varit kassör i föreningen i oändligt många år
Sekreterarare

Annika Göransson här. Bor i Skänninge men är på väg 
att flytta ut i skogen mellan Ulrika och Kisa.

Har bestämt mig att börja om på ny kula mitt i livet och 
har därför börjat skolan igen.

Har i hela mitt liv haft djur omkring mig, uppvuxen 
med Strävhårig Vorsteh. Min man Lasse (han som grillar 
i Gränna) har ända sedan han var liten önskat en foxter-
rier, eller som han sa. En brun, svart och vit hund.

Själv hade jag inte så mycket koll på just denna ras, men 
jag lovar att jag har inte ångrat mig en enda dag. Härliga, 
vakna, vill vara med överallt, lagom stora, envisa, fulla 
med energi och gosiga. Helt enkelt en toppenhund!
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Ledamot
Lena Lundström
Ägare av Kennel Läckerbiten’s tillsammans med man-

nen Stefan
Bor i Skåne Staffanstorp.
Första Foxterriern Flisa Foxy Fokkers Bella Donna flyt-

tade in 1991  första valpkullen 1993 sedan har det bara 
rullat på.

Suppleant
Jag heter Pia Rydberg och har Kennel Jollyfox och bor 

på en gård 15 km utanför Kalmar.
Min uppfödning är i liten skala, för mig är det viktigt 

med friska, sunda hundar som fungerar i sin familj. Jag 
är pensionär men för den skull absolut inte stillasittande. 
Min man och jag har tillsammans många intressen, vi gör 
resor med husbil, motorcykel , segelbåt . För det mesta får 
foxarna följa med.Förutom hundar är hästar ett stort in-
tresse och absolut min bästa dag är när jag rider ut i sko-
gen med en foxterrier som förlöpare.
Suppleant

Lars Bergman bor i Ludvika (väldigt centralt i lan-
det) pensionerad svetsare/rallare/arbetsledare/repara-
tör.  Strävhårig Fox kom in i mitt liv 1977 då jag träffade 
Gunilla, sedan dess har den på ett eller annat sätt fun-
nits med, och nu med egen uppfödning: Kennel Ferrostar. 
Varför engagerar jag mig i klubbverksamheten och vad 
ser jag framför oss? jag är väldigt intresserad av klubb 
och föreningsarbete och ser framför mig en fortsatt ut-
veckling av klubben, och kanske en av de viktigaste sa-
kerna vi har framför oss nämligen att få in yngre medlem-
mar/foxägare. Hur? Det får vi ta en annan gång men jag 
hoppas att Ni medlemmar vill hjälpa till och inte dra er 
för att komma med tips ideer och tankar kring klubben, 
rasen och framtiden.
Suppleant

Jag heter Tomas Furubacka och bor i Staffanstorp.
Mitt hundintresse väcktes när jag träffade min sambo, 

som är uppfödare av strävhårig foxterrier. Nu fullkomligt 
älskar jag rasen.

Det har blivit mycket ringträning, och ett antal hand-
lingskurser det senaste året.

Nu är hösten och vintern inbokade med många spän-
nande utställningar, så ni kommer att se mig framöver i 
utställningsringen med en strävhårig foxterrier.
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Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 2 2017
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Kopierat från foxterrier.se med reservation för ev. fel.

Ni som tänker ha en julannons i 
Strävaren 4/2018.

Annonsmanus samt betalning skall vara redaktionen 
tillhanda senast den 15:e november.

/Christina, redaktör
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Styrelse Kontaktpersoner 
Ordförande Ann-Charlotte Reventberg 

Sutarevägen 46 
231 92 Trelleborg 
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 

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

Mellansverige Christina Larsson 
Noravägen 55 
691 54 Karlskoga 
073-668 20 30 
christina.i.a.larsson@telia.com 
 

Sekreterare Annika Göransson 
Borggatan 31 
596 32 Skänninge  
0760-17 08 17   
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 Lars Bergman 

Nissbovägen 10 
 771 42 Ludvika 
 070 581 47 37  
Familjen.bergman@telia.com 

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

Suppleant 3 Tomas Furubacka 
Knästorpskvarnv. 191 
243 93 Staffanstorp 
0768 82 23 25 
tomas@furubacka.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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