Medlemsavgifter 2019.
Medlemsavgiften är 250:- för enskild medlem och för familjemedlem 25:-/person
Medlemsavgiften sätts in på klubben postgiro 46 56 92-2 senast 31:e januari 2019.
Ange namn och/eller medlemsnummer.

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

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

Ordförandens rader

Jag hoppas att många ställer upp på våra jubileumsdagar i Gränna 24-25 augusti, domare vid utställningen
den 25 är Dodo Sandahl.

Nu är vi inne i julmånaden med allt vad
detta innebär av förberedelser, tända ljus
och stora förväntningar inför julen.
Året som gått har varit trevligt för vår
klubb med utställningar i både Kråken
och Gränna, samt många foxpromenader
och rande av Strävhåriga foxterrierdagen på era platser i landet. Det är glädjande att era i klubben hjälper till att
göra reklam för vår ras genom att visa upp
sina hundar via hundträffar/gemensamma promenader.
Inför jubileumsåret 2019 (klubben rar
40 år) har klubben glädjen att skänka alla
sina medlemmar en kalender som bifogas
detta nummer av Strävaren.

Jag önskar Er alla
EN RIKTIGT GOD JUL
och
ETT GOTT NYTT ÅR
.

Ann-Charlotte

Medlemsnummer!!!!!

Alla klubbens medlemmar har ett nummer i vårt register. Medlemsnumret står dels
på Ert medlemskort men också i anslutning till Er adress på kuvertet som Strävaren
skickas i. När Ni anmäler Er till utställningar eller andra arrangemang i klubbens regi
samt gör betalningar till klubben, var vänliga att ange Ert medlemsnummer. Det underlättar mycket för dem som administrerar klubbens verksamhet. /Styrelsen
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Redaktörens rader.

Som ordföranden skrev så får
alla en kalender med i detta utskicket. Jag har ett fåtal exemplar till försäljning.
Är Du intresserad maila
stravaren@boberg.nu

Då är det dags att skriva några rader till Strävaren 4/2018.
Tänk vad tiden går.
I fyra år har min man och
jag nu sett till att Ni fått
Strävaren, som förväntat. Nu återstår bara fyra
nummer under 2019 sedan
tackar vi för oss. Finns det
någon, som kan tänka sig
ta över att göra tidskriften f
o m år 2020?
Hör i så fall av Dig/Er till mig.
I detta nummer kan Ni läsa den nya
”RAS”, som är godkänd av Kennelklubben.
Hösten har varit lite lagom, åtminstone
vädermässigt. Är glad för varje vecka som
termometern visar plusgrader. Det påverkar elräkningen på ett positiv sätt. Trist
att man inte kan lagra värme för då hade
vi haft gott om den varan efter sommaren
som gått. Det enda synliga efter sommartorkan är en halv gräsmatta som torkat
bort och vägrar komma tillbaka. Däremot
gror det ett otal mjölktistelplantor på
ytan, så grönt är det i alla fall. Under hösten har vi haft glädjen att gästas av era olika Strävhåriga Foxterriers. Jag upphör nog aldrig att förvånas över hur olika
de är som individer. Det nns absolut ingen given manual för hur de beter sig. Det
hade varit mycket intressant att forska i
hur mycket arv respektive miljö påverkar
deras beteende.
I morse kom Cosmo, som varit här ganska ofta nu. Han har en hel del högljudda
åsikter om de 5 starar som glömt att yga söder över och tillbringar mycket tid i
prydnadsvinet på uterummet. För övrigt
är han en mycket trevlig kille, väluppfostrad och med stor integritet. 2019 fyller
klubben 40 år och jubileumsåret ska bli
lite extra av allt. Ni får gärna höra av Er
om Ni har någon trevlig idé till Strävaren
eller rasspecialen i Gränna.

Vi önskar Er alla
en riktigt God Jul
och
ett Gott Nytt År.
Christina och Jan med
tillfällige assistenten Cosmo

IN MEMORIAM

En vacker och n höstdag tog vi farväl
av vår älskade ”Traci” Gold gter´s Gift to
the North.
Saknaden är stor.
Kennel Ferrostar önskar alla
God Jul och Gott Nytt År!

Gunilla o Lars
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Registrerade valpkullar 2018.06.02-2018.09.04
Kennel Syoori´s
Ritha Wernersson

4 + 1 f. 2018.07.29
e. SE60847/2010 Ash Grove Golden Boy
u. SE18743/2016 Syoori´s Aimieé

Kennel Dartline
Gunilla Thörne

2 + 1 f. 2018.08.12
e. ROI11/118696 Strozzavolpe To A Sunny Day
u. SE16634/2015 Dartline Dreams Take Time

Kennel Crispy
Agneta Åﬆröm

1 +1 f. 2018.09.17
e. SE28416/2016 Syori´s Batman
u. SE45659/2015 Mixfox Unique For Crispy

Med reservation för ev. fel.

Skänkta medlemskap
Från

Till

Kennel Ferroﬆar
Gunilla Bergman

Maria Höddelius, Karlholmsbruk
Birgitta Johansson, Vintrosa

Kennel Dartline
Gunilla Thörne

Åsa Sundholm, Eskilstuna

Med reservation för ev. fel.
Det nns 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!
Ny adress?
Ni som yttar eller får annan ändring av eller i Er adress, meddela det till någon
i klubben. Vid förra utskicket av Strävaren ck vi 4 försändelser i retur p g a ändringar i adresserna.
I slutet av Strävaren har Ni lista med namn och e-postadresser till styrelsen m .
Lägg denna information på minnet!

/Christina, redaktör
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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 rades under helgen 20 - 21 oktober.

Göteborg
I år bestämdes att vi skulle ra strävhårens dag, som är den 19 oktober, söndagen den 21 oktober i hela vårt land. Det
är en häftig känsla att veta att vi är olika
gäng i hela vårt land som strålar samman
för en promenad, umgänge och kanske en
ka. Syftet är att vi skall visa att vi nns
och visst väcker vi uppmärksamhet när vi
kommer ett gäng glada människor med likadan ras i kopplet. Vi i de västra delarna
av mellanSverige valde i år att träffas i
Slottsskogen, en oas centralt i Göteborg.
Jag gick ut med upprop/information via
vår tidning/hemsidan och på FB. om en
deijt i Slottsskogen middagstid den aktuella söndagen. Jag valde att ingen behöver anmäla sig utan det blir som det blir,
vilket kan kännas mer otvunget och kännas lättare, vilket åxå senare bekräftades.
Ett tag trodde vi att det endast skulle bli
två jyckar, vi blev nio stycken med glada
mattar och hussar som inte tidigare träffat varandra, vi var era som inte bodde i
Göteborg. Succé om ni frågar mig, när det
det dessutom högt föreslås om en ny träff i
vår är väl det en bekräftelse på att träffen

var lyckad. Det var många som klappade,
frågade och vände sig om efter våra na
strävhårsrepresentanter. Syftet är uppnått även i vår del av landet, tack till alla
medverkande och klart att vi ses.

”sammankallande” Marie Saul
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Karlskoga

Hej
Nu har vi promenerat. Vädret kunde ha
varit bättre så det blev ”korta” rundan.
10 hundar kom.
På bilden syns från vänster Nancy, honey, nicko, Mimmi, Otto, a, Nina, Vera,
casper och Sa ra.

Efter promenaden blev det en stunds bus
i trädgården och sen miniköttbullar för
hundarna och ka för tvåbeningarna.

Christina.

Malmö
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Ett stort och glatt gäng samlades på
Ribersborg i Malmö. Vid samlingen fanns
17 hundar på plats. Vi tog en gemensam
promenad där många av foxarna ck
springa lösa och kolla sina kompisar. Till
allas glädje var vädret alldeles utmärkt.

/Lena

Stockholm

Söndagen den 21 oktober
rades
strävhåriga
foxterrierdagen i Stockholm Vi samlades vid
Karl Xll’s staty i Kungsträdgården
och gick i samlad tropp genom
Kungsträdgården, Norrmalmstorg,
Biblioteksgatan,
Stureplan
och
stannade sedan och
kade i
Humlegården. Totalt kom 13 foxar
med hussar och mattar + några foxfans utan hundar. En del hade åkt
långt för att delta bl a från Nyköping,
Uppsala och Surahammar. Det blev
en lyckad dag och våra foxterrier
väckte stor uppmärksamhet.

Ylva Östfeldt
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”man” vet inte hur de svansarna kommer
att se ut, utan det verkar ha bestämts efteråt, det har ju tidigare varit ganska lika
villkor utseendemässigt då de var kuperade, när det ändå är av avgörande betydelse. Sedan nns det anledning till varför
kuperingsförbudet kom till men det är en
annan diskussion. Nåväl Ilse kör sitt race
påhejad av mig, men vi bägge tycker att
det är besvärligt att under lång tid behöva
vara kopplad, och i år har det varit, tycker jag xtra tråkigt för Ilse, eftersom både
hussen och matten varit mer eller mindre
försatta ur spel …samtidigt, en som trampat fel i hopp, en rygg som gjort sig påmind
på ett otäckt sätt sedan i april och för säkerhets skull revbensfraktur senaste månaden. Det har blivit mycket poolhäng för
Ilse i år, jag funderar på om hon skulle haft
gälar att kunna växla över till. Hopp o lek
har det blivit för vår numer äldre dam i
poolen, tack och lov för den motionskrävande pölen och Ilse’s oslagbara kärlek
till att bada. Vi märker litelite, om vi tar
oss tid och är ärliga, att hon åxå börjar bli
vuxenvuxen.
Strävhåriga foxterrierdagen blev faktiskt en succe i bemärkelsen att jag meddelade via FB och vår tidning om en deijt
i Slottskogen, inget anmälningstvång bara
tid, plats och datum. Jag ck kontakt med
Åse Bergman som bor närmare Göteborg
än oss, om hon kände folk hon kunde ”dra”
med sig, hon ville iaf komma själv, så jag
visste att vi iaf skulle bli två foxar. Hur
som helst visade det sig att vi blev ett glatt
trevligt gäng som aldrig träffats tidigare,
förutom Ajax med matte som varit med oss
under åren i Uddevalla. Alla talade om
allt med alla, bland annat berättade jag att
Ilse är klubbens första och enda hitintills
viltspårschampion, och har tävlat i SMsammanhang, vi talade mycket om hur och
vad vi kan göra med våra jyckar. Det roliga, tycker jag, att jag märker på sociala
medier att det nns ett ökat intresse för
olika aktiviteter, bla, spår, för våra jyckar. Jag vidhåller att jag nns behjälplig om
någon är intresserad av att testa spår. Jag
har sagt det förr.

Hej ALLA.
Tänk ….när vi har detta numret i handen är det snart jul. Jag har svårt att
i nuläget tänka mig att det lackas mot
jul, iaf när jag går ut i grönskande natur
med fågelkvitter som nästan låter som
vårsommarsång.
Ilse, och vi, har haft ett tuffare år än på
länge, stor operation för Ilse i våras, ingen skåneturne’, enda turne’n har varit utställningsrace som i sin tur betyder mycket ”stå på bordet” inför dagen, vilket inte
är det bästa hon vet. Nåväl utställningarna som veteran har gått förträf igt, trots
hennes svansföring i ringen och handlern’s
illa gång. Svansföringen är mycket stiligare utanför ringen. Domare Henrik Härling
sa till mig att det är sååå synd att hon håller svansen som hon gör då det är den där
lilla xtra detaljen, jaaa det tycker jag med
i dessa sammanhang. Och jag tycker att
det är märkligt att det lagts kuperingsförbud på svansar, på många raser, och
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Rätt som det var när vi promenerade i
Slottskogen , närmare bestämt vid säldammen, reste damen, Ilse, sig på två ben
och visade/markerade att det sprang tre
rådjur framför oss, ingen av de andra reagerade på rådjuren vilket gjorde det xtra
kul och gav fortsatt anledningen till samtalsämnet om hur vi kan använda våra
fyrbenta vänner och vad dom tycker är
kul. Alla jyckar behöver en uppgift, det
har jag fått lära mig för många år sedan
och jag har ännu inte funnit någon anledning att motsätta mig det.

Det höjdes röster för en vårträff när vi
var i Slottsskogen, jag nappar på det och
just nu smids planer om både det ena och
andra. Det äär kul med nya möten med
både folk o jyckar och det var såå kul att så
många valde att komma till Slottsskogen,
nu satsar vi på en vår träff.
Vi smider på och med önskan om en riktig God jul och Gott nytt år till ALLA
med påminnelse om att Ingen kan Allt,
Alla kan Något och TILLSAMMANS
kan vi MYCKET.

Vi ses och höres ha det gott
MarieBoo o Co.
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En del människor tror att alla
Strävhåriga Foxterriers är precis
lika, som blåbär i skogen.
Alls icke!
Vi är nu inne på vår tredje Strävis. Alla
har varit olika både till utseende och
personlighet. Den enda likheten är att
Strävisen inte bor hos oss utan det är vi
som bor hos honom. Sedan slutet av augusti bor vi hos Hamlet. Hamlet är en förtjusande hund, tillgiven, väluppfostrad
och vacker. Han skäller mycket sällan och
tycker om att åka bil, när han väl hoppat
in i buren, visar dock viss motsträvighet
när man närmar sig bilen, tittar åt annat
håll och vill helst vända. Vi har anpassat oss mycket bra till honom, lärt oss att
han inte vill sova i sin bur (det tog bara
två timmar innan han fann sig tillrätta i
Mattes säng), inte vill äta frukost från sin
skål utan sitta i Mattes knä och bli matad,
att man skall ha en godispinne när man
ätit upp sin middag och vi har lärt oss att
gå omvägar runt andra hanhundar som
Hamlet vill döda. Alltså, vi trivs jättebra
tillsammans. När vi vid tjänlig väderlek
äter frukost på trappan till Skårby gäller
det för Hamlet att vara först ut och lägga
sig på Mattes stol.

Efter att ha blivit ”med hund” på
Grännautställningen trivdes vi mycket bra tillsammans i nästan en månad.
Sedan ck Husse för sig att vi skulle resa
till USA under tre veckor. Hamlet ck
inkvarteras i Karlskoga hos Christinas
fyra tikar. Rena himmelriket för en pigg
Strävis. Till motsats mot gamla Diggi uppförde han sig som en perfekt kennelhund.
Matte och Husse återvände och hämtade
hem sin ögonsten. Det blev skogspromenader och när vi kommer ut på landet blir
det glädjefnatt och tokspring på gräsmattan. Och det bästa av allt: HAN RYMMER
INTE, han kan vara lös medan matte påtar i växthuset! Ibland händer, som vi
tycker, lustiga saker. Häromdagen var vi
i ”futten” uppe på Brända skogen, Husse
plockade fram en batteridriven rakapparat för att snygga upp sig. Hamlet blev förskräckt, trodde tydligen att en stor svärm
getingar var efter honom och störtade upp
i Mattes knä för att söka skydd. Ännu en
hemsk händelse var när han hoppade genom elstängslet till grönsakslandet och
ck en stöt. Han gjorde en stor sväng med
blixtens hastighet fram till Matte och kastade sig upp i famnen. Det är inte lätt att
vara liten hund när teknikens under slår
till.
Ibland har vi gäster och Hamlet ser noga
till att vara vänlig och krypa upp i knät på
alla i tur och ordning för att bli klappad
och kliad. När vi går runt på stan och träffar någon bekant sitter han tyst och snällt
bredvid Matte och väntar tills det pratats
färdigt. Inte en tanke på att slita och dra i
kopplet och försöka rymma.
Jo, så var det ju ”Den Strävhåriga
Foxterrierns dag” även här i Stockholm.
Vi samlades vid Karl XII i södra delen
av Kungsträdgården för att vandra genom staden till Humlegården. De esta
av oss utrustade med hundgodis och kaffe. Det var jätteroligt. Fler av oss hade åkt
långa vägar för att vara med på promenaden. När vi startade var vi 12 Strävisar
och ännu er människor. När vi kom fram
till Humlegården kunde vi räkna in 14
Strävisar. Promenaden gick förvånans-
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värt bra. Inga större slagsmål (Hamlet
lyckades dock mucka gräl med sin mormor). Började en att skälla hjälpte genast
de andra till. Vi blev mycket betittade och
folk kom fram och pratade med oss, det
är ju inte så ofta man kan se så många
Strävisar på en gång. Efter välförtjänt ka
och hundsnack skildes vi åt och ser fram
emot en trevlig reklampromenad nästa år.

Helt plötsligt slog det Matte att under tre
veckors rundresa i USA såg vi inte en enda
Strävhårig foxterrier, inte ens i Klippiga
bergen. Nog måste det väl nnas några?
Nu vill vi önska alla våra klubbkamrater och deras vovvingar en mycket God Jul
och ett bra Nytt År.
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Hamlet och Hamlets Matte

Höstens funderingar
Då var vi igång igen med bläck och papper att kludda på.
Svampplockandet blev en katastrof under hösten. Alldeles för lite regn kom det.
Bättre lycka nästa säsong med att plocka
trattisar och kantareller. Några svampar
han vi ju få tag på men dessa försvann i
och med att dom lämna svampkorgen, inget att lägga i frysen. Skogen kan man ju
spatsera i utan svamp att plocka. (Men
skam den som ger sig. Vi hitta några ynka
kantareller när vi var ute och promenerade 14 november. Dom ck stå kvar och
växa tills nästa år…)
En dag skulle vi prova att gå en ny runda i skogen. Det var nog både första och
sista gången vi tog den rundan. Vi råkade
hamna ute i en granplantering vilket inte
är det lättaste att ta sig fram i men skojigt
var det. Där har nog älgarna partyn titt
som tätt för det fanns massor av spår efter
dom. Matte och husse gick mest omkring
och ropade på oss så möjligheten att få syn
på någon av älgarna var obe ntlig.

Strävhåriga Foxterrierdagen. Dom allra
esta runt om i landet rade på söndagen den 21 oktober men eftersom matte var
tvungen att jobba då så ck det bli promenad och rande på lördagen den 20 oktober istället. I år blev det bara jag och matte
som åkte upp till Karlskoga. Brorsan och
husse skulle till torpet. Vi blev en munter
skara som promenerade i samlad trupp.
Regnet hängde i luften men vi tog oss rundan runt utan att bli våta.
Efter promenaden blev det ka till tvåbeningar och jag tog med goda miniköttbullar att mumsa på till oss fyrbeningar. Tror
ingen spottade ut när det bjöds. Vi hade
det riktigt roligt under kastunden, man
kan nästan säga att vi hade syskonträff. Vi
var fyra av åtta kullsyskon som träffades.
Det var jag (Sa ra), Nina, Nico och Nancy.
Mamma Honey höll ett vakande öga på
oss. Helt i onödan. Fotograferas skulle det
också. Man ska sitta nt på bestämda platser och alla skall titta åt rätt håll samtidigt som en tvåbening sitter och viftar.
Vem har tid med det?
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På torpet fortsätter det att hända massa
saker. Varje ledig stund är vi där och grejar med olika saker som matte och husse
säger behöver göras. Brorsan och jag håller mest på med övervakning så att allt
går rätt till.
Ju mer dom grejar ju geggigare blir det.
Matte och husse brukar sucka och säga
att det kommer att bli värre innan det blir
bättre igen. Till helgen som kommer skall
det lastas takpapp och metallskrot på
släpvagnen sen är gamla huset borta och
en stor lönn skall fällas och tas omhand
om. Vi får hoppas på bra väder.

Matte och husse går och pratar om att
det är sista julen i Skänninge. Sen kommer det att bli jul i Linneberga istället.
Eftersom vi trivs så bra där ute i skogen
kan vi inte se några problem med att hålla till där på heltid.

&

Väl värt att tänka på!
Sedan 2010 nns det ett krav att hundar antingen ska vara ”bältade” eller transporteras i en bur. Många slarvar med detta. Lösa djur (eller föremål) kan slungas fram som
projektiler vid häftiga inbromsningar eller kollisioner.
Detta har större betydelse ju högre fart du färdas i eftersom energin ökar med kvadraten på hastigheten.
Enligt de beräkningar som publicerats av NTF får man följande effekt.
Om hunden väger 10 kg så får vi en ekvivalent vikt vid kollision i storleksordningen
400 kg vid 50 km/tim och 1600 kg vid 100 km/tim.
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Milla och Alfons i Italien.
Varje sommar åker husse och matte till
Italien ca 3 v och de senaste tre åren har
jag följt med och för Alfons var det första
gången i somras. Resan är lång närmare
200 mil och tar ca 3 dagar. I Italien får vi
följa med husse och matte på restauranger och i de esta affärer. I livsmedelsaffärerna måste vi sitta i kundvagnen eller bli
buren.
På Italiens stränder är de lite annorlunda än hemma då de esta stränderna är
privatägda där man måste hyra solstol
och parasoll för att vistas på stranden. Det
nns få allmänna stränder som är gratis.

Den första hundstranden som öppnades
i Italien ”Association Baubeach village”
ligger norr om Roms ygplats Fiumicino.
”Association Baubeach village”är en klubb
som man blir medlem i och där medlemsavgiften används till att hålla stranden n
för oss. Man måste visa upp att man har
giltiga vaccinationer. Koppel är förbjud-

et så man kan springa fritt och leka med
alla kompisarna och bada hur mycket man
vill. Det nns olika aktiviteter som agility
m.m. om man vill och det nns hunddusch
och vattenskålar samt mat och dricka för
husse och matte.

På era andra ställen i Italien har det
öppnats baubeacher som t.ex. Jesolo,
Caorle, Bibbione och Chioggia som tillhör Veneto regionen samt Grosseto och
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San Vincenzo i Toscana regionen m. . Det
kostar ca 5 euro/ hund och med solstol och
parasoll får man räkna med 20-30 euro. I
en del regioner är det förbjudet för hundar att vara på stranden vid vattnet från
maj till september mellan kl. 07.00-19.30
som t.ex. vid Rimini kusten, men på dessa
stränder nns dock avdelningar där vi kan
följa med.
Alfons och jag var på Baubeach Jesolo i
somras och den var bra men den allra bästa tycker jag är Association Baubeach village Roma. Här är genuint hundintresserad personal och de är väldigt noga med
att alla hundar har giltiga vaccinationer
och att bara snälla och sociala hundar
släpps in.

Förut gillade jag inte och bada men när
Alfons yttade in hos oss såg jag att han
vågade och då tänkte jag att jag också
skulle prova. Det var inte alls så läskigt
som jag trodde, det var riktigt kul och matte och husse blev så glada när vi alla kunde leka i vattnet. Nästa sommar ska vi ut
på nya äventyr men det får bli en annan
berättelse.

Nospussar till er alla från Milla
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Spårdag Stockholm 2018-10-13
Lördagen den 13 oktober träffades vi
med runt 10 hundar i Årsta för att få en
introduktion till ”Spår” med Mats från
100hundkoll.

Det var en riktigt n ”brittsommar” dag,
och vi var alla taggade att få lära oss något nytt.
Efter lite grundläggande information vad
spårning går ut på och fungerar så delades
vi upp i två grupper och ck gå ut i skogen där Mats hade märkt upp med snitslar vilka ställen vi kunde börja lägga spåret ifrån.
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Utrustade med spårsele och lina ck
hundarna pröva på ett kort spår.
Spåret lades ut genom att man gnuggade leksaken i marken och grundligt trampade runt där spåret började, och därefter
tydligt ”gnuggade av” sina skor där man
gick rakt fram ett tiotal meter. Där lade
man leksaken och även ev en godis. Sen
går man tillbaka i en vid cirkel ut från spåret med långa steg.
Hunden startades i spåret genom kommandot ”spår” och att man med handen
tydligt drog i marken där spåret börjar.
Det man vill är att hunden får ner nosen
och förstår att det är så den skall följa.
Sen hänger man bara efter hunden och
hanterar linan så sen inte fastnar.

Jätte kul att se sin hund jobba på det
viset.
Vår Trixie fattade inte riktigt från början vad hon skulle göra utan letade om det
möjligen fanns godis i träden istället, något som vi gör som aktivering ibland. Men
efter lite instruktioner från Mats och ytterligare försök snappade även Trixie vad
det var fråga om.
Detta är de nitivt något vi skall fortsätta
att ha som aktivitet med Trixie.
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Claes Hiort
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Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 3 2018

Kopierat från foxterrier.se med reservation för ev. fel.
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Några bilder på Mika som jag hade i början på 70-talet.
Hon var en otrolig hjälpreda i stallet och
hjälpte till med alla sysslor.
Hon tyckte också om att klä ut sig.

Gunilla Bergman

20

Rasspeciﬁk avelsﬆrategi

RAS
för

ﬆrävhårig foxterrier

GENERELLT OM RASEN
Strävhårig foxterrier är en energisk och
livlig hund med god benstomme och kraft
i litet format, aldrig klumpig eller grov.
Rasen skall vara alert och rörlig med livligt uttryck, alltid på tårna och spänt intresserad vid minsta utmaning. Den skall
vara vänlig, framåt och orädd.

HISTORIK
Rasens hemland är Storbritannien.
Ursprungligen kallades alla terriers som
användes vid rävjakt för foxterrier (fox=räv, terra=jord). Sträv- och släthårig
foxterrier är egentligen två hårlagsvarianter av en och samma ras. Den strävhåriga varianten är äldst och härstammar från de strävhåriga jaktterrierna som
fanns i gruvdistrikten i Dunham, Wales
och Derbyshire. Dessa beskrevs på tidigt
1600-tal och avporträtterades av holländaren Hamilton redan år 1750.
På de stora jaktkennlarna i England, där
det föddes upp foxterrier lades stor vikt
vid att kombinera effektivitet med tilltalande exteriör hos hundarna. Den strävhåriga foxterriern som av många räknas som rasens stamfader var ”Old Tip”
född 1866 och avlad enbart på strävhåriga linjer. Andra menar att CH Cackler of
Notts skulle vara det. Hur som helst, båda
har haft betydelse för rasens utveckling.
Hertiginnan av Newcastle, ägarinnan av
Kennel Notts, lade ner stort avelsarbete
för den strävhåriga foxterriern.
Rasen ställdes ut i egna klasser första
gången i Darlington 1869. The Foxterrier
Club bildades 1876. Samma år satte
sig klubbens styrelse under ordförande-

skap av major Harding Cox, att formulera rasbeskrivningen. Standarden var med
mycket små undantag identisk med den
standard som gällt fram till nu. När den
första större utställningen för terrier arrangerades i England år 1886 i the Royal
Aquarium, Westminster av ingen mindre
är Charles Cruft, deltog 125 släthåriga
foxterrier och endast 50 strävhåriga. Den
första specialklubben för strävhårig foxterrier bildades i England år 1913.
Vid sekelskiftet började den strävhåriga foxterriern erövra världen och blev
med tiden oerhört populär. Den till och
med passerade den släthåriga i popularitet. Kulmen på registreringsantal nåddes 1924 då 7156 strävhåriga registrerades i den engelska kennelklubben (jämfört
med 2573 släthåriga). En enorm siffra
med tanke på att många valpar såldes
oregistrerade.
Till Sverige kom rasen i slutet av
1800-talet och 1903 bildades Svenska
Foxterrierklubben, som sedermera blev
Sv. Terrierklubben. Redan 1901 ställdes
de första strävhåren ut på den legendariska Göteborgsutställningen.
Under 40-talet såg man en försämring av
kvalitetsnivån, temperament samt sjukdomar som medförde att rasen sjönk högst
anmärkningsvärt i registrering. Sakta
men säkert lyckades några legendariska
uppfödare återfå den höga kvaliteten på
rasen igen. Idag är standarden god och
det arbetas seriöst och hängivet över hela
världen på att behålla standarden på hög
nivå.
Vår nuvarande Svenska Strävhåriga
Foxterrierklubb bildades 1979.
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RASENS POPULATION/AVELSSTRUKTUR
Nulägesbeskrivning
Registreringar och kullstorlek

Antalet registreringar har halverats under en 20-årsperiod. Under de senaste fem åren,
2013-2017 har det i medeltal registrerats 53 strävhåriga foxterrier per år i Sverige. Det
innebär att rasen är mycket nära att räknas till en av de numerärt små terrierraserna,
där Svenska Terrierklubben har satt under 50 registreringar i medel per år under de
senaste fem åren.
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Inavelsgrad
För att undvika inavel på sikt bör bland annat enskilda parningar ha låg inavelsgrad,
lika många hanar som tikar bör gå i avel, inga avelsdjur bör få ett stort antal barnbarn.
Det är bättre att om möjligt låta er individer gå i avel, än att få individer får många
avkommor.

Klubben har som mål att inavelsökningen inte skall överstiga 2,5 % i medel. För åren
2011-2015 ligger den siffran på 2,0-5,6 %.

23

Trenden generellt i hundvärlden är att
man försöker hålla så låg inavel som möjligt med det material som nns att tillgå inom och utom landet. Oroväckande
är därför att siffran för strävhårig foxterrier har ökat fyra år i rad (t.o.m. år 2017).
Både år 2015 och 2017 har det fötts två
kullar med inavelsgrad högre än 12,5 %,
vilket är långt över det av SKK rekommenderade 6,25%.

Avelsstruktur - barnbarn

Avelsdebut

formera valpköpare om inavelns effekter och rasklubbens mål när det gäller
inavelsgrad.

De esta tikar får sin första kull när de
är 2-3 år gamla. För hanarna varierar åldern för första kullen betydligt mer. Flera
får sin första kull redan innan de är 1 år,
och ett fåtal är över 7 år vid avelsdebuten.
Sen avelsdebut har fördelen att man hinner utvärdera föräldradjuren och andra
nära släktingar bättre, vilket ökar chansen för kloka avelsbeslut.

Mål
Kortsiktigt mål är att minska inavelsökningen så att den i genomsnitt ligger under
2,5 %. Enstaka parningar bör inte ligga
över den av SKK rekommenderade gränsen 6,25 %. Långsiktigt mål är att sträva
efter så låg inavelsökning som möjligt.
Fördelningen mellan hanar och tikar i
avel bör vara så jämn som möjligt.
Tikar måste vara minst 18 mån vid avelsdebut gärna äldre. Även hanar bör vara
över 18 månader.

Strategier
Informera nya och gamla uppfödare om
inavelns negativa effekter tex genom hemsida, tidning, uppfödarmöten och träffar.
Använda hemsida och tidning för att in-

I tabell 1a kan man se hur många hundar som har ett stort antal barnbarn. För
mer detaljerad lista se tabell 1b (sidan 25)

HÄLSA
Nulägesbeskrivning
Den strävhåriga foxterriern anses generellt ha en relativt god hälsa och rasen ingår inte i något av SKKs hälsoprogram.
Den strävhåriga foxterriern når hög ålder och ligger under medeltariffen hos
försäkringsbolagen.
Ingen förekomst av reproduktionsproblem nns rapporterad.

Hälsoenkät
En hälsoenkät har genomförts under
2015 och omfattar alla hundar födda
2005-2014. Under denna tidsperiod har
det fötts 767 valpar. Samtliga ägare av
rasen har haft möjlighet att delta via rasklubbens hemsida. Svaren har varit anonyma. Inkomna svar från hundägare har
varit 101 st och från uppfödare 9 st.
Sjukdomar att beakta i rasarbetet
Hudproblem som allergi, seborré och demodex nns i rasen.
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Rasen har haft några få fall av LeggCalvé-Perthes sjukdom (förtvinad höftkula). Hälta brukar debutera runt ett halvårs ålder. De esta hundar med kliniska
symptom kan leva ett normalt liv efter kirurgisk behandling. Det är oklart vad som
orsakar Perthes, men sjukdomen anses ha
en stark genetisk bakgrund .
Megaesophagus
(matstrupeförstoring)
har förekommit med några få fall. Detta
debuterar mycket tidigt oftast innan försäljning. Megaesophagus har visat sig ha
autosomal recessiv nedärvning hos strävhårig foxterrier . Det nns ännu inget
DNA-test för sjukdomen.
Enligt internationell litteratur är ögonsjukdomen primär linsluxation (PLL) välkänd i rasen. Under 2014 upptäcktes PLL
hos en svensk avelshane som innan diagnos hann få 49 avkommor. Han har idag
(juli 2018) 73 barnbarn. Ytterst få svenska strävhåriga foxterrier har känd ögonstatus. Det nns DNA-test för linsluxation
hos strävhårig foxterrier.
Van den Ende-Gupta-syndrom (VDEGS)
är en skelettsjukdom som fått internationell uppmärksamhet under senare år.
En nsk forskargrupp har tagit fram ett
DNA-test för sjukdomen som i dagsläget
bara nns hos strävhårig foxterrier (och
människa). Flera laboratorier utför idag
testet. I en kontrollerad studie visade man
att drygt 20 % av slumpvis utvalda strävhåriga foxterrier var anlagsbärare.

blemet uppmärksammas i den svenska
populationen.
Strategier
Regelbundet erbjuda hälsoenkäter via
rasklubbens hemsida till samtliga ägare
av strävhårig foxterrier.
Informera uppfödare och andra om PLL
och VDEGS. Uppmana till DNA-test av
avelsdjur och förklara nyttan av dessa.
Om man väntar med DNA-testerna tills
man får era sjuka hundar ökar risken att
man fått ett mycket stort antal carriers i
rasen. Eftersom carriers endast kan paras
med hundar som är clear, försvåras då avelsarbetet betydligt.
Informera på hemsidan och i tidningen
om hur DNA-prov för PLL och VDEGS går
till och vart man vänder sig. Observera att
provtagningen måste utföras av veterinär
för att svaret ska vara giltigt of ciellt.

Mål

Uppfattningen inom rasklubben är att
rasen har god och rastypisk mentalitet.
I dagsläget (juli 2018) har endast 3 st
strävhåriga foxterrier födda 2017 eller tidigare genomgått BPH. Av hundar födda
2008-2017 har endast 2 av 633 hundar beskrivits. Under samma tid har 2 hundar
känd mental status genom MH.

Att fortsatt verka för att rasen även i
framtiden förblir frisk och sund.
Att under de närmsta fem åren DNAtesta minst hälften av de aktiva svenska
avelshundarna för linsluxation och van
den Ende-Gupta-syndrom. Detta skulle ge
en uppfattning om sjukdomarnas utbredning i Sverige. Med facit i hand kan man
sedan utvärdera och utfärda nya avelsrekommendationer med den nya kunskap
man har. Idag famlar man i ovisshet och
eftersom det handlar om recessiva sjukdomar, kan de få stor spridning innan pro-

MENTALITET
Den strävhåriga foxterriern är en livlig
och alert hund med mycket livsglädje. Den
är smart, påhittig och lättlärd. En konsekvent uppfostran och ett aktivt hundliv
ger en god grund för en positiv och trevlig hund.

Nulägesbeskrivning
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Mål
Att bevara den goda och rastypiska mentalitet som nns i rasen idag.
Genom att få ägare att utföra BPHbeskrivning på sina hundar, kan man på
lång sikt skapa ett verktyg att använda
i avel, där man i ett relativt tidigt skede
kan se förändringar i mentaliteten.
Att få minst 10 strävhåriga foxterrier
BPH-beskrivna varje år de närmaste fem
åren.

Strategier
Att informera uppfödare och hundägare
om BPH.
Att uppmuntra till BPH-deltagande genom rasklubbsträff i samband med BPH,
kennelträffar med BPH osv.

EXTERIÖR
Hundens byggnad skall ha perfekt balans, särskilt när det gäller proportionerna mellan skalle/nosparti samt mellan
mankhöjd/kroppslängd från skulderbladsled till sittbensknöl, som i båda fallen sinsemellan bör vara nästan identiska. Likt
en kortryggad jakthäst täcker den stående mycket mark. Ögonen skall vara mörka, små och runda, öronen skall vara
V-formade med tipparna prydligt övervikta. Svansen skall vara högt ansatt och bäras upprätt, vara kraftig och av god längd.
Pälsen skall vara mycket sträv med klara färger. Mankhöjdens ideal är 39 cm för
hanhund och något lägre för tik.

Nulägesbeskrivning
Rasen är exteriört väl anpassad till
rasstandarden och det har inte framkommit några grava avvikelser. Man ser en
tendens på ökning av mankhöjden på både
hanar och tikar.

Mål
Att bevara
egenskaper.

rasens

na

exteriöra

För att behålla en god exteriör är det
önskvärt att så många hundar som möjligt ställs ut någon gång för att få hunden
bedömd.
Att förhindra en fortsatt ökning av
storleken, och på sikt arbeta för att rasen ska behålla sin ideala storlek enligt
standarden.

Strategier
Att inte använda avelsdjur med exteriöra
svagheter.
Uppmuntra den vanlige hundägaren att
ställa ut genom att arrangera ringträning,
pälsvårdsträffar m.m.
Att sprida kunskap om den ideala storleken för strävhårig foxterrier, och vikten
av att inte prioritera stora hundar framför mindre.

FÖRANKRING
Detta dokument har publicerats på rasklubbens hemsida och i klubbens tidning.
Det har även distribuerats till rasens
samtliga kända uppfödare.
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