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Rasspecial – STRÄVHÅRIG FOXTERRIER

HISTORIK
Foxterrier, själva inkarnationen av begreppet terrier, är troligen den äldsta terrierrasen. 

Ursprungligen kallades alla terriers som 
användes vid rävjakt  för Foxterrier (fox 
= räv, terra = jord). Sträv – och släthårig 
foxterrier är egentligen två hårlagsvarian-
ter av en och samma ras. 
Den strävhåriga varianten är äldst och 
härstammar från de strävhåriga jakt-
terrierna som fanns i gruvdistrikten i 
Durham, Wales och Derbyshire. Dessa 
beskrevs på tidigt 1600 – tal och avpor-
trätterades av holländaren Hamilton redan 
år 1750. 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 anfadern.
När den första utställningen för terriers 
arrangerades i England är 1866 i the 
Royal Aquarium, Westminister av ingen 
mindra än Charles Cruft, deltog 125 st 
släthår och endast 50 strävhår. Rasen 
ställdes ut i egna klasser första gången 

i Darlington 1869. The Foxterrier Club 
bildades 1876. Då formulerades också 
rasstandarden för strävhårig foxterrier. 
Den första specialklubben för strävhårig 
foxterrier bildades i England är 1913.
Till Sverige kom rasen i slutet av 1800-ta-
let och 1903 bildades Svenska Foxterrier-
klubben, som sedermera blev Svenska 
terrierklubben. Vid sekelskiftet började 
den strävhåriga foxterriern erövra världen 
och blev med tiden oerhört populär, den 
till och med passerade släthårig foxterrier 
i popularitet. Kulmen av antalet registre-
rade strävhår nåddes 1924 med 7156 st i 
engelska kennelklubben mot 2573 släthår. 
En enorm siffra med tanke på att många 
valpar såldes oregistrerade. England 
var störst och bäst i avelsarbetet, men 
Amerika blev det stora foxterrierlandet. 
Det fanns penningstarka uppfödare som 
betalade dyrt för storvinnare. Man ex-
porterade dock tillbaka hundar som fick 

betydelse för rasens utveckling i England.
Det finns knappast någon annan ras som 
vunnit så många storsegrar och Best in 
Show över hela världen. Trots att popula-
riteten har minskat betydligt sedan stor-
hetstiden är rasen fortfarande med och 
tävlar om toppvinster runt om i världen. 
Det var under 1940-talet man såg en 
försämring av kvalitetsnivån. Tempe-
ramentet samt sjukdomar medförde 
att rasen sjönk högst märkbart i antalet 
registreringar. Sakta men säkert lyckades 
några legendariska uppfödare reparera 
vad mindre nogräknade uppfödare tidi-
gare raserat. 
Idag är standarden god och det arbetas 
seriöst och hängivet över hela världen på 
förbättra rasens standard. I Sverige fick 
vi vänta ända tills 1979 innan några en-
tusiaster bildade vår nuvarande Svenska 
Strävhåriga Foxterrierklubb.

troligen den äldsta terrierrasen
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HAR MAN EN STRÄVHÅRIG FOXTERRIER, HAR MAN ALDRIG TRÅKIGT!

Rasen har utvecklats till att bli en trevlig sällskaps- och familjehund, med ett vänligt och stabilt sinnelag kombinerat med en stor 
portion humor. Om Du en gång ägt en strävhårig foxterrier är det tveksamt om Du vill ha en annan ras. Med sin lekfullhet och 
livsglädje är den strävhåriga foxterriern den ideala hunden för en aktiv familj.

En stor hund i litet format 
Strävhåret är en förhållandevis liten hund, ca 38 – 40 cm i 
mank höjd. Storleken är inget hinder, den kan göra det mesta 
som en stor hund kan. Den är lätt att ha med överallt med sitt 
behändiga format. Pälsen är sträv, trefärgad, vit med svarta och 
bruna tecken. Det finns också varianten vit med bruna tecken. 
Rasen ska ge ett väl balanserat intryck. En välvårdad strävhårig 
foxterrier är en fröjd för ögat.

Alert och nyfiken ras 
Den strävhåriga foxterriern är alert, kvick och rörlig. Den vill 
alltid vara i fokus, där det händer något. Den trivs med att följa 
med både i bil, båt och på sköna promenader, men den ligger 
också gärna i soffan och slappar. Det är en sund och frisk ras, 
som inte varit föremål för hälsoprogram

Rasen som inte fäller 
Strävhårig foxterrier är en trimras. Vardagstrimning och vanlig 
pälsvård är inte svårt att lära sig. Gör man fel växer pälsen ut 
igen. Trimning innebär att pälsen plockas av när den är mogen, 
vilket lämnar plats för ny päls att växa ut. Klipper man en sträv-
hårig foxterrier blir pälsen silkesmjuk och tappar sin vackra färg 
och sträva struktur, som står emot väta och smuts. Vill man inte 
själv trimma sin hund finns det trimmare runt om i landet som 
kan trimma en strävhårig foxterrier. Kurser anordnas också i 
rasklubbens regi. Pälsen bör kammas igenom ordentligt med 
stålkam 1 gång per vecka. Då passar man samtidigt på att klippa 
klorna och kontrollera hunden i övrigt.

Uppfostra 
Vill Du ha en trevlig familjemedlem, ska Du vara konsekvent i 
Din uppfostran, inte minst för hundens egen trivsel. Köper man 
en 8 – 10 veckors valp har man stora möjligheter att redan från 
början, när valpen kommer till sitt nya hem, lära den vad som 
är tillåtet eller inte och på så vis få en underbar vän för livet. 

Med en strävhårig foxterrier, som med sin nyfikenhet och 
envishet, gärna testar gränserna, är det extra viktigt att Du från 
början är klar över hur Du vill ha Din hund.

Den aktiva familjehunden 
Det är en ras med mycket livsglädje och energi, som den måste 
få utlopp för, oavsett om man väljer att träna aktivt med t ex 
spår, agility, lydnad eller gå lustfyllda promenader med familjen. 
Den strävhåriga foxterriern är smart, påhittig och läraktig och 
visar gärna upp sina konster. 

Däremot ska man undvika att överaktivera sin hund. Låt hellre 
hunden jobba med huvudet och näsan istället för boll- och 
pinnkastning. Den tycker om barn, men leken får inte bli för 
våldsam, då både barn och hund har samma energi. Det är 
viktigt att hunden har möjlighet till lugn och ro.
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Man bör som strävhårsägare…….
förvänta sig en hund som noterar det mesta som 
händer, som alltid är glad och positiv, hittar på 
hyss, är smart, lättlärd och som älskar att vara i 
fokus. Trivs man med alla dessa egenskaper hos 
en hund, då är strävhårig foxterrier rasen för Dig.

Draghunden Harry
Man kan göra allt med en foxterrier, den kommentaren fick jag av Jasons 
matte för en tid sen och visst har hon rätt.
Vår Harry är nu drygt 6 år och det är inte mycket som vi inte har provat. Allt 
från utställning, rallylydnad och viltspår till agility men helt ärligt kanske 
utställning och lydnad inte helt var Harrys melodi. Eftersom han alltid varit 
en väldigt aktiv hund tänkte vi att han kanske skulle gilla att springa. Sagt och 
gjort så började vi jogga med vårt lilla strävhår. Trots mattes tålamod av guld 
så var vi nära på att ge upp det här med att jogga, då det var helt omöjligt att få 
Harry att springa fint i kopplet bredvid oss som de flesta andra hundar gjorde. 
Harry ville bara dra och springa fort längst fram.
Men av en slump hittade vi något som hette draghundsport. Man springer, 
cyklar eller åker sparkcykel tillsammans med hunden. I löpning använder man 
ett midjebälte och ett koppel med expander, samt en speciell dragsele för hun-
den. Tänk er den lycka det är att se sin hund få göra det den vill mest av allt, 
i Harrys fall springa. Nu var även husse och matte mer nöjda i joggingspåret. 
Trots Harrys ringa storlek så bestämde vi oss för att ställa upp i en tävling.
Harry kunde inte sitta still utan tjöt och ylade innan vår första start, de flesta 
andra, med lite större hundar log nog lite och tyckte att det var väl roligt att en 

liten hund är med. Jag kommer ihåg domarens fråga till mig efter mål. Orkade den lilla terriern dra hela sträckan? Vi ställde upp i 
motionsklassen men om man jämförde tiden som vi fick hade den räckt till pallplats i elitklassen för brukshundar den dagen (och 
då var det inte husses förtjänst).
Idag har vi tävlingslicens och i våras tävlade vi blandat annat i Jönköping där vi kom trea i klassen och fyra totalt i ett speciellt 
bergspris, där det gällde att springa den sista backen upp till mål på kortast tid. I oktober var det dags för Svenska Mästerskapen 
en tvådagarstävling utanför Timrå. Efter första dagen låg Harry på bronsplats med en dalmatiner fyra sekunder bakom, så  inför 
finalloppet var det bara att ge allt från start, Harry höll sin placering och åkte hem med ett SM-Brons. Nu börjar vintersäsongen då 
blir det mest träning för oss på skidor för att hålla igång inför nästa års tävlingssäsong.
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Bild och BIS-BIM Gränna 2017

Gemensam promenad Kurs i Nosework

Foxterrierdagen Malmö i oktober 2014

BIS - BIM Junior 2017 i Kråken

Aktiviteter inom rasklubben
Två inofficiella utställningar anordnas varje år.
En utställning i Kråken under juni månad. 
En utställning i Gränna under augusti månad. 

2014 instiftades Nationella dagen för Strävhårig 
Foxterrier. 
Dagen är den 19 oktober, men firas söndag närmast 
den aktuella dagen över hela landet med träffar.

Gemensamma promenader arrangeras. 

Kurser ordnas med olika aktiviteter t ex trimkurser, 
nosework mm. 

Aktiviteterna annonseras på klubben hemsida 
under kalender www.foxterrier.se samt i klubbens 
Facebookgrupp som heter Strävhåriga Foxterrier-
klubben.

Bilder: Zoltan Sabo samt ur privata arkiv.
Texter: Sammanställda av Christina Boberg i samarbete med styrelsen för Strävhåriga Foxterrierklubben.
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BILDGALLERI

Bilder: Zoltan Sabo samt ur privata arkiv.
Texter: Sammanställda av Christina Boberg i samarbete med styrelsen för Strävhåriga Foxterrierklubben.
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När man pratade om foxterrier i England 
under 1800-talet, så var det oftast den 
släthåriga varianten man menade. Den 
var känd för att vara en mycket god räv-
sprängare, och det var viktigt att avla fram 
en estetiskt tilltalande terrier för rävjakter-
na. Foxterriern skulle vara lika välbyggd, 
stark och elegant som jakthästarna och 
foxhounds. Det står även nämnt i rasstan-
darden. Den vita färgen skulle överväga, 
då det var lättare att snabbt kunna skilja 
räven från hunden, då de kom ut från 
grytet i full fart.

Idag uppskattas släthåren mycket för sin 
pigga, positiva och sportiga utstrålning 
och attityd. Rasen har en variation, där 
både jägaren och den aktiva familjen kan 
finna ett släthår som passar för respekti-
ves önskemål, såsom; jakt, viltspår, agility, 
lydnad eller ren sällskapshund.
Den moderna släthåriga foxterriern 
anses ha sitt ursprung från tre dominanta 
familjer: Grove kennel terriers, Oakley 
terriers och Belvoir, vars hane Belvoir Joe 
nämndes med aktning. 

Hans son, Belgrave Joe, anses vara den 
moderna släthåriga foxterrierns stamfader.

I England skrevs rasstandarden redan 
1876, i samband med att den Engelska 
Foxterrierklubben bildades. Det tog styrel-
sen sju timmar att skriva standarden! Till 
ordförande valdes Mr Francis Redmond, 
ägare till den välkända Totteridge kenneln, 
vars hundar alla började på bokstaven D. 
Han var den dominerande uppfödaren av 
släthår fram till sin död 1927. Första ut-
ställningen i klubbens regi hölls 1877 med 
220 hundar anmälda, för att 1893 ha ökat 
till 585 som mest, då separerade klasser 
för slät och strävhår hade införts.

Svenska Foxterrierklubben bildades 1903, 
och året därpå importerade klubben en 
avelshane från England, vid namn Ka-
valier. Han blev den första terrier att bli 
BEST IN SHOW i Sverige.
Standarden gäller, så gott som än idag, 
med bara några små justeringar under 
årens lopp.
Rasen växte i popularitet i Sverige och 
1904 avhöll klubben sin första utställ-
ning där 41 släthår och 5 strävhår deltog. 
Foxterrierklubben importerade engelska 
avelshundar, vilket finansierades genom 
att medlemmarna kunde teckna betäck-
ningsabonnemang.

Greve Björn von Rosen, kennel Campfi-
re, importerade ett flertal hundar under 
1930-talet. Han hade också de mest 
vinstrika hundarna under denna period. 
Här vill vi också nämna Eric Werner, 
Skarabergs kennel. Även han impor-
terade till Sverige, nämligen Nettswell 
Frivolty, vilken blev hans start på en lång 
och framgångsrik uppfödning. 1938 
importerades Ch Solus Minted av Anna 
Bergman, och denna hund kom att be-
tyda mycket för rasens utveckling under 
1940-talet, och ansågs vara den främsta 
avelshunden.

Nedanstående tavla föreställande Ch 
Solus Minted, målad av Richardis Sörvik, 
är skänkt till Rasklubben för Släthårig 
Foxterrier av Bodil Granberg, kennel 
Bodils. Tavlan är ett vandringspris som 
utdelas till vinnande släthår (dvs Best 

Belgrave Joe

Ch Chosen Don of Notts

Rival beauties - Ch Donna Fortuna och 
Ch Duchess of Durham

Historik

Rasspecial släthårig foxterrier
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In Show) på den stora rasspecialen som 
avhålls varje år. Priset är evigt vandrande. 
Tavlan finns nu på SKKs Museum sedan 
2011, men vinnaren på Specialen får en 
mindre kopia att behålla.

När vi nu kommit in på 1940-talet dyker 
nya uppfödare upp. Gunlög Gadh och 
hennes GG-hundar startade med en 
avkomma till Ch Solus Minted, nämli-
gen Ch Wah-ta-wah. Ingenjör Bengt H 
Peterzéns, kennel Svarthuvans, köpte 
också in en dotter till Ch Solus Minted, 
Ch Hasselbackens Djinnie, och startar 
därmed sin framgångsrika uppfödning 
av släthår. Hennes dotter parades med 
en annan hund som bör nämnas, Nord 
Ch Hampole Harbinger. De lämnade 
i denna kombination den flerfaldigt 
gruppvinnande hunden Ch Bepe, som 
blev fader till GG-hundarna NORD Ch 
Ginger Gillette och Ch Gallant Grenadi-
er, BIS-vinnare.
Kennel Svarthuvans var ledande på 50- 
talet, med bl a tre olika släthår som blev 
bästa terrier på internationella utställning-
en i Göteborg; 1954, 1956 och 1959. 
Denna linje av hundar i rakt nedstigande 
led till Brooklands Shan of Shaftmoor, 
blev början till dottern, Helena Peterzéns, 
kennel Itkins uppfödning på 1980-talet.
Släthårig foxterrier var den populäraste 
terrierrasen 1964, med 399 registreringar.
Här kommer vi även in på Bodil Gran-
berg, kennel Bodils, som startade upp 
med släthårig foxterrier på 60-talet. 
Bodil, som arbetade som kennelflicka hos 
familjen Peterzéns, köpte Svarthuvans 
Unique. Hon blev rasens första lydnads-
champion, och hennes son, Ch Bodils 
Cassimir, blev både lydnads- och utställ-
ningschampion, samt BIS i Uppsala 1969 
och R-BIS på Terrierklubben i Stockholm 
samma år.

På 1970-talet producerade Sven Hylan-
der, kennel Hylegården flera champions, 
bl a Ch Hylegårdens Opus som var 
avelshane hos Ragnhild Rydholm, kennel 
Foxerna, som också startat sin uppföd-
ning med en Svarthuvan-tik. H Opus var 
far till Ch Foxema Olly som vann mer än 
30 BIR. Den mest prestigefyllda segern 
var på SvTeks utställning på Skansen 
1981, i hård konkurrens av 75 släthår. 
Domare var Mrs Elisabeth Winstanley, 
kennel Boreham, England. 
Det var även vid detta tillfälle på Skansen 
som Rasklubben för släthårig foxterrier 
bildades.
Berit Foss, kennel Bajas i Norge, över-
lät importen Ch Watteau Melissa till 
Ragnhild Rydholm, som i sin tur gav 
henne till kennel Indianfox’s, Annika 
Larsson. Denna tik blev där stammor och 
låg bakom några av rasens storvinnare 
under 90-talet, nämligen Ch Indianfox’s 
Snowwhite som Krister Ohlander, kennel 
Rottrivers ägde och Snowwhites son, Ch 
Rottrivers Snowrecord.
På 1980-talet importerade Susanna 
Chapman, kennel Glowing, flertalet 
släthår från Newmaidley-kenneln i 
England, och från Tyskland. Ch Glowing 
Fisherman var årets vinstrikaste släthår 
både 1988 och 1989. 
Annika Larsson, kennel Indianfox’s, 
importerade flertalet avelshundar från 
kennlarna Riber och Watteau i England. 
Halvsyskonen Ch Indianfox’s Wallflower 
och Ch Indianfox’s Snowwhite, som 
avlats fram efter dessa linjer var oerhört 
framgångsrika i utställningsringarna och 
avelsmässigt, och satte en stark stämpel i 
aveln för lång tid framöver.
Krister Ohlander, kennel Rottriver’s, 
parade sin storvinnare Ch Indianfox’s 
Snowwhite med en av Annika Larssons 
engelska importer, nämligen Ch Riber 

Recorder och fick här fram en av rasens 
stora stjärnor, Ch Rottrivers Snowrecord. 
Han gjorde fantastisk reklam för rasen!

”Dino” var en riktig utställningsstjärna, blev 
BIR och WW-95 i Bryssel, och samma år 
även EUW-95 och BIS-2 på Europautställ-
ningen i Maastricht. Han var under en tid i 
England, där han blev champion och även 
BlR på Crufts. 1995 var han Årets Terrier.
Delvis under samma period ställdes Ch 
Foxerna Lelle-Lille ut av sin ägare Arve 
Larsen, kennel Lamaras. Lelle-Lille hade 
också stora framgångar i ringarna med bl a 
BIR och WW-98 på världsutställningen i 
Helsingfors. Kenneln bedriver inte längre 
någon uppfödning.
Vid samma tillställning gick båda junior 
världs-vinnartitlarna till svenska hun-
dar, nämligen kullsyskonen Indianfox’s 
Smooth As Silk, ägare Ann Kilsund, 
och Indianfox’s Mad Max, ägare Annika 
Larsson.

Krister tog även hem tiken Silk Du Bois 
Des Maitres från Belgien. Hon övertogs 
senare av Annika Larsson, Indianfox’s 
kennel, där hon kom att bli en av rasens 
mest betydelsefulla avelstikar, med 
många vinstrika barn och barnbarn re-
presenterade i stora delar av världen!

Under 1990-talet var även den engelsk
importerade tiken Ch Mosvalley Raintrap, 
ägd av Ingrid Olsson kennel Brightwood’s, 
mycket framgångsrik. Många segrar 
och en mängd titlar vittnar om hennes 
framgångar, och även som avelstik har 
hon visat sitt värde med framgångsrika 
barn och barnbarn. M Raintrap var Årets 
släthår och 2a Årets avelstik 2000.  
Flera uppfödare tillkom under 90-talet.
Ewa Lundén, kennel Residenset fick i sin 
första kull Ch Residenset’s Wild Rover, 
med otaliga titlar och vinster, bl a BIS 
på Terrierklubben i Göteborg. Han var 
efter importen från Irland Ch Rockenhart 
Rhine undan Ch lndianfox’s Spring-
flower. Kenneln tog från Finland tiken 

Ch Solus Minted

Silk Du Bois Des Maitres

Ch Rottrivers Snowrecord

Rasspecial – SLÄTHÅRIG FOXTERRIER



16           Terrierposten 2-2018

Rennam What-A-Hell, där ett samarbete 
med Badgerhill’s kennel, resulterade i att 
två av valparna hamnade hos Lennarth 
Härnesund som jakthundar.
Ann Kilsund , kennel Extravagant’s, får en 
bra start med sin egen Ch Extravagant’s 
Look Hot N’Spicy, och fortsätter produce-
ra en jämn ström av högklassiga hundar. 
JWW-98, Ch Indianfox’s Smooth As Silk 
blir en värdefull avelstik för kenneln, med 
många championbarn.

Kennel Bodils, som alltid haft ett gott 
samarbete med Finland, importerade 
bl a Ch Woltheart Blue Suede Shoes, 
vilken visade sig bli en mycket betydan-
de avelshane. Han har rasrekord i antal 
HP-belönade avelsklasser! Flera avkom-
mor fortsatte föra hans goda typ vidare, 
bl a Champion barnen Bodils Ludvig Van 
B, B Cikada, B Ermintrude , B Jessy Belle 
och B Ripa. 
Kennel Bodils hade stora framgångar, och 
1999 erövrades Svenska Terrierklubbens 
titel ” Årets Uppfödare”. Bodil Granberg 
fortsätter producera nya generationer 
topphundar, och har många BIS-placera-
de uppfödargrupper. Bodil är Årets upp-
födare i rasen mellan 2000-2007! Bodil 
Granberg avled tragiskt 2009, och rasen 
har förlorat en stor personlighet och en 
mycket erfaren uppfödare, med oerhörda 
kunskaper i avel och genetik. 
Bodil har under många år haft stor hjälp 
av Raija Grönlund, kennel Trudies, 
som både ägt och hjälpt till att meritera 
Bodils-hundarna, och nu bedriver egen 
uppfödning, och Ch Bodils Xalvia, som 
var Årets avelstik 2015, har visat sitt av-
elsvärde med flertalet championbarn.
Lena Bertilsson, Busaliza’s kennel, starta-
de också med tikar från Annika Larsson. 
NORD Ch Indianfox ’s Kiwiblossom, 
kom att bli en fantastisk avelstik för den-
na kennel med 6 champions på 3 kullar 
och 13 valpar. Kenneln har fått fram ett 
flertal champions, som än idag går tillba-
ka till dessa hundar.
Sista importen under 1990-talet är den 
från Nya Zealand importerade hanen Ch 
Accolade Wun-S-Again, som togs in av 
Annika Larsson, lndianfox’s. Denna hane 
visade sig ha en betydande effekt på det 
fortsatta avelsarbetet i rasen, och kom 
att dominera aveln totalt under många 
år genom sina avkommor i Norden och 
Europa, då han under ca 1 år även fanns 
på kennel v d Bismarckquelle i Tyskland. 
Fem år i rad, 2001-2005 erhåller han 
titeln ” Årets avelshund” i Rasklubben.
Under senare delen av 1990-talet avled 
två av våra framstående profiler i rasen 
alldeles för tidigt, nämligen Barbro Rom-

lycke, Turmas kennel 1996, och Ragnhild 
Rydholm, Foxerna kennel 1998. 
Ch Rottriver’s Snowrecord, som öpp-
nade vägen för en ny period för släthå-
ren, följdes av många nya stjärnor som 
skördade BIG- och BIS-placeringar både 
hos SKK och Terrierklubben, men även 
utomlands.
2001 firar Rasklubben 20 års-jubileum 
och BIS på både SPECIALEN, och även 
BIG på SKK, blir A Wun-S-Again sonen, 
Ch Indianfox’s Liamson, som går en 
strålande framtid tillmötes. 

Han kommer att vinna det mesta i de 
stora sammanhangen framöver: Årets 
släthår 2002, WW-2002 och BIR i Am-
sterdam, innan han åker över till England 
och blir GB Ch och BIS på The Smooth 
Fox Terrier Association 2003. Han tar 
BIR i 6 olika länder, och går efter sin 
vistelse i England till Accolade-kenneln 
på NZ.
Annika Larsson, Indianfox’s kennel, har 
tidigare skickat över JWW-98, Ch lndian-
fox’s Mad Max, som på tre utställningar 
tar tre raka CERT oslagen, och blir GB 
Ch och BIG-2 på East of England genom 
ett framgångsrikt samarbete med Neil 
Dams, kennel Tamedale. 2003 anländer 
även Ch Indianfox’s Batman till England, 
där han erhåller 2 CC, några R-CC och 
BIR, innan han går vidare till kennel 
Delaware i Rumänien.
Annika som alltid importerat bra avels-
material till Sverige, fortsätter plocka in 
nya hanar: från USA, US Ch Tribalfox El 
Toreador, VWW-08, samt från Tyskland 
tre v Helmeland hundar, alla med jakt-
meriter: Yak, Ingo och Charmant (som 
bara var inlånad en tid), samt tikar från 
Nya Zealand och Finland. Kenneln har 
under många år producerat topphundar, 
och många är de uppfödare som startat 
med hundar från kenneln, som idag 
ligger bakom dagens vinnare.

I mitten på 1990 köpte Susanne Kryhl, 
kennel Killkenny’s sin första tik, Indian-
fox’s Winsome Flower, som blev stamtik 

i kenneln, och producerade kennelns 
vinstrikaste hund, Ch Killkenny’s Irresist-
ible Iris, som var VWW-2010. Kenneln 
har under åren producerat en jämn ström 
av champions i sina kullar, bl a Ch K 
Water-Lily, Ch K Yolo, Ch K Xotica, K 
Zaffran from Eden 2:a vinstrikaste tik 

och 3:e vinstrikaste släthår 2017.
Ann Kilsund, kennel Extravagant’s, som 
nu kommit igång på allvar med släthår, 
importerar JWW-03,Ch Egelykke El 
Toreador Fanfare (son till T El Toreador), 
årets släthår 2003&2004,  Ch Trellwyfan 
Murphy Cheer to Darlaur och Ch Mer-
cury Fox Ledger, årets släthår 2010, och 
producerar med dessa hanar ytterligare 
champions. 2005 var kenneln BIS uppfö-
dargrupp på SKK ’s utställning i Stenung-
sund, detta lär inte ha hänt sedan tidigt 
60-tal. Kenneln bedriver numera ingen 
uppfödning av släthår.
Helena Peterzéns, kennel Itkins, som 
tidigare nämnts, startade sin egen upp-
födning med Svarthuvans och Wolfheart 
linjer. Här fick hon fram sin stamtik 
Ch ltkins Sweet-Sue, som producerade 
många vinstrika avkommor, och ligger 
bakom uppfödningen än idag. Helena är 
nu även auktoriserad domare på många 
terrier-raser. Senaste stjärnan är Ch I 
Million Dollar Baby, med många fina 
vinster , bl a vinstrikaste tik och BIS-R 
Specialen 2016, men även  i Norden och 
utomlands..

Killkenny’s Zaffran From Eden

Ch Itkins Million Dollar Baby

Ch Accolade Wun-S-Again med 
sonen Ch Indianfox’s Liamsom
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Helenas dotter, Therese Wallberg, ingår 
delägarskap i morfar Bengt H Peterzéns, 
kennel Svarthuvan, och börjar föda 
upp i liten skala, och har under åren 
fått fram en jämn ström av champions. 
Bengt H Peterzéns avled 2005. Samarbete 
har även funnits med mamma Helena, 
och Ch S American Beauty, Årets av-
elstik 2017, Ch S American Hero, Ch S 
Big Bang och Ch S Bobby Brown, S Be-
Pe , Junior-CAC World Dog Show 2017 
Leipzig, Junior CAC Fox Terrier Winner 
Club Show 2017 Tyskland, S Be My Baby 
har alla varit vinstrika, och flera har 
även visat sitt värde i aveln. 
Några av våra frontfigurer i rasen, fast 
på olika områden, har erhållit Svenska 
Terrierklubbens uppfödarmedalj: He-
lena Peterzéns, Itkins kennel, Lennarth 
Härnesund, Badgerhill’s kennel, Annika 
Larsson, Indianfox’s kennel, som även 
erhållit förtjänsttecken, Susanna Chap-
man, Glowing kennel och Ewa Lundén, 
Residenset’s kennel.

Rasen kan också skryta med att efter 
många år fått fram en dubbelchampion 
nämligen SE & DK UCh, SE J(GF)Ch 
Yak v Helmeland, importerad av An-
nika Larsson, men numera i Lennarth 
Härnesunds ägo. Yak har lämnat vinstrik 
avkomma både i utställningsringarna och 
hos jaktkennlarna. Han var årets avelsha-
ne 2006. 

Krister Ohlander Lindblom, som under 
en tid legat lågt med sin släthårsuppföd-
ning, kommer åter igång med uppföd-
ningen med nya vinstrika hundar, bl a 

Ch R Punk Rocker, 5:e generationen efter 
Snowrecord och årets släthår 2011, Ch R 
Streetsmart, Ch R Sunset Boulevard, som 
ägs av Marie Ansas, med eget kennel-
namn nu, Nose Cone, Ch R Here Comes 
The Sun, årets släthår 2015, och unghun-
darna R Uncover, SEJV-17 SEV-17 DER-
BYV-17, BIG-4 SKK och R Undone som 
nyss påbörjat sina utställningskarriärer.
Susanna Chapman, kennel Glowing, har 
under åren fortsatt producera utmärkta 
foxterriers. Samarbete har under årens 
lopp funnits med Carina Lundgren, Wen-
dron kennel, och finska uppfödare, och 
tillsammans har de importerat ett flertal 
avelshanar från utlandet. Storvinnaren 
US Ch, SE Ch, WW-08 Firecreek Free 
Runner, BIS på båda Specialerna 2009, 
har visat sitt stora avelsvärde, och lämnat 
en mångfald championbarn och barn-
barn till båda kennlarna och utomlands. 
Ch Glowing California, Ch G Hollywood, 
Ch G Bel Air är alla välkända namn. 
Christina Daniels, kennel Mistily’s, som 
även är auktoriserad domare på många 
raser, föder upp en jämn ström av ut-
märkta hundar. Med import av hanen, 
US Ch Hamptom Court Bring Out The 
Boom, som var årets avelshane 2017, ti-
ken Ch Mistily’s Foxglove vinstrikaste tik 
2017, blir hon även årets uppfödare 2017.
Jenny Skogsberg, kennel Jennico, har 
trots sparsam uppfödning lyckats få fram 
flertalet champions. 

I kombinationen Ch Jennico Chasing 
The Wind- US Ch Lil’Itch Chemen De 
Fere, som var årets avelstik 2016, är inte 
mindre än fyra av fem valpar champions, 
och flera även BIG- och BIS-placerade, 
och Ch Jennico I Luv Myself årets släthår 
2017.
Ewa Lunden, Residenset’s kennel, som 
under åren haft samarbete med både 
finska, engelska och amerikanska uppfö-
dare, fick 2005 hit Ch Classicway Lord of 
The Rings at Bannside, som visade sig bli 
en utomordentlig avelshund, men som 
tragiskt avled med endast 3 kullar efter 
sig. Ewa har fött upp en jämn ström av 
champions genom åren. 2006 kom från 

USA, via England, tiken US Ch Toofox 
I’ll Fly Away som lämnade 2 champions. 
Ovanstående hundar var årets avelshane 
och årets avelstik i rasen 2008-2009. 
Sonen till dessa, Ch Residenset’s Private 

Pose var årets släthår 2009 före exporten 
till USA. Där blev han snabbt US Ch, och 
kunde efter återkomst till Europa även 
lägga Int, DK och DE Ch till titlarna. 
Kullsystern Ch Residenset’s Private Copy, 
årets avelstik 2013-2014, har tillfört ken-
neln flera framgångsrika avkommor. 
2009 kom från USA hanen US Ch Toofox 
The Phantom, som visade sig bli en 
enastående avelshund, som präglat sina 
valpar starkt. Han var Årets avelshane, 

Ch Residenset’s Private Copy

Ch Mistily’s Foxglove

Ch Toofox The Phantom

Rottriver’s Uncover

Ch Residenset’s Count On Me
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2011-2014, BIS Specialen 2016. Kennelns 
framstående avelstikar har alla honom 
bakom sig. 
JWW-11 Ch R Count On Me, BIR WDS 
Paris 2011, samt vann hon även cert och 
BIM vid The Fox Terrier Expo 2012 i 
England. 
Kullsyskonen, hanen Ch R Stand-In och 
tiken Ch R Pirate Copy, har båda haft sto-
ra framgångar. Stanley var Årets Släthår 
2014, och efter en fin karriär på Irland 
med 12 BIG och 5 BIS, var han årets 
hund där 2016! Systern Patsy har många 
vinster i bagaget, men den största är nog 
cert och BIM på Crufts 2013. 
Båda tikarna har varit framstående 

avelstikar, och har nu framgångsrika barn 
och barnbarn på kenneln.
Ch R All Time High var årets släthår 
2016, var BIM på European Fox Terrier 
Winner Show 2015 i Tyskland, och vann 
även BIG IDS i Dortmund 2016. 
Ewa var årets uppfödare 2008-2009 samt 
2011-2016.  
Annika Larsson, som legat lågt med upp-
födningen under ett antal år, har nu åter 
importerat ett par nya v Helmeland hanar, 
och två tikar från Tyskland respektive Fin-
land. En ny kull såg dagens ljus 2017.
Flera nya kennlar har under årens lopp 
startat uppfödning, så framtiden ser ljus 
ut för rasen. 
Rasklubben har under åren anordnat två 
officiella utställningar, den första i sam-

band med världsutställningen i Stock-
holm 2008, där Frank Whyte dömde 43 
släthår. Den andra var i Tånga Hed 2016 
vid Rasklubbens 35-årsjubileum, där 
Jenny Thornton dömde 45 släthår.

Denna text har sammanställts av Ingrid 
Olsson.
Historiken från 1800-talet fram till 2010-ta-
let är till stor del tagen från material som 
tidigare varit publicerat i Terrierposten nr 
2/1998, Svenska Terrierklubbens Jubileums-
bok 2003, samt i Terrierposten nr 1 2010.  

Ch Residenset’s Pirate Copy
Ch Residenset’s Stand-In

Ch Residenset’s All Time High
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Vår ras beskrivs ofta som lämplig till agili-
ty och det stämmer men det ligger mycket 
arbete bakom en tävlingsklar agilityfoxter-
rier. Som den terrier den är har den myck-
et egen vilja och dessutom en stor portion 
nyfikenhet och leklust. Men när det väl 
stämmer, när man får till det perfekta 
flytet i loppet med sin tokiga terrier är det 
magiskt och kan räcka riktigt långt.
Det finns flera ekipage som tävlar agility i 
Sverige idag, från klass 1 till klass 3.  Karin 
Sunnerberg med Rea, Johanna Selin med 
Paddan och Penny, Ronny Berglund med 
Loke och Maria Granberg med Tiger är 
några av ekipagen som tävlar idag. Det är 
vanligast att släthåriga foxterrier tävlar i 
medium, men en liten tik skulle mycket 
väl kunna hamna i small och en stor hane 
i large. 

En vältränad foxterrier står sig bra kon-
kurrensmässigt i klass 1 och 2 men sedan 
blir det svårare i klass 3.
Det som många har problem med när 
man börjar träna är att hunden smiter 
när man släpper den. Släthår är väldigt 
levnadsglada och nyfikna, det kan vara 
svårt för dem att inte lägga näsan i blöt 
överallt. Men när man väl har fått ord-
ning på grundlydnaden brukar det inte 
vara något problem att träna agility. Med 
operant träning kan man vända terrierns 
påhittighet till något positivt istället för 
att låta den använda förmågan till hyss. 
Du behöver inte vara särskilt hård men 
konsekvent och envisare än hunden! 
Eftersom rasen har en kort rygg är det 
ganska många som inte har så bra hopp-
teknik, så det är bra att träna hoppteknik 

på ett tidigt stadium.
Många foxterrier har ett starkt föremål-
sintresse och är matglada, vilket gör att 
de uppskattar både leksaker och godis 
som belöningar. Att verkligen uppskatta 
belöningar i olika former är en mycket 
viktig egenskap hos en agilityhund efter-
som endast en välmotiverad hund spring-
er riktigt fort. Att vara tuff och framåt är 
också bra egenskaper för en agilityhund.
Patella luxation förekommer hos rasen. 
Ett tecken på patella luxation kan vara 
när hunden tar sk hoppsasteg/hoppar på 
tre ben ibland. Det rekommenderas att 
kontrollera patellastatusen hos en vete-
rinär innan träningen påbörjas så du vet 
om du kan belasta din hund med denna 
typ av träning.

Agility
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Eftersökshundar är hundar som används för att spåra skadeskjutet eller trafikskadat vilt. De är tränade att följa blodspår, men 
inte intressera sig för doftspår eller vittring från oskadat vilt.

Att träna in viltspår med blod och klöv är 
ett bra sätt att introducera din hund om 
du vill använda den som eftersökshund, 
även detta är ett område som man kan 
använda foxterriern till. Viltspårprov är 
öppna för hundar av alla raser, och det 
finns två klasser, anlagsklass och öppen 

klass. I anlagsklass ska spåret vara 2-5 
timmar gammalt när provet påbörjas, 
och i öppen klass 12-24 timmar gammalt. 
Spåret som läggs i terräng med ca 2 dl 
blod ska vara minst 600 meter långt med 
fyra vinklar, och ett bloduppehåll på 15 
meter. Det avslutas med en klöv från vilt, 
exempelvis hjort eller älg. Mer informa-
tion om hur proven går till finns bland 
annat på skk.se
Den som vill ha fram en bra eftersökshund 
får jobba mycket med hunden och träna 
olika spår och uthållighet, skarpa eftersök 
kan vara långa och krävande. Det är också 
viktigt med samspelet, alltså kunskap om 
hur hunden fungerar, kunskap om viltet 
och terrängen. Sedan krävs ett stort intres-
se från jägarens sida. En bra eftersökshund 
ska vara lugn och noggrann.

Den grundläggande träningen av hunden 

startas med vanlig viltspårträning. Inte alla 
hundar blir duktiga eftersökshundar trots att 
de kanske har ett viltspårchampionat. För att 
kontrollera att hunden verkligen spårar ett 
skadat rådjur eller en skadad älg kan man be 
om att få göra ett, helst flera, dödsök hos ett 
jaktlag. Det vill säga få spåra en älg eller ett 
rådjur som bevisligen är dött. Detta för att 
det är oförsvarligt att träna en oerfaren hund 
på ett riktigt skadat djur. Om hunden spårar 
säkert fram till det döda djuret kan man gå 
vidare och gå riktiga, skarpa eftersök. 

Förutom eftersök vid jakt sker årligen 
mellan 40.000 till 50.000 eftersök på djur 
som blivit påkörda i trafiken. Här ställs 
ofta större krav på hunden och hundföra-
ren. Här finns inte alltid blod för hunden 
att spåra. Många gånger är djuret skadat 
invärtes och kan gå iväg utan några tydliga 
spåranvisningar. 

Viltspår och eftersök

Mentalitet
Den släthåriga foxterriern är en glad och livlig hund, framåt och nyfiken. Den är uppmärksam, alltid redo, vänlig, arbetsvillig 
och orädd. Med sin medfödda nyfiken het och goda självförtroende är det en rolig och framåt ras som inte backar för några 
utmaningar. Det är ju en vedertagen sanning. 

Det finns flera sätt att testa sin hunds 
inre förmågor; jakt, spår, lydnad osv. Det 
finns nu även förutom MH (mentalhund-

beskrivning), BPH. ”Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund” är en 
beskrivning vars syfte är att bidra till ökad 
kunskap om hundars mentalitet. Det är 
till god hjälp för special- och rasklubbar, 
hunduppfödare och hundägare att ha ett 
verktyg som under ordnade och beprö-
vade former beskriver mentaliteten hos 
såväl tilltänkta avelsdjur, som familje-, 
sällskaps- och arbetande hundar. 
För den som går i hundköpstankar kan 
BPH ge en fingervisning om mentaliteten 
hos olika raser, och hos föräldradjuren till 
den valpkull man är intresserad av. 

Varje BPH-beskriven hund bidrar med en 
liten del till ökad kännedom och förståelse 
för just den rasens egenskaper och sär-
drag, men också för vår hundpopulations 
mentalitet i stort. 

För att bevara rasens typiska mentalitet 
är SKKs BPH beskrivningar ett utmärkt 
verktyg, där moment som överrask-
ningsmoment, lek, och möta främmande 
personer ingår. Det kan vara både nyttigt 
och roligt för den enskilda hundägaren att 
se hur sin hund reagerar i olika situationer, 
liksom det är för uppfödaren. Fram tills 
idag har ca 30 hundar genomfört BPH.

Samtliga bilder är från ett BPH med 4 hundar från kennel Tailtop’s.
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Lydnad och rallylydnad

Nosework

Att ha en viss lydnad på sin hund är viktigt för både hund, människa och för omgivningen. Det underlättar i vardagen och 
stärker banden mellan hund och ägare – och det kan dessutom vara väldigt roligt! 

Foxterriern gillar verkligen att göra saker 
tillsammans med sin förare och vi har haft 
flera som tävlat i lydnad och fått fram sina 
hundar till Lydnadschampions. Känslan 
när du och hunden har den där riktiga 
kontakten är fantastisk. Hunden ska glatt, 
villigt och snabbt utföra de olika moment 
som ingår. Lydnad kan man träna och 
tävla med alla hundar och det går lika bra 
att träna i stadsmiljö som på landsbygden.

Inga Ågren och Tailtop’s Black By Solo, till 
vardags kallad ”Joker” blev Rasklubbens 
Lydnadsfox 2017 och hon sammanfattar 
Joker och foxterriern som lydnadshund i 
följande text.

Joker är en ”extra allt” hund. En hund med 
för mycket av allt. Han är en valp från 
Kenos (Ingas andra hund och tidigare 
vinnare av årets lydnadsfox) första kull 
men den enda likheten med Keno är hans 
energi och arbetslust. Joker vill så mycket, 
men det är så svårt att göra rätt för en liten 
hund när man är så intensiv i sätt och 
tanke. Han är lika härligt gosig och glad 
som snabb att tala om att ”det här är mitt”. 
Han älskar att jobba och leka och har med 
tiden blivit en underbar träningskompis 
som alltid ställer upp och alltid försöker 
göra sitt bästa. 

Bägge grenarna är roliga, men rallyn 
är lättare och passar kanske foxterriern 
bättre.

Kan hunden gå fot, sitta, ligga och stå på 
kommando så kan man i de två första 
rallyklasserna komma långt genom att 
prata med hunden och visa med handen. 
Det gäller bara att göra rätt själv och hålla 
reda på sina fötter. I lydnaden räcker det 
inte med att hunden kan momenten utan 
allt måste vara så exakt utfört av både 
hund och förare. Jag tror Joker håller med 
mig, att göra något noggrant och perfekt 
är inte hans grej (kanske inte min heller). 

Planerna för 2018 är att träna på lydnads-
klass 2. Rallylydnaden får vänta några år, 
jag vill inte blanda in högerhandlingen än 
till min lilla virrpanna avslutar Inga. 
Vi önskar dem stort lycka till!

I nosework ska hund med sin förare söka efter specifika dofter i olika miljöer. Hundsporten är inspirerad av de utmaningar 
som professionella sökhundar utför dagligen inom till exempel polisen och tullen. Men det är också ett enkelt och roligt sätt 
att aktivera din hund! 

Att få använda nosen tycker de allra flesta 
hundar är spännande. Nosework ger 
dessutom hunden både fysisk och mental 
stimulans när den tillsammans med dig 
söker efter dofterna, som kan vara place-
rade både inne och ute, på olika höjder, 
underlag, fordon och i lådor.
Här kommer några rader från Karolin 
Lindahl efter en noseworkhelg där hon 
beskriver sina upplevelser. 
Jag och mina två släthår Archie, 12 år, 
och Gracie, 2,5 år, hade inte provat på 
nosework tidigare. Så när rasklubben 
ordnade en nosaktiveringshelg på Vi 2 
Hundcenter utanför Helsingborg, såg vi 
detta som en chans att få prova på detta. 
Nosework går ut på att hunden ska söka 
efter en doft, oftast börjar man med eu-

calyptus. Doftämnet ligger i en liten burk 
som går att gömma i princip varsomhelst. 
Vi var noviser så vi fick börja från början 
med att lära in doften. Hundarna fick 
dofta på likadana behållare där bara en 
doftade eucalyptus, och när de visade 
intresse för rätt behållare belönades den. 
Nästa steg var dofterna placerade i en 
lång bana. Även här blev det massor av 
belöning när rätt behållare nosades på. 
Sen stod föremålssök på programmet. Ett 
antal exakt likadana korgar (funkar med 
vilka föremål som helst, så länge de är 
likadana och har samma doft) lades ut på 
golvet och i en av dem satt doftdosan fast. 
Nu började de flesta hundarna förstå vad 
det handlade om och det gällde att se när 
hunden markerade doften. 

Det var så långt vi hann, och hundarna 
orkade första dagen. 
Söndagen inleddes med repetition av 
gårdagens övningar, och sen fick vi prova 
på rumssök och fordonssök. Dosan med 
doften gömdes i ett rum/fordon utan att 
vi visste var. Jag hade vissa problem med 
att se när hundarna markerade doften, 
men enligt vår instruktör skötte sig hun-
darna utmärkt. 
Imponerande vad hundarna lärde sig på 
dessa dagar! Det märks att den släthåriga 
foxterriern är en hund som är duktig på 
att använda sin fantastiska nos.
Detta var första men definitivt inte sista 
gången vi tränade nosework. Passar både 
ung som gammal!
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Solbackens Diva var det första svenskfödda 
släthår som vann ett grytprov. Detta var år 
1908. Direktör Gustaf Håkansson, Borås, 
innehavare av kennel Solbacken, var en av 
flera uppfödare som betydde mycket för 
den jagande foxterrierns frammarsch under 
1900-1920 talet.

Fabrikör Tage Håkansson, Fritsla, 
Jägar-kenneln, importerade i början 
några hundar. Två av hans egna uppföd-
ningar; Jägar-Blandly och Jägar-Busta, 
ligger bakom de flesta av våra jagande 
foxterriers idag.

Kravet på grytprov för att erhålla utställ-
ningschampionat för foxterrier togs bort i 
början på 5O-talet. Erik Werner lyckades 
då, efter genomgånget karaktärsprov, få 
fem egenuppfödda champions på en och 
samma utställning. 
Under denna tidsepok vill vi också nämna 
två nya jakthundskennlar; Oskar Wik-
ströms, kennel Tysjö och Kurt E Fries, 
kennel Friesgården. De har producerat ett 
flertal hundar som ligger bakom många 
duktiga jakthundar.

Sigurd Hall, kennel Järvsöstigen, pro-
ducerade en rad jaktchampions och 
provvinnare. Gryt-SM vanns fem gånger 
av fyra olika hundar, som dessutom alla 
hade första pris på utställning, under en 
tjugoårs period. Den sista i den raden var 
SUCh&SJ(g)Ch Järvsöstigens Sassa. 
Idag drivs kenneln vidare av dottern 

Marianne Jonsson-Hall, som fortsätter att 
producera goda jakthundar. Övriga dubbel-
champions från kenneln är SUCh&SJ(g)
Ch Järvsöstigens Vass och SUCh&SJ(g)
Ch Järvsöstigens Sebina II. 

Olle Hall, kennel Mickeltorpet, hade 
sin mest kända hund i SJ (g)Ch Mick-
eltorpets Prick. En bra nedärvare av 
både exteriör och jaktegenskaper, vilket 
även kännetecknade övriga hundar 
ifrån kenneln, som inte mindre än tre 
gånger erhållit bruksuppfödarpris. Det 

kan nämnas att Mickeltorpets Prick idag 
räknas till en av de två bästa nedärvarna 
av jakt de sista 50 åren. Den andra hanen 
är SJ(g)Ch Järvsöstigens Jocky.

Rödåbäckens kennel, Eva och Ingvar 
Magnusson, hade även de både jaktligt 
och exteriört framgångsrika hundar. 
Minst åtta jaktchampions födde kenneln 
upp vara tre även blev utställningscham-
pions. Här kan nämnas Int, S o N UCh & 
NordJ(g)Ch Rödåbäckens Hurricane, en 
avelshane som Barbro Romlycke, kennel 
Turmas ägde.

Fadern var även han dubbelchampion, 
SUCh&SJ(g)Ch Rödåbäckens Fox. Kan-
ske den av jaktkennlarna som lyckats bäst 
med att kombinera jakt och exteriör. 
En annan framstående jaktkennel under 
perioden var Dalbovikens kennel, Sigvard 
Karlsson i Hudiksvall.
Barbro Romlycke, kennel Turmas impor-
terade Newmaidley Smart, och lyckades 
med hjälp av honom förbättra exteriören 
på jaktfoxarna. Kenneln kunde även 
ståta med en dubbelchampion, nämligen 
SUCh&SJ(g)Ch Turmas Tosse Ny.

Foxtorpets kennel, Sören och Britt-Marie 
Byström har fått fram ett flertal mycket 
bra grythundar.
Badgerhill’s kennel, Lennarth Härnesund 
har under många år arbetat för att få 
fram dugliga jakthundar med förbätt-
rad exteriör. Kenneln har fått fram flera 
jaktchampions, och har gått i täten för 
att förbättra exteriören genom att låna in 

hundar från bl a Finland. Hanen Vol-
tage El Nino, IntJ(g)Ch,FI J(g)CH och 
FI UCH, användes på en del tikar, och 
lämnade goda avkommor efter sig. 
Mikael Bråtner, kennel Bråtners hade 
sina första kullar i slutet på 2000-talet 
och har under de cirka 10 åren som 
han engagerat sig i rasen fått fram flera 
jaktchampions. Han samarbetar långsik-
tigt med andra uppfödare i Sverige och 
utomlands.

Andra kennlar som avlar på jaktlinjer 
och som haft flera kullar under de senste 
åren är Gästrikerävens, Mighty Fox, 
Mollystams, Foxpowers och Ulvakullens. 
Värt att nämna är att Mollystams Emmy 
och Mollystams Dogge (uppfödare 
Magnus Nilsson) visade att god exteriör 
och jaktegenskaper kan sammanfalla när 
de erövrade varsitt reservcert på Ras-
klubbens Officiella Rasspecial 2016 för en 
engelsk rasspecialist. 

Lennarth Härnesund, kennel Badgerhill’s, 
och Marianne Jonsson-Hall, Järvsösti-
gens kennel, fortsätter att samarbeta över 
gränserna, och hundar från Finland, 
Norge, Tjeckien och Ryssland anländer 
också till flera andra kennlar, allt för att 
utöka och förbättra rasen både jaktligt 
och exteriört. 

Annika Larsson Indianfox’s kennel har 
också bidragit till stor del till utveck-
lingen av jakt- och exteriöra egenskaper 
genom importer från Tyskland. SUCH, 
DKCH SEJ(G)Ch Yak v. Helmeland och 
SEUCH SEJ(g)Ch Ingo v. Helmeland har 
båda två lämnat grytchampions i Sverige. 
Både Yak och Ingo har godkända grytan-
lagsprov i Tyskland, Ingo har dessutom 
godkända grytanlagsprov i Sverige och 
Danmark. 
Jaktkennlarna kunde under perioden 
1980-1990 se vikande registreringssiffror 
på grund av den utbredda rävskabben. 

Grytjakt

Ch Järvsöstigens Sassa

Ch Turmas Tosse Ny

Ch Ingo v. Helmeland

Ch Rödåbäckens Hurricane
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Under 2000-talet och fram till idag har 
antalet glädjande nog vänt, och foxter-
riern är en efterfrågad och uppskattad 
jaktkamrat.

Jakt på räv och grävling med hjälp av 
grythund tillhör de klassiska svenska 
jaktformerna. Grytjakt på räv är en 
spännande och populär jaktform. Här an-
vänds rävsprängaren och kännetecknan-
de för en god sprängare är stor rörlighet, 
dvs att hunden skall ge räven möjlighet 
att flytta sig och kunna lämna grytet. 
Däremellan ska hunden irritera räven i 
korta ruscher, vilket får räven att snabbt 
lämna grytet. Hög intensitet fordras av en 
rävsprängare.
Vid jakt på grävling är en grythund med 

ett helt annat beteende än rävspränga-
ren, stor auktoritet krävs av en idealisk 
förliggare. Förliggarens uppgift är att få 
grävlingen att ligga kvar på samma plats 
i grytet. Med sitt skall markerar hun-
den var i grytet grävlingen befinner sig. 
Hunden ska inte göra onödiga utfall mot 
grävlingen, dock vid utbrytningsförsök få 
den att stanna kvar genom motangrepp.

Vid en rävjakt kan räven antingen bli 
indriven av en stövare, eller redan ligga 
inne i grytet. I följande text som är en 
jaktprovsberättelse på en tik som fått ett 
1:a pris kan man läsa hur det kan gå till  
Provförlopp: Räv indriven av stövare. Ti-
ken släpps och söker av ingångarna innan 
hon bestämmer vilken ingång hon går 
in i. efter ett par min blir det en kontakt 
vilket resulterar i att räven börjar förflytta 
sig inne i grytet. Tiken bryter efter c:a 4 
min. Kommer ut och kollar av de andra 
ingångarna innan hon beslutar sig för 
att gå in i samma ingång som hon kom 
uti Det blir en rörlig jakt. Efter 27 min 
provtid har Räven fått nog och lämnar 
grytet med tiken hack i häl. Tiken har bra 
skärpa. Tiken bryter i intervaller om c:a 
4-8 min.

Vid grävlingsjakt inventeras gryten och 
hunden får söka igenom och om det finns 
djur inne markerar den med att börja 

skälla och stoppa grävlingen att kunna 
smita ut. En annan jaktprovsberättelse 
ger en bra bild på en grävlingsjakt. 
Provförlopp: Tiken släpps vid grytet och 
går omedelbart in. Några minuter senare 
visar hon sig i en annan ingång men vän-
der in igen. Några minuter senare pejlar 
vi ca:10 meter från ingången och konsta-
terar att hon skäller på ca: en halv meters 
djup. Då 60 minuters ståndarbete börjar 
närma sig påbörjas nedslag. När hunden 
syns i nedslaget konstateras ett gediget 
arbete med mycket bra skärpa. Tiken lyfts 
upp och vi bärgar 2 stora höstgrävlingar 
som tillsammans väger ca:35 kg. Tiken 
har under hela provet inte lagt en enda 
sekund på annat än fokus på sitt arbete 
och är en mycket god representant för sin 
ras. Provtid ca: 75 minuter

Bildgalleri

Ch Yak v. Helmeland

Sigurd Hall med tiken SEJ(G)CH Järvsöstigens Siska 
(kullsyster till Sassa) och Olle Hall med hanhunden 
SEJ(G)CH Mickeltorpets Mack (en av Pricks söner)


