
Irish  Glen  of  Imaal terriern är   myt-
omspunnen och har fått sitt namn efter en enslig 
dalgång i  grevskapet Wicklow på Irland.  Den har 
ursprungligen använts som jakt, vakt och draghund. 
Numera hålls den för det mesta som sällskapshund. 

Helhetsintrycket  ska  visa  en  stor  hund på  korta 
ben  med  imponerande  substans  och  styrka. 
Storleken skall vara max 35 cm höjd och vikten ca 
16 kg för hanhundar, tikar något mindre.  Färgerna 
är vete och blå brindle, Glennen är en trimras.

Rasen  skall  vara  robust  och  härdig  och  med  ett 
vänligt  temperament.  Det  är  dock mycket  viktigt 
att från början sätta upp tydliga umgängesregler. 

Irish Glen of Imaal terrier
www.saigit.se

Lakelandterriern är en frisk, robust, pigg och 
alert liten terrier. Alltid full av förväntan och med 
glimten i ögat.

Den är en utmärkt sällskapshund som gärna följer 
med familjen ut i skog och mark.
Rasen är lättlärd och arbetsvillig i allehanda 
aktiviteter.

Lakelandterriern skall ej vara högre än 37 cm och 
väga mellan 6,5 – 8 kg. Pälsen kan förekomma i allt 
från enfärgat ljust vete till svart,  och som black 
and tan. Pälsen skall trimmas ca 3 gånger per år.
Det är en kavat kamrat i rätt format.

Lakelandterrier
www.lakelandringen.se

Miniatyrbullterriern  gillar att vara ute i skog 
och  mark  men  föredrar  soffan  vid  dåligt  väder. 
Var beredd på att  miniatyrbullterrier har humor 
och tycks finna nöje i att reta sina ägare genom 
allehanda upptåg. 
Fall inte för hundens oskyldiga blick när den gjort 
något  dumt!  Även  fast  det  är  mycket  lätt  göra 
det…  
Miniatyrbullterriern skall  vara en älskad familje-
medlem och behöver närhet. 

Köp valp  av uppfödare  som är medlem i  Svenska 
Bullterrierklubben  och  följer  SvBtk;s 
rekommendationer  av  tester  på  avelsdjur  samt 
följer klubbens RAS. 

Miniatyrbullterrier
www.svbtk.com

Sealyhamterriern är en robust, pigg, alert och 
orädd hund. Den avlades fram under 1800-talet i 
Wales, England för att användas vid grävlingjakt.

Den för jakten framavlade energin finns kvar, men 
kan  idag  utnyttjas  till  andra  aktiviteter  som 
agility,  lydnad  eller  som  trevligt  sällskap  på 
promenader.
Sealyhamterriern är nästan alltid glad och med på 
det mesta!  Pälsen är vit med sträva täckhår och 
mjukare  underull.  Rasen  kräver  pälsvård  och 
sakkunnig trimning.

Sealyhamterrier
www.scandinaviansealyham.com

Silkyterriern kommer  från  Australien.  Silkyn 
är  en  blandning  mellan  Australisk  terrier  och 
Yorkshireterrier. 
Den är en glad och trevlig sällskapshund som gillar 
att aktiveras med bland annat spår, lydnad, agility 
mm. 

En silkyterrier skall vara max 26 cm i mankhöjd. 
Pälsen  skall  vara  lång  och  silkesmjuk,  men  med 
synliga tassar fram och bak.  Färgen är blue and 
tan. Rasen kräver bad var 14:e dag, med pälsvård 
däremellan
Det är mycket ”hund” i en silky, de älskar att vara 
med  att  göra  saker,  den  är  absolut  ingen 
”soffhund”.

Silkyterrier
www.svenskasilkyterrierringen.se

Skyeterriern är en låg och lång hund med 
vacker lång päls. Den härstammar från Isle of 
Skye som ligger utanför skottlands Västkust. 
Ursprungligen användes den som 
skadedjursutrotare och grythund.
Det kärva klimatet på denna ö har gjort 
skyeterriern till en mycket tålig hund som älskar 
att vara ute i naturen.

Den är mycket trofast mot sin familj och lite 
reserverad mot främlingar. Den är både elegant 
och lekfull. Valpkullarna brukar vara stora och den 
föder oftast normalt. 
OM man skaffar en skyeterrier får man vara 
beredd på en del pälsvård.  Men, vad gör väl det 
när resultatet är så vackert?
Svart, Creme och silver är färgvariationerna. 

Skyeterrier
www.svenskaskyeterrierklubben.se

http://www.lakelandringen.se/
http://www.scandinaviansealyham.com/

