Racespecifik avls strategi 2011
Staffordshire Bull Terrier
RAS udvalget:

Jan-Erik Laursen, racerepræsentant
Tina Laursen
Marie Bruun
Mads Bruun
Silje Stakston
Maria Nielsen

Uredigeret tekst fra dette dokument må gengives, hvis oprindelse angives som:
Staffordshire Bull Terrier | Racespecifik avls strategi 2011 - version 1.0
Fotos og illustrationer må - af hensyn til ophavsret - ikke gengives.

Staffordshire Bull Terrier | RAS 2011

Version 1.0 | 28. september 2011

Indholdsfortegnelse
FORORD

3

MÅL
FOR AT OPNÅ MÅLET

3
3

HISTORIE

3

MÅL
FOR AT OPNÅ MÅLET

3
4

POPULATION

4

MÅL
FOR AT OPNÅ MÅLET
MÅL
TRÆNING
VOGTEREGENSKABER
FOR AT OPNÅ MÅLET

4
4
5
6
6
6

SUNDHED

7

MÅL
L2-HGA (L-2-HYDROXYGLUTARIC ACIDURIA)
HD (HOFTELEDSDYSPLASI)
AD (ALBUELEDSDYSPLASI)
TÆNDER
HC
KONKLUSION
FOR AT OPNÅ MÅLET

7
7
8
9
10
11
12
12

EKSTERIØR

12

MÅL
INDLEDNING
RACE STANDARD
KONKLUSION
FOR AT OPNÅ MÅLET

12
12
13
17
18

ANSVAR

18

EJERE
OPDRÆTTERE
AVLSHAN EJERE
OPFØRSEL

19
19
20
21

DKK OG DTK

21

GOD TONE OG RESPEKT

21

TILBAGEMELDINGER

22

2

Staffordshire Bull Terrier | RAS 2011

Version 1.0 | 28. september 2011

Forord

historie og fortid, men brug kun
veldokumenteret fakta og viden.

Vi har nu lavet Racespecifik avls strategi
(RAS) for Staffordshire Bull Terrier.
Dette skal bruges for at ruste vores nye
kommende og gamle ejere af Staffordshire
Bull Terrieren, så vi i fællesskab kan vise
alle hvilken fantastisk hund, Staffordshire
Bull Terrieren er.

Det er vigtigt at omverden bliver bekendt
med Staffordshire Bull Terrierens
oprindelse, kvalitet og standard igennem
veldokumenteret fakta og viden om racen.

Historie

Uden samarbejdsvilje kommer vi ingen
vegne, HUSK vi er alle ambassadører for
Staffordshire Bull Terrieren i fremtoning og
adfærd.

Mål
At ejere, opdrættere og omverden opnår
kendskab til Staffordshire Bull Terrierens
oprindelse og historie. Og samtidig opnå
forståelse for at racen ikke er en
kamphund, men familie og udstillingshund.
I 1935 blev den første Staffordshire Bull
Terrier indregistreret i England. Den er
siden opdrættet udelukkende som familieog udstillingshund. I 1835 blev
hundekampe forbudt ved lov i England altså 100 år før, den første Staffordshire
Bull Terrier blev indregistreret.
Raceklubben Cradley Heat i England
udviklede og kontrollerede racens standard.
Avlen blev baseret på den ”lower to the
ground” bulldog type, derfor er den
Staffordshire Bull Terrier vi kender, i dag
”the Cradley Heat type”.

I 1935 blev den første Staffordshire Bull Terrier
indregistreret i England.

Mål
Forebygge eventuelle lovgivningsmæssige
restriktioner mod Staffordshire Bull
Terrieren.
At opnå en positiv udvikling for
Staffordshire Bull Terrieren i henhold til
racestandarden, hvor sundhed, mentalitet
og eksteriør er i højsædet.
At Staffordshire Bull Terrieren i fremtiden er
kendt for dens faktiske og veldokumenteret
historie. Så der derigennem opnås et
positivt image, forståelse og accept af
racen.

De hunde som Staffordshire Bull Terrieren
nedstammer fra, er ikke fuldt
dokumenteret, men det vides at racen blev
skabt ud fra datidens bulldog og terrier
typer. Formodentlig med størst vægt på
indholdet af bulldog.

For at opnå målet
Skal der udarbejdes en fornuftig RAS, som
såvel ejere som opdrættere har kendskab
til, og kan bruge som vejledning. Målet for
Staffordshire Bull Terrierens fremtid er
lettere opnåeligt, hvis den røde tråd bliver
fulgt og vi samlet arbejder mod racespecifik
lovgivning.
Det er vigtigt at ejere og opdrættere tager
del i ansvaret. Vær ærlig omkring racens

Joe Mallen, Jern arbejder fra Staffordshire, og hans
hund Ch.Gentleman Jim, racens første Champion.
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I 2006 blev Staffordshire Bull Terrieren
kåret som ” Årets familiehund” i England.
Her kaldes den også ”The Nanny Dog”altså barnepigehunden”.

den estimerede danske population. Set over
de 10 år er der tale om en stigende
tendens.
Desværre er der de seneste år blevet
registreret en del hunde som Staffordshire
Bull Terriers i Dansk Hunderegister, selvom
de ikke har en DKK anerkendt stamtavle.
En stor del af disse hunde har formodentligt
kun begrænset eller ingen slægtskab til
racerene Staffordshire Bull Terriers.

For at opnå målet
Skal man tilegne sig større viden om den
pågældende Staffordshire Bull Terrier man
ønsker at bruge i avl.
Skal man være mere opmærksom på at
bruge forskellige hanner både nationalt og
internationalt.

I 2006 blev Staffen kåret som ”årets familie hund”
I England her kaldes den også ”The nanny dog”.

Skal man som ejer og opdrætter være
bevidst om, at man har et ansvar i forhold
til at bibeholde mangfoldighed i genpuljen.

I England som er Staffordshire Bull
Terrierens oprindelsesland, er det den
terrier race der er flest af og den 5. største
race med ca. 12.000 registreringer om året.
Kilde:www.sbtdanmark.dk og www.bull-image-gruppen.dk

For at opnå målet
Skal alle opdrættere sætte sig grundigt ind i
racens historie og videregive denne
veldokumenteret viden til hvalpekøbere, så
der opnås en bred forståelse for racens
oprindelse og historie. Derved opnås et
fælles og seriøst svar til omverden.
Der skal skabes fokus på at mediernes
historier og artikler, er saglige og
veldokumenteret.

I Danmark er Staffordshire Bull Terrieren en meget lille
race. Fra 2000 til 2009 blev der i DKK registreret 1000
Staffordshire Bull Terrier.
Kilde: www.sbtdanmark.dk og www.bull-image-gruppen.dk

Population
Mål
At danske opdrættere bidrager til
mangfoldighed indenfor genpuljen så
risikoen for indavl mindskes. Og at der
samtidig bidrages positivt til den
internationale gen-pulje.
I Danmark er Staffordshire Bull Terrieren en
meget lille race. Fra 2000 til 2009 blev der i
Dansk Kennel Klub registreret 1.000
Staffordshire Bull Terrier, hvilket svare til
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Mål

Nogle Staffordshire Bull Terriere bibeholder
deres hvalpesind igennem hele deres liv,
hvilket kan gøre dem til noget af en
håndfuld.

At Staffordshire Bull Terrieren bibeholder sit
hengivende, intelligente og pålidelige
temperament i henhold til racestandarden.
Staffordshire Bull Terrieren er sej,
godmodig og dristig men samtidig særdeles
hengivende og kærlig overfor mennesker.
Hvilket vi skal vise omverden således den
er bekendt med dette. I højsædet bør være
Staffordshire Bull Terrierens stabile og
ligevægtige temperament.

Staffordshire Bull Terrieren har et stort
hjerte, en stor humoristisk sans og dens
usædvanlige kærlighed overfor mennesker
gør at den tit udtrykker sin glæde ved at
hoppe op, dutte til dig med snuden og
poterne. Staffordshire Bull Terrieren er
derfor ikke den bedste følgesvend for dem,
som foretrækker en mere stille og
reserveret hund.

Følgende er karakteristiske træk for racen,
der ifølge FCI standarden; er særdeles
intelligent og hengiven, især overfor børn.
Det er også den eneste race under FCI, der
har indskrevet i sin racestandard, at den er
absolut pålidelig.

Eneste race under FCI, der har indskrevet i sin
racestandard, at den er absolut pålidelig. Staffordshire
Bull Terrieren er særdeles hengivende overfor børn.

Staffordshire Bull Terrierens personlighed,
størrelse, og at pelsen er nem at
vedligeholde, gør den til en fantastisk
følgesvend for den aktive hundeelskende
familie.
Beholder sit hvalpesind hele livet.

Staffordshire Bull Terrieren er en intelligent
og aktiv hund af medium størrelse, som
kommer godt ud af det med såvel børn som
voksne. Den bør socialiseres fra hvalp, især
med eventuelle andre dyr i husholdningen
og start træningen tidligt.
Det er en meget kærlig hund, der som regel
foretrækker selskab fra mennesker frem for
andre hunde. Det er som ofte mere udtalt
hos den voksne hund end hos hvalpen.

Den er dog glad og tilfreds, blot den er
sammen med sine mennesker. Den trives
lige godt i en aktiv børnefamilie som hos en
pensionist.
Den er absolut pålidelig, og selvom alle
børnenes legesager ryger rundt i luften, er
det under en Staffordshire Bull Terriers
værdighed at deltage på andre måder end
at lægge sig i vejen.
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Det er som regel ikke en gøende race. Men
dette er ikke ens betydende med at den
ikke 'snakker'. Dens snakken kan dog
spænde vidt, alt fra grynten, abelyde, til at
det lyder som, at den jodler.
Når det kommer til vand, kan Staffordshire
Bull Terrieren deles ind i tre kategorier.
Den første gør alt for at undgå det, den
anden sopper stille i vandkanten. Den
sidste og tredje kategori elsker vand og vil
tilbringe tiden med at svømme rundt og
endda dykke. Intet af dette gøres dog med
elegance.

10 mdr. gammel tæve til sin første
lydighedskonkurrence.

Vogteregenskaber
Staffordshire Bull Terrieren har ingen
vogteegenskaber. Nogle race-ejere havde
indbrud, og da de kom hjem havde deres
Staffordshire Bull Terrier fundet alle sine
legesager frem, og placeret dem foran
døren, mens tyvene havde haft frit spil.

Denne Staffordshire Bull Terrier elsker vand.

Kilde: www.sbtdanmark.dk

Træning

For at opnå målet

Staffordshire Bull Terrieren er en intelligent
hund, der nyder at samarbejde, og som er
relativt nem at lydighedstræne. De er dog
temmelig stædige anlagt, og en god portion
tålmodighed kan derfor være nyttig.
De elsker agility, f.eks. er der en
Staffordshire Bull Terrier på det svenske
agility landshold - og den er tilligemed
blevet årets agility terrier flere år i træk.

Skal man seriøst overveje om den
pågældende Staffordshire Bull Terrier, der
er påtænkt at bruge i avl har et
temperament af særlig høj kvalitet.

Herhjemme har vi flere Staffordshire Bull
Terriere, som har klaret sig rigtig flot til
lydighedsprøver i forskellige
træningsklubber. Derudover er de også
fantastiske terapihunde.

En intelligent hund der nyder at samarbejde, og som
er relativt nem at lydighedstræne.
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Sundhed

men i høj grad ødelæggende for de familier
der er påvirket af det.

Mål

Idet der vil bliver flere og flere bærere, vil
der også komme flere og flere hunde, der
er angrebet.

At tilfældet af sygdomme mindskes eller
helt fjernes.

L2-HGA (L-2-hydroxyglutaric
aciduria)
L2-Hga er en genetisk sygdom, der
angriber hjernen.
I de seneste år har få Staffordshire Bull
Terriers fået diagnosen Metabolic Disorder,
den kliniske betegnelse er L2-Hga.
Sygdommen manifesterer sig på forskellige
måder;





Hunden udviser en ændret adfærd,
og får tillige en demenslignende
adfærd.
Sidder og stirrer ind i væggen.
Sidder klinet i hjørner eller under
bordet.
mister sine lydighedsfærdigheder,
og bliver urenlig, viser nervøsitet,
får anfald, kan ikke motionere, får
en usikker gang, ryster og skælver,
og får muskelstivhed.

Staffordshire Bull Terrierens stabile og ligevægtige
temperament bør være i højsædet.

I England er der etableret en database med
de testede staffer, for at man kan værne
om racen.
Man kan se hvilke dyr, der er testet, om de
ikke er påvirkede, bærer, eller påvirkede.
Desværre er det ikke alle der vælger at give
deres samtykke til at deres testede hunde
står der – så hunde der er testet påvirket,
vil stadig være at finde, uden at de er i
databasen.
Hvis man parrer en hund, der er bærer med
en anden bærer, vil kuldet sandsynligvis
fordele sig således: 25 % påvirket, 25 %
Clear og 50 % Carriers.
En bærer parret med en hund der ikke er
påvirket, får ingen påvirkede hvalpe - men
50 % bærer og 50 % ikke påvirkede.
Det ser sådan ud;
 Ikke påvirket; hunden har to
kopier af det normale gen, og
udvikler eller videregiver ikke L2hga genet til nogen af dens afkom.
 Bærer; hunden har en kopi af det
normale gen og en kopi af det
mutante gen, der forårsager L2- hga
- Hunden udvikler ikke L2-Hga, men
vil videregive genet til 50 % af dets
afkom.

Prægning på mange forskellige hunderacer gennem
træning og leg i hverdagen, gør at man får hunde som
er tilpasningsvenlige og velafbalancerede.

Der er fundet Staffordshire Bull Terrier fra
forskellige blodlinier, der lider af det, og
antallet af hunde der er diagnosticeret er
stigende. Der er også hunde i Norden, der
er testet L2-hga påvirket.
En meget lignende sygdom findes hos
mennesker (D2-HGA) - meget sjælden,
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Påvirket; hunden har to kopier af
det mutante gen L2-hga, og er
påvirket af L2-Hga. Den bliver
påvirket af det i nogle stadier i løbet
af livet, hvis den i givet fald lever til
en passende alder.

Stort set alle kenneler har fået eller, er i
gang med at få testet deres hunde for at
sikre deres videre avl og racen.
Testen foregår ved blodprøvetagning hos
dyrlægen. L2-hga formular udfyldes og
sendes til AHT i England.
Kilde:www.sbtdanmark.dk

HD (Hofteledsdysplasi)
HD er en arvelig betinget sygdom.
Arvegangen er polygenetisk, dvs. at flere
forskellige gener afgør hvorvidt en hund er
disponeret for at udvikle lidelsen. Hvis
hunden er arveligt disponeret, har den stor
risiko for at udvikle HD, især hvis den
udsættes for negative miljøpåvirkninger
som forkert fodring, overdreven motion
eller hurtig vækst.
Staffordshire Bull Terrierens hengivende væsen gør at
man sjældent nøjes med en.

Typiske symptomer er, at hunden har svært
ved at rejse sig op, slingrer i bagkroppen
og sætter sig hurtig ned, når den ikke er i
bevægelse.

Udviklingen af HD
Vi ved i dag, at der er en direkte
sammenhæng mellem løshedsgraden i
hofteleddet og udviklingen af klinisk HD.
Dvs. jo længere ledhovedet kan flyttes ud
af ledskålen, des
større risiko er der for udvikling af HD.
Det antages, at hvalpe fødes med normalt
udviklede hofteled. For derefter tidligt i
deres liv at udvikle de ustabile hofteled,
som følge af arvelige og de omtalte
miljømæssige faktorer (fodring, motion,
væksthastighed mm.). Fodring er den bedst
dokumenterede miljømæssige faktor med
indflydelse på udviklingen af HD.
Flere veldokumenterede studier viser, at
overfodring med tilsvarende overvægt øger
graden af HD.
Overfodring med kalk eller et forkert
forhold mellem kalk og fosfor i foderet øger
også
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graden af HD. Hunde med en arvelig
tilbøjelighed der samtidig overfodres, har
en meget stor risiko for at udvikle HD.
Overmotionering eller fejlbelastninger
(glatte gulve, længere tids voldsom leg) af
hvalpens hofteled forværrer tilstanden, hvis
der er tendens til ustabilitet i hofterne.
Symptomerne er særdeles tydelige om
morgen, hvor hunden har hvilet sig eller
efter lang tids motion. Gangen er ofte
vrikkene, og når hunden sætter sig,
placerer den bagkroppen lidt skævt, for at
aflaste hofterne mest muligt.
HD kan have varierende grader, og
diagnosen kan kun stilles ved
røntgenfotograferer hunden.
Ved det lette grader af HD kan hunden
klare sig og have et godt liv. De mere
voldsomme grader kræver ofte
smertestillende medicin.
Hvis hunden ikke kan blive hjulpet af
medicinsk behandling, er der kun to
muligheder, nemlig operation eller
aflivning.
Der findes heldigvis i dag flere
operationsmetoder som kan give gode
resultater.
Grad
Grad
Grad
Grad
Grad

Fri, kraftfuld og adræt, virker let og ubesværet.

AD (Albueledsdysplasi)
AD står for albueledsdysplasi. Dysplasi er
en unormal udvikling af leddet. Unormal
udvikling af albueleddet kan give anledning
til udvikling af forskellige lidelser.

A: fri
B: overgangsform
C: mild HD
D: middelsvær HD *
E: Svær HD *

Fælles for disse lidelser er, at de som følge
af fejlbelastning af leddet forårsager
udvikling af slidgigt.
Ved slidgigt forstås en lidelse hvor
ledbrusken er mere eller mindre ødelagt, og
hvor der rundt omkring i leddet er dannet
nyt knoglevæv.
Slidgigt kan være meget smertefuldt, og
kan begrænse leddets bevægelighed.

*Avlsforbud.

AD er ligesom HD en multifaktoriel arvelig
lidelse, hvor en hunds arvelige disposition
sammen med de negative
miljøbelastninger, som den eventuelt
udsættes for, er afgørende for om den
udvikler slidgigt og i hvilken grad.
Symptomerne starter typisk i 4-5 mdrs.
alderen.
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AD-billederne bedømmes efter en "4 trins
skala" med betegnelserne:
0, 1, 2 og 3.
0 som det bedste, hvor albueleddet er fri
for knoglenydannelser.
3 er det dårligste. Her er nydannelserne i
leddet mere end 5 mm høje.
Kilde:www.sbtdanmark.dk

Tænder
I følge racestandarden for Staffordshire Bull
Terrieren skal den have perfekt, korrekt og
komplet saksebid.
Avl på hunde kræver et stort stykke arbejde, stor
viden og ansvarlighed. Samtidig er det vigtigt,
at bevare og øge kvalitet af Staffordshire Bull
Terrierens ekstriør i henhold til racestandarden.

Fortænderne for oven overlapper tæt
fortænderne i undermunden. Biddet ligger
vinkelret på kæberne.
Når kæben er lukket skal spidsen af alle 4
hjørnetænder være synlige på ydersiden af
gummen.

De tidligste symptomer er stivhed i
forbenene især efter hvile. Er begge albuer
angrebet, kan symptomerne være svære at
opdage. Gangen er da stiv, forpoterne
drejet let udad, og albuerne holdes tæt ind
til brystkassen. Egentlig halthed opstår
først senere i forbindelse med udvikling af
slidgigten.

I en svag eller smal underkæbe kan
hjørnetænderne løbe sammen med
tandkødet, dette kan forsage smerte for
hunden.
Der ses tilfælde i dag med Staffordshire Bull
Terrier der har indadvendte hjørnetænder.
Her vender den nederste hjørnetand bagud,
hvilket kan resultere i at den støder op i
tandkødet lige indenfor den øverste
hjørnetand. Dette kan være eller blive
yderst smertefuldt for hunden.

Hvorfor får hunde albueledsdysplasi?
Albueledsdysplasi er arveligt. Men andre
faktorer som miljø og fodring spiller også
ind.
Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge
albueledsdysplasi?
For at begrænse sygdommens udbredelse
har Dansk Kennel Klub iværksat et program
hvor en række specialklubber (deriblandt
Staffordshire Bull Terrier gruppen) kræver
røntgenundersøgelse af albueleddene, før
de giver avlsgodkendelse.
Hvalpefoder med et højt calciumindhold
giver anledning til hurtig knoglevækst, især
hos de store racer. Derfor kan forkert
fodring være årsag til, at en arveligt
disponeret hvalp udvikler albueledsdysplasi.

Korrekt bid.

Hvad er risikoen for, at din hund får AD?
Risikoen vil altid være til stede hos de
disponerede racer, men nedbringes
betydeligt hvis man undgår at avle på dyr
med albueledsartrose.
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bliver angrebet af sygdommen og bliver
blinde. Derfor er det vigtigt at alle avlsdyr
testes, så man kan udrydde
sygdommen.

Ikke korrekt bid.

Vær yderst opmærksom på din
Staffordshire Bull Terriers tandsæt.
Det er vigtigt, at man er opmærksom på at
dårligt bid, er arveligt. Så ved at bruge en
Staffordshire Bull Terrier med dårligt bid
risikere man at problemet fortsætter i de
fremtidige generationer.

Ikke særlig velegnet til vagt eller IPO brug grundet
dens naturlige forkærlighed for mennesker.

Denne test foretages også hos AHT i
England ved fremsendelse af 3 ml blod,
foretaget hos dyrlægen.

Kilde: http://www.animaldental.com.au/infoInverted%20Canines.pdf

HC

Hvad er grå stær hos hunde?

Juvenile Hereditary Cataract – grå stær.
HC er en progressiv tilstand, som
indebærer, at selv om hvalpen ikke er født
med det, så kan den senere udvikle det.

Grå stær er en sygdom, hvor der optræder
uklarheder i linsen i hundens øje.
Sygdommen benævnes også Katarakt.

Hovedparten af angrebne hunde får
symptomer ved 6-8 måneders alderen eller
senere. Det kan også forekomme i et tidligt
hvalpestadie - og videreudvikles til hunden
bliver blind.
Tilstanden er dobbeltsidet, og dette betyder
at begge øjne, bliver angrebet.

Hvad er symptomerne på grå stær?
Pupillerne på hunde der har grå stær, er
hvide eller grå og uigennemsigtige. Grå
stær medfører blindhed, som kommer
gradvist. Det er ofte svært at se, om en
hund har nedsat syn, men når der opstår
blindhed, vil hunden ofte ændre adfærd.
Den ændrede adfærd kan vise sig ved, at
hunden f.eks. støder ind i møbler, døre og
lignende, at den let bliver forskrækket og
bange, og at den måske kan blive
aggressiv.

HC er ingen ny sygdom i racen, den har
eksisteret i over 30 år. Arvegangen på HC
beror på, at både moderen og faderen er
bærere, for at hvalpen skal blive angrebet.
Hvis hunden ikke har HC 18 måneders
alderen, viser erfaringen at så udvikler den
det ej heller senere.

Hvordan er fremtiden for din hund, hvis den
har grå stær?

Før i tiden kunne det ikke ses, om en hund
var bærer eller ej af sygdommen, men nu
er der heldigvis mulighed for at DNA-teste
som sikkert diagnosticerer hundens
tilstand.
Dette gør det muligt at kontrollere, at man
ikke parrer en bærer med en bærer, så
man ikke derved avler frem hunde som

Nogle hunde som gradvist udvikler grå stær
kan klare sig udmærket. De bevarer en vis
synsfunktion i lang tid, og lærer at fungere
imponerende godt, trods den nedsatte
synsevne.
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Det er som regel ikke forbundet med
smerte at have grå stær, men et alvorligt
synshandicap eller blindhed kan gøre en
operation nødvendig.
Hunde med grå stær bør ikke anvendes i
avl.
Kilde: www.sbtdanmark.dk

Konklusion
For at formindske sygdomme blandt
Staffordshire Bull Terrieren er det yderst
vigtigt at man ser med kritiske øjne på den
pågældende hund, som man ønsker at
bruge i avl.
For at opnå sunde hunde, skal man være
ærlig og yderst ansvarsbevidst i sit valg af
avlshan og tæve. Selvfølgelig skal
avlskravene for Staffordshire Bull Terrieren
opfyldes. Dog er det vigtigt for racens
bestand, at man også tilføre nyt blod til
landet, men da kravene til avlsdyrene ikke
er de samme i alle lande, skal man se
kritisk på sundheden ved pågældende
hund, som man ønsker at bruge i avl.

For at opnå målet

Bevare og øge kvalitet af Staffordshire Bull Terrierens
ekstriør i henhold til racestandarden. Staffordshire Bull
Terrieren er udelukkende opdrættet som familie- og
udstillingshund siden 1935.

Skal man bruge de tests der er indenfor
avlskravene.
Skal man bruge den viden, man har tilegnet
sig om den pågældende Staffordshire Bull
Terrier, som man ønsker at bruge i avl,
åbent og ærligt, så man formindsker
forekomsten af sygdomme.

Eksteriør
Mål
At bevare og øge kvaliteten af Staffordshire
Bull Terrierens eksteriør i henhold til
racestandarden.
Samtidig skal kendskabet til
racestandarden øges, således at både ejere
og opdrættere, men også omverden får
kendskab til hvordan en Staffordshire Bull
Terrier skal være.

Indledning
Vi vil med dette forsøge at belyse hvordan
man ved hjælp af standarden og forståelse
for denne, avler Staffordshire Bull Terriere
der er fysisk sunde og racetypiske.
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Race standard

den høje intelligens og vedholdenhed. Dette
kombineret med dens hengivenhed, dens
indre ro og pålidelige stabilitet, gør den til
en universal hund med et utal af
brugsområder. Den omstiller sig hurtig til
nye situationer.

Helhedsindtryk
Glathåret, meget harmonisk, med betydelig
styrke for sin størrelse. Muskuløs, energisk
og adræt.
Fra dette kan man læse at en Staffordshire
Bull Terrier, ikke må være overvægtig.
Musklerne skal være hårde, og hunden skal
være i sådan en kondition, at den er en
effektiv arbejdsmaskine.
Dette betyder ikke at racen skal have
muskler som en bodybuilder, tvært imod.
Den skal have atletiske muskler for
mobilitet og udholdenhed.
Bevægeligheden skal aldrig komme på
bekostning af substans.

Staffordshire Bull Terriernes indre ro og pålidelige
stabilitet, gør den til en universal hund. Den har et
stort hjerte og stor humoristisk sans.

Overordnet balance er af allerstørste
vigtighed hos en Staffordshire Bull Terrier.

Racen er muskuløs og ser måske
skræmmende ud for nogle. Den er dog ikke
særlig velegnet til vagt eller IPO brug
grundet dens naturlige forkærlighed for
mennesker.

Karakteristiske træk
Traditionelt ukueligt modig, sej og
vedholdende. Særdeles intelligent og
hengiven, især over for børn.
En Staffordshire Bull Terrier er en rar
familiehund med en fortid nært knyttet til
mennesker. De elsker børn og kan med den
rette socialisering sagtens omgås andre
dyr. De gør sjældent. De er meget
nysgerrige, sociale og yderst loyale over for
sin ejer og familie. Selvom der forekommer
individuelle forskelle i personlighed indenfor
racen er der visse fællestræk hos dem alle.

Staffordshire Bull Terriere er meget
hengiven og kærlig over for mennesker, og
viser tit dette ved at hoppe, slikke og pive.
Selv med intensiv træning kan de være
overbegejstret i mødet med mennesker.
Generelt set er Staffordshire Bull Terrieren
ikke vilkårlig aggressiv over for andre
hunde, men bliver den provokeret, vil den
retaliere. Det ligger ikke i dens natur at
undgå et slagsmål, hvis den bliver
udfordret.
Temperament:
Dristig, frygtløs og absolut pålidelig.
Temperamentet er velbeskrevet i
karakteristik afsnittet, der skal dog lægges
vægt på, at Staffordshire Bull Terrieren skal
være absolut pålidelig. Den er den eneste
race, der har dette beskrevet i standarden
under FCI.

Hengivende, intelligente og pålidelige

Hoved
Kort, dybt overalt, med bred skalle. Meget
fremtrædende kindmuskler, tydeligt stop,
kort næseparti og sort næse.

Den moderne Staffordshire Bull Terrier er
kendt for sin karakter, sit ukuelige mod,
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Hovedet skal være fast uden løs hud og
rynker. Læberne må ikke hænge, men skal
ligge stramt langs kæben.

Øjehulen skal være rund og vende fremad.
Øjnene skal være placeret langt fra
hinanden samtidig med, at de vender
ligeud. Dette kræver den korrekte, brede
skalle.

Skallen og snuden skal være helt parallelle
når man ser den fra siden. Snuden må ikke
ligge hverken højere eller lavere end
stoppet.

Øjnene skal være på linje med stoppet,
som skal være dybt og racetypisk for at få
den rette placering af øjnene.
Øjnene må ikke være udstående eller store.
Farven skal stå i relation til pelsfarven.
Ører
Rosenører eller halvt rejste ører, hverken
store eller tunge. Totalt hængende eller
opstående ører er særdeles uønskede.
Ørene skal være placeret på de øverste,
yderste hjørner af skallen. Hverken på
toppen af hovedet eller på siden.

Længden på snuden skal ideelt set være en
tredjedel af længden på hele hovedet fra
næsetip til baghovedet.
Der skal være en svag fure i midten af
skallen fra stoppet til baghovedet.
Kinderne skal være meget udprægede. Er
hovedet for kort fortil, kan dette forårsage
luftvejs problemer, og er derfor meget
uønskeligt.

Bid
Stramme og tørre læber. Kæberne er
stærke. og tænderne store, med perfekt,
korrekt og komplet saksebid, dvs. at de
øverste fortænder tæt overlapper de
underste, og at biddet ligger vinkelret på
kæberne.

Hovedets toplinje skal være flad, ikke
afrundet.
Stoppet skal være dybt og er ekstremt
vigtig for øjnenes placering og udtryk.
Underkæben skal være stærk, bred og dyb.
Hvis kæben er svag kan dette resultere i
tandproblemer.
Hannen skal være kraftigere i hovedet end
tæven. Hovedet skal være i perfekt balance
med resten af kroppen.

Saksebidet inkluderer hjørnetænder, der
ligger tæt i tand hvælvingerne. I en smal
eller svag underkæbe kan hjørnetænderne
konvergere med tandkødet, og dette kan
forårsage smerte for hunden. Spidsen af
alle 4 hjørnetænder skal være synlige på
udsiden af gummen når kæberne er lukket.

Øjne
Foretrækkes mørke, men må være noget
afpasset efter pelsens farve. De er runde og
middelstore og placeret sådan, at de er
rettet lige fremad. Øjenrandene mørke.

Alvorlige overbid, underbid eller
indadvendte hjørnetænder kan give
problemer med at gribe effektivt.

Ansigtets udtryk er afhængig af
placeringen, størrelsen og formen på øjet.
Korrekt ansatte øjne giver racen det
karakteristiske milde udtryk.

14

Staffordshire Bull Terrier | RAS 2011

Version 1.0 | 28. september 2011

Bryststykket skal gå cirka til albuen.

Krop
Kompakt med kort lændeparti, lige
overlinje, bred front og dybt bryst med godt
hvælvede ribben.
Hals
Muskuløs, ret kort, med tørre linjer. Den
bliver gradvis bredere mod skuldrene.

Kroppen er muskuløs, med rene linjer.
Kroppen er en anelse bredere foran end
bag. For at have en aktiv og bevægelig
hund som er basis for denne standard, er
det nødvendig med et noget lettere
lændeparti.

Balance mellem hovedet, hals og krop er
essentielt, og den perfekte hals strækker
sig jævnt fra ørene ned til et sæt
velplacerede skuldre.

En kraftfuld, kompakt hund med en stærk
ryg og lige toplinje som ikke falder bag
skulderen.

Halsen skal være fri for løse hud folder.
Forpart
Lige forben med god knoglekraft, ret bredt
stillede. Der må ikke ses nogen svaghed i
mellemhånden, hvorfra poterne vender
ganske lidt udefter.

Brystkassen skal være lang og dyb.
Underlinjen skal trække op efter det sidste
ribben.

Skuldrene er godt tilbagelagte uden løshed i
albuerne

Er der forkert vinkel på skulderen, er den
stejl og dette resulterer i reduceret plads til
lungerne.
Standarden specificerer det brede bryst
med hvælvede ribben, og dette sammen
med de bredt stillede forben giver plads til
veludviklede lunger.

Forbenene som sidder langt fra hinanden
skal være placeret under hunden og på linje
med skuldrene.
For store skuldre er uønsket da det giver en
for tung fremtoning. Når man ser på
hunden ovenfra, skal skuldrene gå jævnt
langs med kroppen, og ikke bule ud på
siden.

En hund med begrænset plads til
lungekapacitet kan ikke forventes at være
adræt og udholdende.
Målene fra manke til halefæste skal være
omtrent det samme som fra manken til
jorden.

Brystet skal være bredt, forbenene lige og
de skal have den karakteristiske lidt
udadvendte pote.

Når man visualiserer, en Staffordshire Bull
Terrier skal man tænke på styrke og
adræthed.

Dette giver hunden stabilitet og balance.
Der må ikke forekomme svaghed i
mellemhånden.

Den balancerede styrke tilhørende en
moderne atlet. Stående højt på sine poter
skal den give udtryk for at bære sin robuste
krop med lethed. Hovedet op, halen holdt
lavt.

Dette er en almindelig fejl i racen og
forbindes tit med svag benbygning og tynde
flade trædepuder.
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En galant, sund og intelligent hund.

Bagpoterne er en anelse mindre end
forpoterne.
Poterne skal have solide trædepuder da
disse bidrager til god affjedring der er
essentielt for racen.
Hale
Middellang og lavt ansat. Den løber ud i en
spids og bæres ret lavt. Den bør ikke krølle
ret meget og kan i formen minde om et
gammeldags pumpehåndtag.

Bagpart
Meget muskuløs, med lavt ansatte haser og
god knæ vinkling. Set bagfra er benene
parallelle.

I modsætning til et pumpehåndtag skal
Staffordshire Bull Terrierens hale ikke være
tynd fra rod til spids. Den skal starte tyk
ved roden og blive gradvist slankere med
længden.

Knæleddet skal være velbøjet for at give
det nødvendige fraspark og affjedring for
hundens rørighed.

Roden skal være stærk. Man skal huske at
halebenet, er en fortsættelse af rygmarven.
Dette betyder at en for tynd eller svag
halevækst sandsynligvis indikerer svaghed i
rygmarven og skelettet generelt.

Det skal dog ikke være overvinklet eller for
langt.
Kohaser er en indikation på svaghed og
skyldes højst sandsynlig svag
muskeludvikling og benstamme.

En udvokset hale skal aldrig være længere
end til hasen. Standarden siger lavt ansat.
Hvis haleansætningen er forkert kan dette
betyde, at bækkenet er forkert og derfor
kan hunden også mangle bagparts styrke.

Når man ser hunden bagfra, skal man
kunne trække en parallel linje fra hoften
igennem hasen.

Bevægelse
Fri, kraftfuld og adræt, virker let og
ubesværet. Set forfra og bagfra føres
benene parallelt. Tydeligt markeret fraskub
fra bagbenene.

Poter
Stærke og middelstore, med solide
trædepuder.

Med sin brede front kan man ikke forvente,
at en Staffordshire Bull Terrier bevæger sig
som mange af de andre terrier racer.

Hos ensfarvede hunde er kløerne sorte.

For at være i perfekt balance under
bevægelse skal den placere sine forpoter en
anelse ind under kroppen for hvert skridt.
Denne indad gående tendens skal
udspringe fra skulderen og ikke albuen.

Forpoterne skal vende en anelse udad
startende ved mellemhånden, dette er en
vigtig karakteristika hos racen historisk set,
da det har været nødvendigt for balancen.
Poterne skal være stærke med godt buede
tæer, som ligger tæt til hinanden. Åbne
poter er skæmmende og ueffektive.
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Forpoterne skal aldrig ramme hinanden
eller krydse hinanden i bevægelse, og
enhver løshed i skulderen er uønsket.

skal være sort. En brun næse er et
kendetegn for lever farve.
Øjeranden skal være mørk uanset farve.

Gangarten skal være let, kæk og
ubesværet.
Bagbenene skal have en stærk fremdrift og
fraspark og være parallelle med hinanden.
De skal aldrig ramme hinanden eller krydse
hinanden i bevægelse da dette er et tegn
på svaghed.

Størrelse
Ønskelig skulderhøjde 35,5 - 40,5 cm, idet
de angivne mål svarer til de nedenstående
vægtgrænser.
Vægt for hanner: 12,7-17 kg.
Vægt for tæver: 11-15,4 kg.

På grund af den noget smallere bredde
bagtil vil bagbenene, selvom de bevæger
sig parallelt, være en anelse indenfor linjen
fra forbens bevægelserne.

Balance og type er nøgleord. Der er intet i
standarden der tilsiger, at en tæve skal
være mindre end hanhunden eller omvendt.
En 40,5 cm. høj velbalanceret tæve er
ligeså accepteret som en 37 cm. høj
velbalanceret hanhund. Man skal dog huske
at en tæve, skal bære feminine kønspræg
og hanhunden maskuline. Man skal i første
øjekast, kunne se hvilket køn hunden har.
Det skal ikke være nødvendigt at kigge
under maven.

Pels
Glathåret, kort og tæt tilliggende.
En Staffordshire Bull Terrier pels i god
kondition skal være skinnende og blank.
Det er et enkelt lag pels, med medium
tekstur, hverken ru eller silkeblød. Den skal
ligge helt tæt til kroppen.

Fejl
Enhver afvigelse fra de foregående punkter
betragtes som en fejl.
Bemærk: Hanhunde skal have to normalt
udviklede testikler i pungen

Grundet den fine pels kan racen godt være
følsom overfor vind, regn og kulde.
Farve
Rød, fawn, hvid, sort eller blå, eller enhver
af disse farver med hvide aftegninger.
Enhver nuance af brindle, eller brindle
kombineret med hvidt.

Konklusion
Den eksteriør mæssige avls strategi er at
avle race typiske Staffordshire Bull Terriere,
med fokus på sund og atletisk kropsbygning
som beskrevet i standarden. Staffordshire
Bull Terrierens eksteriør skal ses som en
helhed. Man skal ikke overdrive et område
og negligere et andet. Der er en balance
mellem udseende, kropsbygning, sundhed
og bevægelse.

’Black and tan’ eller leverfarve er særdeles
uønsket.
Stærk pigmentering er ønsket.
Alle brindle bør bære øjenfarve som
afspejler deres mørkeste pelsfarve. Næsen

Kilder: The Stafford Knot, Alan Mitchell: The Show -Stafford
handbook, Wikipedia, FCI’s racestandard for Staffordshire bull
terrier.
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For at opnå målet

logrende lille hund med et stort hjerte, der
siger sjove lyde, og som elsker børn og
voksne.

Er det vigtigt at man som opdrætter har
fokus på kvalitet, sundhed og mentalitet
frem for udstillingsresultater, desuden
påhviler der opdrætteren et vigtigt ansvar i
forhold til kommende hvalpekøbere.

Avl på hunde kræver et stort stykke
arbejde, stor viden og ansvarlighed.
Velfungerende hunde kræver også
fornuftige ejere, der sætter sig ind i racen
som helhed, og gør en indsats for at præge
hunden i størst muligt omfang. Prægning på
mennesker i alle aldre, på mange
forskellige hunderacer gennem træning og
leg i hverdagen, gør at man får hunde som
er tilpasningsvenlige og velafbalancerede.
Hunde som disse, vil meget sjældent
reagerer uhensigtsmæssigt ved usikker
optræden.
Desværre kan mennesker med de forkerte
intentioner eller manglende viden gøre stor
skade for en race. Personer som disse
sætter sig ikke ind i hvor stort og
omfattende en opgave, det er at opdrætte
hunde. Købere til disse hvalpe udvælges
ikke med stor omhu, og de nye ejere får
ikke den nødvendige rådgivning og støtte.
Hvalpe der ikke opfostres korrekt, mangler
prægning, og ikke kommer ud til nøje
udvalgte ejere, er et problem der påvirker
racens image i en negativ retning.

Staffordshire Bull Terrieren har en udsædvanlig
kærlighed overfor mennesker, og er også fantastiske
terapihunde.

Ansvar
Der følger et stort ansvar med, når du ejer
en Staffordshire Bull Terrier, ikke kun et
ansvar for din egen hund, men også overfor
alle andre ejere af denne race.

Overvejer du at avle på din hund - han som
tæve – påtager du dig et ansvar for racens
fremtid. Se kritisk og ærligt på dens
temperament, sundhed og udseende.

Handler ejere ubetænksomt eller
uansvarligt i en situation, hvor han/hun er
sammen med sin Staffordshire Bull Terrier,
kan det få store konsekvenser for alle, der
ejer en Staffordshire Bull Terrier.
Vi skal alle være vores ansvar voksent.
Det indebærer, at alle ejere af Staffordshire
Bull Terriere skal være gode ambassadører
for racen, så folk der møder dem, får et
godt indtryk af ejere og hunde.
Restriktioner, mundkurv og forbud kan
ramme Staffordshire Bull Terrieren, hvis der
sker bid på andre hunde, dyr eller
mennesker.
Det er gennem gode ambassadører og
positiv ’branding’, at vi får resten af
befolkningen til at se Staffordshire Bull
Terrieren for, hvad den er: En kompakt
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uanset hvem der bære skylden, kan have
store konsekvenser for hele racen.
Husk at din adfærd og fremtoning som ejer
er mindst lige så vigtig som din hunds.
Tænk over hvilke signaler at dit sprog og
din påklædning sender til dine omgivelser.
F.eks. roses vi for vores fælles meget pæne
fremtoning på udstillingerne i Danmark af
de andre udstillere.

Velklædte ejere på udstilling med deres familiehunde.

Opdrættere
Som opdrætter er du ansvarlig for dit
avlsarbejde. Det er uanset om det drejer
sig om en opdrætter der opdrætter
regelmæssigt, eller om det er en ejer, der
kun laver et kuld hvalpe på sin tæve. Vær
sikker på at du kan tilføre racen noget
positivt.

Ønskelig skulderhøjde 35,5 – 40,5cm.
Vægt hanner: 12,7 – 17 kg.
Vægt tæver: 11-15,4 kg.
Glathåret, meget harmonisk, med betydelig styrke for
sin størrelse. Muskuløs, energisk og adræt.

Ejere
Ejere af Staffordshire Bull Terrieren er
ansvarlige for at være gode ambassadører,
overholde dansk lovgivning, f.eks. sikre at
din hund er registreret i Dansk
hunderegister og bærer hundetegn.
Erfaring viser, at den jævnlige debat om
”farlige hunde” og lovgivning, kan medføre
restriktioner, til og med forbud. Også for
vores race, selvom det rent faktisk ikke er
Staffordshire Bull Terrieren, der har gjort
noget forkert.
Derfor er det af yderste vigtighed, at ejere
af Staffordshire Bull Terrieren altid gør et
godt indtryk og støtter op om racens gode
image. Det er dit ansvar at Staffordshire
Bull Terrieren aldrig involveres i en uheldig
episode. Det er kun én uheldig episode, der

Overvejer du at avle, påtager du dig et ansvar for
racens fremtid. Se kritisk og ærligt på dens
temperament, sundhed og udseende.

Tre ting er afgørende for at en hund, skal
indgå i avl: Mentalitet, eksteriør og
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sundhed. Kun mentalt sunde og
velfungerende hunde må indgå i avl.

nye ejer skal ikke selv stå for
videreformidlingen af hunden.

Desuden skal du overholde Dansk Kennel
Klubs regler og etiske anbefalinger. Du er
ansvarlig, for de hunde du sælger. De skal
ud til gode hvalpe købere, som har den
rette indstilling og som tager det som en
selvfølge at være gode ambassadører for
racen.

Kort og godt skal du sikre at du kun ’har’
velfungerende og mentalt stabile
Staffordshire Bull Terrier, og velfungerende
og ansvarsfulde hvalpekøbere.

Avlshan ejere
Ansvaret for racens udvikling er lige så
stort for hanhundens ejer som for tævens
ejer.

Sørg for at dine hvalpe købere får den rette
rådgivning og støtte, og at de får en hvalp,
som passer til den pågældende familie. Det
er vigtigt, at hvalpen vælges ud fra
temperament og ikke f.eks. farve. En
familie med børn som ikke har haft en
Staffordshire Bull Terrier før, skal ikke have
den mest dominerende hvalp i kuldet med
hjem. Sådan en hvalp får langt bedre odds
for at glæde en familie med erfaring med
racen.

Det er vigtigt, at du er åben og ærlig
vedrørende resultater, af din hanhunds
helbredstests og eventuelle fysiske fejl og
mangler.
Som hanhunde ejer skal du undersøge
følgende ting inden du lader din hanhund
indgå i en parring.





Er tæven mentalt sund og rask?
Er den sund og kan ejeren fremvise
de relevante helbredstests?
Er den af tilstrækkelig høj kvalitet?
Er den det rette avlsmæssige valg til
din hund?

Desuden skal du sikre dig at tævens ejer er
seriøs omkring sit opdræt.




Som ejer af en Staffordshire Bull Terrier forpligter du
dig bl.a. til at holde en god tone og udvise respekt for
andre.






Præges hvalpene optimalt?
Gives de bedste tænkelige vilkår
under opvæksten?
Findes der gode og kompetente
hjem til hvalpene?
Ydes der god støtte og rådgivning til
hvalpe køberne?

Er du ikke sikker på, at tævens ejer kan
leve op til ovenstående, skal du takke nej
til parringen.

Sikre dig at hunden kommer til en
familie, hvor den bliver aktiveret,
socialiseret og stimuleret.
At opfostre hvalpene er den mindste
opgave. At finde gode hjem og give
den rette støtte og vejledning er din
fornemmeste opgave. Denne opgave
stopper først den dag, at hunden
ikke længere lever.
Fungerer hunden ikke i sit nye hjem,
må du tage den tilbage eller være
med til at finde en ny familie. Den
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Kilde: www.sbtdanmark.dk

DKK og DTK
Som dansk opdrætter af Staffordshire Bull
Terrier er medlemskab af DKK og DTK et
”must”. Du får ikke kun information om /
adgang til kurser, konferencer, udstillinger,
aktiviteter, regler m.m. Du får også
indflydelse på, hvad der sker i klubberne og
den ramme de danner for opdræt af racen.
Udarbejdelsen af RAS er et resultat af DKKs
og DTKs arbejde.
Det er naturligt - hvis ikke en moralsk
forpligtelse - at du som opdrætter
involverer dig i Staffordshire Bull Terrier
gruppens arbejde og aktiviteter.

God tone og respekt
Som ejer af en Staffordshire Bull Terrier
forpligter du dig bl.a. til at holde en god
tone og udvise respekt for andre. Dette
gælder ikke kun, når du er ude i
offentligheden med din hund. Det gælder
også når du færdes med andre
Staffordshire Bull Terrier opdrættere og
ejere på udstillinger til træning og gåture
mv.

Staffordshire Bull Terrieren er en intelligent og aktiv
hund af medium størrelse, som kommer godt ud af det
med såvel børn som voksne.

Opførsel
Følgende er med til at skabe gode
oplevelser for dem som vi møder i vores
hverdag.









Det er let at træde ved siden af og begå
fejl, som kan gøre det svært at få det
samarbejde og etableret de kontakter, du
ønsker. Sørg selv for at have den rette
indstilling og vis respekt for andre. Lyt også
til andres argumenter.

Hav altid din hund under fuld
kontrol.
Vis hensyn og forståelse for
mennesker, der er bange for din
hund eller ikke lige har lyst til at
hilse på den.
Ryd op efter din hund. Lad den ikke
besørge eller tisse, hvor det er til
gene for andre.
Lad aldrig din hund komme i
situationer, hvor du ikke er 100 %
sikker på, hvordan den reagerer
eller på hvad der kan ske.
Hvis noget går galt, er det altid
Staffordshire Bull Terrieren, der får
skylden.
Sørg for at din hund aldrig stikker
af.

Vis god sportsmanship på udstillingerne og
til konkurrencer. Du skal både være en god
taber og en god vinder.
Dommerens bedømmelser er indiskutable.
Er du uenig med dommeren, så lad være
med at stille under ham / hende igen.
Lad være med at stå ved ringsiden og
højlydt kritisere andres hunde, der er inde
til bedømmelser.
Hold i det hele taget dine meninger for dig
selv, med mindre du bliver direkte spurgt
om din mening af hundens ejere.
Hundeverdenen er lille, og du kan være
sikker på, at kritik med al sandsynlighed
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gives videre til den pågældende hunds ejer
- og ikke altid i den sammenhæng, du er
kommet med kritikken.




Formulering & forståelighed
Opsætning & layout

Har du kommentarer, så send dem til JanErik eller Marie på:

Alle er jo glade for deres hunde, og selv om
din kritik måske er korrekt, sårer det og gør
den pågældende hundeejer ked af det.

Jan-Erik: laursen@kabelmail.dk
Marie: m.h.jacobsen@mail.dk

Har du som ny været heldig at købe en
virkelig god hund og vundet meget, gør det
jo ikke dig selv til ekspert på racen. Æren
tilkommer opdrætteren af hunden, selvom
du selvfølgelig som ejer, har din del af
æren, hvad angår pasning, træning og
fremføring. Lad det ikke stige dig til
hovedet, at du har været heldig at købe en
god hund.

Derudover bliver RAS selvfølgeligt
behandlet på vores fremtidige racemøder.

Dårlig attitude og manglende respekt
overfor andre mennesker kommer du ikke
langt med nogen steder - og heller ikke i
hundeverdenen. De erfarne opdrættere og
ejere trækker sig tilbage, og du lukker
derved døren til de kilder hvorfra du
gennem årene skulle have opbygget din
viden til racen og få nyttige informationer
og vejledning.

Socialisering er vigtig fra tidlig hvalpestadie.

Tilbagemeldinger
RAS har udviklet sig til et dokument, som
der skal arbejdes videre på ved de
fremtidige opdateringer.
Vi værdsætter tilbagemeldinger, der kan
være med til at øge kvaliteten af RAS og
rette fejl og mangler i næste version uanset om det drejer sig om f.eks.:
 Indhold
 Grammatik & stavning
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