Rasspecial – SEALYHAMTERRIER

RASSPECIAL

Sealyhamterrier
Ursprung:
Wales, England
Mankhöjd:
Max 31 cm
Vikt:
8-9 kg
Päls:
Sträv
Vit, eller vit med
bruna- eller grävlingfärgade
tecken
www.scandinaviansealyham.se

Viltspår.

- en vän på stadiga ben

Till alla de underbara
Sealyhams som har
varit – trofasta, älskvärda,
humoristiska, modiga,
charmiga, fängslande - och till
alla de som komma skall.

Nuförtiden är rasen numerärt liten
men i dagens virala värld har vi
fått ett fantastiskt redskap att hålla
kontakten med sealyham-entusiaster
runt om. Vi kan snabbt ta del av avelsoch utställningsresultat samt knyta
nya kontakter och hålla liv i gamla.

Dagens sealyham är en kraft ig,
lågbent, vit hund med sträv päls som
ger ett robust och trevligt intryck.
Rasen har beskrivits på många
sätt och alla adjektiv passar in:
glad, stabil och älskvärd. Som om
inte det vore nog är de även stolta,
kompakta, stadiga, trygga, vänliga
och anpassningsbara.

“En trevlig stor hund i litet format
som är sällskapssjuk, smart,
behändig, relativt mjuk och lyhörd
men ändå tuff.”

Rallylydnad.

“En gång sealyham - alltid sealyham.”
“Sealyham är underbara helt enkelt
- en livsstil.”

På bekväm utflykt.
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Ursprung

Working Sealyhams.

Sealyhamterrierns historia
Under första hälften av 1800-talet
kunde inte terrierraserna från Wales
urskiljas från övriga terrierraser
i Storbritannien. De walesiska
terrierraserna var framtagna för jakt
och de var sällan vackra. Men så
småningom började ett målmedvetet
arbete för att göra terrierna både
vackrare och ännu mer lämpade för
jakt.
Det var i denna anda som kapten
John Edwardes, på slottet Sealyham i
Pembrokeshire omkring år 1840 började
sin uppfödning av Sealyhamterrier.
John Edwardes var allvarligt missnöjd
med de lokala terriernas jaktegenskaper
och beslöt sig för att skapa sin egen
terrierstam, som skulle kunna jaga räv,
grävling, utter och vildkatt och vara sin
husse trogen. Han hade som krav att
det skulle vara en lågbent terrier med
massor av mod och styrka, den skulle
kunna stå pall för nästan allt slags
arbete, forcera törnbuskar, döda råttor
under skördeperioden och hålla rent

Sealyham Mansion.
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för gnagare vid andra tillfällen. Kapten
Edwardes önskade en liten jaktterrier
(8-10 kg) som hade korta ben, vit
sträv päls, ett relativt stort huvud med
mycket kraftig käke och lång kropp.
Kort sagt den ultimata grythunden.
I övrigt struntade han i terrierns
utseende.
Sealyhamterrierns ursprungshundar
är höljda i dunkel men lär komma
från en lokal terriervariant som på
den tiden fanns i Pembrokeshire.
Dessa hundars härstamning är också
med största sannolikhet okänd. För
att korta ner benen användes Dandie
Dinmont Terrier som förutom låghet
även gav stora ögon och mjukt
hjässhår. Den måste vara vit för att
inte foxhoundpacket skulle förväxla
den med räven då den kom ut ur
ett gryt och luktade räv. Strävhårig
foxterrier gav vädertålig päls och
westie drog ner storleken och förstärkte
färganlaget. Det man vet är att kapten
Edwardes i sitt avelsurval handlade
efter regeln ”survival of the fittest”;
det vill säga att de mest tåliga och

Sir James Edwardes.

stridslystna hundarna fick leva och
de övriga avlivades. Under kapten
Edwardes levnadsdagar lyckades han
skapa en terrierras som var full av
”fighting spirit” men eftersom han inte
prioriterade utseendet var hundarna
inte särskilt vackra. Tiden från hans
död, någon gång på 1870-talet, och fram
till tiden då de första sealyhamterrierna
ställdes ut 1903 ägnades åt sunt
avelstänkande där även utseendet
hade blivit en viktig aspekt. Rasen
blev alltmer populär och det märktes
framförallt på en del extremt höga
inköpspriser.
De första utställningarna ordnades
lokalt i Haverfordwest i Wales. Det var
även där det bildades en specialklubb
för rasen 1908. För övrigt samma år
som den första rasstandarden skrevs.
1910 godkändes den av Engelska
Kennelklubben och sedan 1912 finner vi
den i SKK:s register.
☐

Sealyham.
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Rasen i Sverige

Kamouflerad Sealyhamterrier.

Rasen i Sverige
1915 importerades den första tiken från
England men fram till 1925 fanns det
bara en uppfödare i Sverige. Intresset
för rasen var stort och aveln ökade
under andra hälften av 1920-talet.
Storhetstiden varade fram till
1940-talet. I Europa orsakade andra
världskriget en nedgång av antalet
sealyhams och många kända stammar
dog tyvärr ut.
Karin Hagmark, Hagmarkens
kennel, hade stora framgångar i
utställningsringarna under 40-talet
och vann uppfödarklasser flera år i rad.
Kenneln tilldelades Hamilton-plaketten
för sitt goda arbete.
Under 60-talet startade Ingrid
Hallborg från Göteborg med kennel
Timpus en stor och framgångsrik
uppfödning. Så sent som på 90-talet
hade Ingrid inflytande i rasen genom
sitt samarbete med Morgan Granander,
kennel Werweis. Ingrid och Morgan
importerade bl a Torset Take That som

Torset Take That.

“Storhetstiden varade fram till
1940-talet. I Europa orsakade andra
världskriget en nedgång av antalet
sealyhams och många kända
stammar dog tyvärr ut. ”
blev 2:a Årets Bästa Hund 1997.
Andra uppfödare som påverkat aveln är
kennel Silvery Moon, Mats och Majvi
Niveborn och Anna Ottoson-Gersner,
kennel Llawhaden.
Det år 1989 införda svanskuperingsförbudet minskade antalet födda valpar
avsevärt. Intresset ökade dock igen och
Morgan Granander/kennel Werweis
inspirerade många nya sealyham-ägare
att ställa ut sina hundar. Morgans
samarbete med Margaretha Kronborg,
kennel Majomas, resulterade i ett
antal importerade hundar från bland
annat England och Norge som ökade
avelsbasen i landet väsentligt.

Flirt med domare.

Idag finns ett antal mindre uppfödare i
Sverige och utbytet med andra länder,
främst i Skandinavien, resulterar i nytt
blod. Fredrik Åhs och Olga Forlicz med
kennelnamn Forlegd har på senare år
haft internationella framgångar med
sina uppfödningar och likaså Anna
Ottosson-Gersner/kennel Llawhaden
i sitt samarbete med Micael Weser/
kennel Dudwell i Tyskland.
Dagens enklare vaccinationsregler har
underlättat både import/export och
avel/utveckling för de numerärt små
raserna. I östeuropeiska länder ökar
intresset för hundavel och utställningar
stort just nu och det föds tämligen
många sealyham-kullar där.
☐
“Idag finns ett antal mindre
uppfödare i Sverige och utbytet
med andra länder, främst i
Skandinavien, resulterar i nytt
blod.”

Hedwigs A-kull.
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Karaktär

Fruktstund.

Karaktär och temperament
Sealyhamterrierns temperament är
helt och hållet terrier, snabb, alert,
intelligent och robust. De gillar
uppmärksamhet men vill inte bli
överväldigade av den. De vill gärna sitta
eller ligga bredvid dig men kanske inte
direkt i knät. De är med på det mesta
som man kan hitta på som lydnad,
agility, utställning och viltspår. Men
även om det bara är en promenad i
skogen så är de lika entusiastiska.
De kallas ofta för ”terriernas clown” på
grund av sin lekfullhet och charmiga
humor. Det är en hund som tycker om
att leka även på äldre dar. Om du ser
dörrmattan “gå” över golvet, kan du
vara säker på att det är en sealyham
under den. Med en ”sille” i huset blir du
garanterat bjuden på dagliga skratt.
Som de flesta andra terriers är de
självständiga och har en egen vilja.

Agility.
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De räknar snabbt ut vad du förväntar
dig men hittar ofta på egna lösningar
för att nå målet – eller komma undan
det. En sealyham lär sig snart vad
de olika människorna i familjen
används till – promenad- människan,
soffmysmänniskan, den som lättast
ger efter för bedjande blickar vid
köksbänken och den som har de hårda
nyporna med trimkniv i. De står inte
och skäller i trädgården i timtal utan
säger oftast bara till när de hör något
ljud och vill göra dig uppmärksam.
De backar inte för ett slagsmål men är
oftast av den mer defensiva sorten och
är för det mesta inte den som börjar.
Det är en trogen kamrat och en
underbar familjemedlem som
garanterat höjer trivselfaktorn i ett
hushåll.
Användning
Enligt rasstandard och tradition är
Sealyham-terriern en jakthund men
idag hålls den enbart som sällskap.

Rasen är glad, energisk och aktiv och
lämpar sig väl för olika aktiviteter. I
dagsläget finns det sealyhams med ägare
som tävlar i bl a lydnad, agility, viltspår
och bruks. Det finns även hundar inom
rasen som har mentalbeskrivits (BPH),
något som är bra i många avseenden.
Trots att rasen är numerärt liten har
den på senare år rönt stora framgångar
i utställningsringarna och ses ofta i
terriergrupptävlingar och BIS-tävlingar
Helhetsintryck
Sealyhamterrier är en proportionerlig,
aktiv hund med fria rörelser. Det är en
rektangulär hund med mycket substans
i litet format. Idealvikten är c:a 9 kg
för hanhundar och 8,2 kg för tikar.
Utvecklingen på senare tid har gått
mot något större och tyngre hundar.
Mankhöjden skall inte överstiga 31 cm.
Sealyhamterrier skall vara helvit. Bruna
eller grävlingsfärgade tecken på huvud
och öron är tillåtna och är mycket
populära.

Simmandes.
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Full fart framåt på korta ben.

Sealyhamterrier kräver en regelbunden
kamning och borstning för att ta
bort lösa hår och att förhindra pälsen
att bli glanslös. Den skall trimmas
regelbundet men det kan vara svårt
idag att hitta yrkesmässig kompetens.
Scandinavian Sealyham Society
anordnar emellanåt trimkurser med
kunnig ledning och det har varit
uppskattade aktiviteter. Det är ju alltid
roligare och mer stimulerande att lära
sig saker i grupp. Sealyhampälsar kan
ha olika beskaffenhet med varierande
mängd underull. Det kan vara mödan
värt att få sin hund korrekt trimmad
då detta krävs för att den ska få det
rätta rastypiska utseendet. Har man
tänkt ställa ut sin Sealyham är det
av högsta vikt att pälsen är noggrant
trimmad och skött då detta betyder
mycket för helhetsintrycket och
kan vara avgörande för resultatet i
utställningsringen.
☐

Sammanfattning av rasstandarden
FCI Rasstandard i svensk översättning
säger så här om helhetsintrycket av rasen:
”Sealyhamterrier skall vara en aktiv hund med fria rörelser. Den
skall vara välbalanserad med kraft full substans i ett litet format.
Rasen skall vara robust, modig och ge intryck av att kunna
arbeta.”
”Formatet ska vara rektangulärt, inte kvadratiskt.”
Då rasens ursprungliga uppgift var att jaga grävling under jord
är följande beskrivning logisk:
”Käkarna skall vara kraft fulla och långa med tvär avslutning.
Saxbett.”
Pälsen
”Pälsstruktur – Täckhåret ska vara långt, hårt och strävt och
underullen skall vara vädertålig”
Det är en praktisk päls då den är tålig mot smuts och fukt. Dock
är det en päls som kräver tid och omvårdnad för att hållas i skick.
”Färg – Enfärgat vit, eller vit med citrongula, rödbruna, gråblå
eller grävlingsfärgade fläckar på huvud och öron. Mycket svart
och rikligt med små prickar är inte önskvärt”
Avsikten med den vita färgen var att den skulle öka den
ursprungliga sealyhamterrierns chans till överlevnad.
☐

Flocken sjunger.
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Scandinavian Sealyham Society
Om klubben
Klubben startades 1976 och
medlemmarna finns i Sverige och i de
övriga skandinaviska länderna.
Klubben håller årligen en
specialutställning som till antalet
deltagande hundar är en av de största
i världen. Olika rasspecialister
bjuds in och många namnkunniga
terrierdomare har haft äran att döma
vår ras. I år hölls utställningen i Borås
på Ryda sportfält i samband med Södra
Älvsborgs Kennelklubbs nationella
utställning i slutet av juni och domare
var Enrique Mate Durán från Spanien.
I samband med specialen bjuds
ibland på andra aktiviteter för våra
medlemmar, såsom trim-clinic och
”prova-på-viltspår”.

Hemsida

www.scandinaviansealyham.com

Medlemsavgifter 2015
Årsavgift 200 kr
Familjemedlem 50 kr

Klubben ger ut en medlemstidning
några gånger per år.
Besök gärna vår hemsida
www.scandinaviansealyham.com
för mer information.
Är du intresserad av att köpa en valp
så titta på hemsidan eller ring gärna
någon av våra styrelsemedlemmar.
Vi står gärna till tjänst med
information.
Åsa Malmström med flera

Våra duktiga medlemmar representerar
också vår ras och klubb på de större
svenska utställningarnas rasklubbstorg.
Givetvis har vi våra charmiga och
trevliga hundar med oss på dessa
uppdrag.

Klubben bjuder på 1 års medlemskap
för nya sealyhamägare.
Betalas in på
postgiro 16 52 82 - 5

Varför en Sealyhamterrier?
För en tid sedan skickade Scandinavian Sealyhamterrier Society ut en hälsoenkät till ägare av rasen.
Där bad vi även om svar på frågan varför man väljer en Sealyham-terrier, ofta gång på gång.
Här kommer orsakerna till att man vill ha samma ras igen.
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Tycker rasen har ett trevligt
temperament och ett lugn
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Haft dem i 32 år.
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En trevlig stor hund i litet format
som är sällskapssjuk, smart,
behändig, relativt mjuk och lyhörd
men ändå tuff.

Lugn, harmonisk men samtidig t
tuff, är med på allt, finns alltid
bredvid en även i löst tillstånd
utomhus, avv iker endast ett par
meter men sticker aldrig iväg.

alitet till ägarna.
Härlig hund med stor loj
att varje dag.
skr
Ger oss många glada
givänlig.
ler
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k.
rle
Behändig sto

En gång sealyh

yham.
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Sealyham är
underbara helt
enkelt
- en livsstil.

