Rasspecial–STAFFORDSHIRE BULLTERRIER

Allroundhunden

De senaste åren har intresset för lydnad med staffordshire bullterrier ökat. Foto Anna Hjulström.
Staffen är en bra allroundhund!

Det är roligt att många har fått
upp ögonen för att träna och tävla
med sina staffar, vi ser dem nu i de
flesta ”grenar”. Allt från bruks och
lydnad, till agility och freestyle!
Staffar är enligt mig en otroligt lättlärd,
lättbelönad och tacksam hund att träna
och det verkar som att fler och fler
får upp ögonen för detta. Det betyder
förstås inte att de alltid kommer att
göra som du säger, de kan ju vara
ganska envisa, egensinniga och
clown-aktiga av sig. Så man ska vara
föreredd att de kan hitta på lite egna
moment. Men det är ju också det som
är charmen med denna (clown)ras!
Dem flesta av denna ras älskar att vara
ägaren till lags och vara med på det
mesta som matte eller husse hittar på,
spelar ingen roll om det är att köra
lydnad på plan, eller träna sök i skogen,
då detta är en aktiv ras som tycker om
att röra på sig och få utlopp för sin
energi.

Lydnad

SSBTK anordnar ett årligt
klubbmästerskap i lydnad på
vår rasspecial i juli, där har vi
de senaste åren sett ett ökat
intresse för lydnad. Eftersom
vi de senaste tre åren har
slagit rekord i anmälningar,
varje år! Och det är ett
positivt tecken, det bevisar
att det går hur bra som helst
att tävla med vår ras och vi
hoppas att fler och fler får
upp ögonen för hur kul det
faktiskt är! Vi hade ju tänkt
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att även i år slå förra årets rekord! Vi
hade ju även med fem stycken på 10 i
topplistan av förra årets lydnadsterrier,
varav placering ett och två togs av två
staffar.
En relativit ny officiell sport som slagit
stort är rallylydnad, och där har vi
även två staffar med i 10 i topplistan,
över årets rallyterrier! Man ser nästan
på var och varannan rallytävling att
det är staffar anmälda och förra året
var det första gången som vi hade
ett officiellt klubbmästerskap på
rasspecialen och intresset var stort. Så
den tradition kommer vi att fortsätta
med, då vi i även i år kommer att ha ett
klubbmästerskap i rallylydnad.

Agility

I agility har vi även ett antal staffar
som plockat hem championat i både
hopp och agility. Senast i år fick vi en
ny hoppchampion! Det finns många
staffar i allt från klass 1 till klass 3
och vi hade en staffe som reserv till
svenska landslaget förra året och som
i år har kvalat in till SM. Detta är en

Rallylydnad. Foto Anna Hjulström.

sport som verkligen tilltalar staffen,
vad kan vara roligare än att springa
som en idiot, göra snäva svängar och
rusa igenom tunnlar så snabbt du kan?
En rätt byggd staffe är perfekt, då dem
blir snabba, explosiva, smidiga och
kan lätt konkurrera med de andra mer
populärare raserna inom agilityn.

Spår

Många kanske inte tror att staffar är
duktiga på att spåra, men dem flesta har
otroliga ”spårhuvuden” och viltspår är
väldigt populärt. Vi har även en staffe
som är en aktiv eftersökshund, den
blir utkallad om de behöver leta upp
skadat vilt. Rasen har ett stort antal
viltspårschampions och fler lär det bli!
Jag ser framemot årets rasspecial, där
jag hoppas att vi ser många staffar
på klubbmästerskapen i agility,
rallylydnad och lydnad! Vi ses där!
Anna Hjulström,
Lydnadsansvarig SSBTK

Agility. Foto Anna Hjulström.

☐
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Rallylydnadsframgångar

Alla fyrfota i familjen Johansson samlade med varsitt kex.
sidbyten och spiraler runt om i Sverige,
med engagerade ägare som pluggar
skyltar inför varje tränings- och
tävlingstillfälle.

RLD N RLD F RLD A RLD M
Garpenborg’s Gregorious
med matte Agneta Johansson

1 maj är inte bara dagen vi svenskar
går man ur huse för att demonstrera
på gator och torg – 1 maj är även
dagen staffordshire bullterriern fick
sin första Mästare i rallylydnad,
RLD N RLD F RLD A RLD M
Garpenborg’s Gregorious med matte
Agneta Johansson.
Rallylydnad är en sport på stor
frammarsch i vårt land, en sport som
är som klippt och skuren för våra
små glädjefyllda muskelknippen –
samarbete, lustfyllda moment, inte
lika stora mängder absolut precision
som i tävlingslydnad och en väldig
massa glädje. Många är de staffar
som tränar snurrar, vändningar,
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För Agneta & Josef började det hela
som en rolig grej hösten -11. Agneta,
som under sitt långa hundliv delat
hem och liv med så vitt skilda raser
som karelsk björnhund, bearded collie,
whippet vorsteh och sedan år 2000
staffordshire bullterrier, kände att hon
ville prova något nytt med sin unge
staffepojke. Något opretentiöst, bara för
kul. Tävlingslydnad och bruksgrenarna
tyckte hon låg i det förflutna och var
något hon var klar med. Sagt och gjort,
en nybörjarkurs i rallylydnad bokades
in hos staffetjejen Tina på Tinric, och
därmed var rallyintresset hos de båda
ett faktum.

Tävlingsdebuten

21 april -12 var det tävlingsdebut för
paret – en glad och cool staffekille
med en lätt nervös matte som på
darriga ben kände att hon gav sig in
på okänd mark. Debutens godkända
resultat i nybörjarklass gav dock
mersmak och ytterligare två tävlingar
senare hade Josef sin första titel,
Rallylydnadsdiplom Nybörjarklass
(RLD N). Den hjärnhalva som styr
hundtränings- och tävlingslusten hos
matte var nu fullt aktiverad igen efter
många års vila, något en ung, aktiv
staffe full av positiv energi inte hade det
minsta emot.
Nästan exakt 1 år senare lyckades
Agneta & Josef knipa sitt sista
godkända resultat i tävlingsgrenens
högsta klass, Mästarklass – en bedrift i

sig och självfallet fantastiskt roligt för
det härliga ekipaget, men även oerhört
roligt för staffordshire bullterriern!
Under denna period har dessa tu även
hunnit klämma in en lydnadsklass
1-tävling i agendan, med ett 1:a pris och
klassvinst som resultat. Josef är utställd
med bl a cert & BIR. De har tränat
agility och blodspår tillsammans och
träffar varje vecka sina klubbkompisar
för varierad träning och samvaro –
aussies, pudel, kooiker, golden, vit
herdehund, dansk svensk gårdshund
och så Josef såklart.
"...Nästan exakt 1 år senare lyckades
Agneta & Josef knipa sitt sista
godkända resultat i tävlingsgrenens
högsta klass, Mästarklass..."
Josef är en hund som, precis som
alla hundar som funnits i familjen
Johanssons hem, införskaffades på
känsla och som sällskapshund, och
är fullt integrerad i hemmet med
allt vad det innebär av ett aktivt
familjeliv – timslånga skogsturer
i oländig terräng med husse
och kompisar, fotbollsmatcher,
familjesammankomster och barnbarn.
Den fyrbenta flocken bestod länge
av två staffehanar och vorstehn Ella,
gamle Isak fick tyvärr somna in p g a
ålder för 1 år sedan, 11½ år gammal.
Josef är inte ens 3 år fyllda än och
har fortfarande mycket att ge, och
framtiden får utvisa vart lusten och
glädjen tar dem härnäst. Men att de
kommer att ha roligt tillsammans, det
vet vi!
Av Marianne Komstadius

☐
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Mentalitet och användning

Möte med spöket. Foto Mets

Nuläge

Staffen är i första hand en uppskattad
familjehund, största tävlingsformen
är utställning men den används med
framgång även inom främst agility,
lydnad & rallylynad. Staffen upplevs av
dess ägare vara en positiv, energifylld
och öppen hund, alltid vänlig mot både
vuxna och i synnerhet barn.

MH- mentalbeskrivning hund

Vi har 1018st officiellt MH beskrivna
hundar, (fram tom 31/12 2012) med
överlag tillfredsställande resultat, dock
visar rasen en viss skotträdsla. (OBS
att en hund där ägaren bryter under
beskrivningens gång kan ha genomfört
ytterligare en beskrivning, vi har ej
plockat bort eventuella dubletter). Av
alla dessa har ingen hund uppvisat
oacceptabelt beteende, och bara en enda
har haft avsteg från avreaktionerna.
Eftersom rasen mentalbeskrivits relativt
regelbundet sedan 1995, kan vi på goda
grunder konstatera att Staffen har goda

Foto Toystaff

14

Terrierposten 1-2013

sociala egenskaper. Via avelsddata kan
vi se dessa egenskapsvärden nedan.
(de är räknade från 1990 fram till 2011
och det är på födelseår och inte på
beskrivningsdatum som ju annars är
det vi räknar på). Siffrorna är faktiska
värden och i urvalet valde vi samtliga
MH beskrivna hundar. (man kan välja
att enbart visa 12-18mån, 12-25mån
eller samtliga).

BPH (beteende och

personlighetsbeskrivning hund)
BPH är anpassat för alla hundar
oavsett ras och sjösattes av SKK i
maj 2012. Sedan dess (maj 2012dec 2012) har 65st staffar beskrivits
med denna metod. Flertalet av dessa
har även genomfört MH beskriving
tidigare. Vi har all andledning att
tro att BPH deltagandet kommer
fortsätta att öka framledes, mycket
tack vare den stora tillgängligheten av
beskrivningstillfällen.

Antalet beskrivna hundar de senaste tre
åren i procent av årsregistreringen:
2010 MH beskrevs
18%
2011 MH beskrevs
16%
2012 MH beskrevs
14,5%
2012 BPH beskrevs
8%
Rasklubben har en gång bestämt sig för
att vi räknar ut det hela på följande vis:
ex.vis år 2012 MHbeskrevs 114st
hundar, delar man detta med
samma års reg.siffra på 787st så blir
procentsatsen 14,5. Sjävfallet är detta
sätt att räkna något skevt då hundar
skall ha fyllt 1år för att få genomföra ett
MH. Samtidigt får dom vara hur gamla
som helst. Det innebär att vi inte på
något enkelt vis kan räkna hur många
per årskull som de facto kommer till ett
MH. Men vi anser att det ger en hyfsad
bild och hjälper oss att sätta upp våra
mål för framtiden.
I hälsoenkäten som sändes ut under
2010 ställdes en hel del frågor om just
mentalitet och det kunde konstateras

Bild A. Sammanställning av hälsoenkät 2010.
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Bakom bladen. Foto Toystaff

att majoriteten av hundägarna
upplevde sina hundar som vänliga,
framförallt mot människor. Se
sammanställningar i Bild A.

Mål

Bevara rasens funktion som sällskaps
och tävlingshund. Staffordens öppna
och positiva mentalitet med dess
kärlek för människor, små som stora
är rasens signum. Något vi måste
värna om.
Målet om att ha minst 20% av
årsregistreringen MH och/eller
BPH beskrivna som vi tidigare haft

kvarstår.

Strategi

Fortsätta beskriva mentaliteten
genom MH & BPH på samma vis som
tidigare.
Fortsätta samtalen på uppfödarmöten
och medlemsmöten kring hur viktig
en bra mentalitet är för våra staffar.
En stafford som uppvisar aggressivitet
mot människor skall under inga
omständigheter användas i avel.
Maria Nordin

☐

Beskrivning

Nyfikenhet/Orädsla
Aggressivitet
Socialitet
Jaktintresse
Lekfullhet

Sällskap i snön. Foto Totstaff
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Barn med hund. Foto Mets

Foto Bjurström

(Medel)
3,5
1,9
3,5
2,4
3,3

