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RASSPECIAL

American Staffordshire terrier

Ursprung: 
USA 

 
Mankhöjd:  

Önskvärd mankhöjd för hanhund: 
46-48 cm 

Önskvärd mankhöjd för tik:  
43-46 cm.

Vikt:  
Mankhöjd och vikt skall stå i  

proportion till varandra.

Päls: 
Pälsen skall vara kort, åtliggande, 
hård vid beröring och glänsande.

Helhetsintryck: 
American staffordshire terrier skall ge 

intryck av stor styrka för sin storlek. 
Den skall vara välbyggd, muskulös 
men rörlig och smidig. Rasen skall 

vara livligt intresserad av sin omgiv-
ning. Den skall vara kompakt byggd, 
inte högställd eller lätt i sina linjer.

www.astklubben.se

Bakgrund
American Staffordshire Terrier (AST) 
härstammar från hundar som tillkom 
för att i huvudsak hantera och hålla 
fast boskap. Avbildningar av dessa 
hundar som finns på brittiska tryck 
från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal 
är väldigt lik dagens AST. Hundarna 
tillkom genom naturligt urval, det var 
de hundar som lämpade sig bäst för 
uppgiften som användes i aveln. Från 
dessa hundar härstammar också den 
engelska bulldoggen.

Hundarna användes till att hantera och 
hålla fast boskap då det upptäcktes att 
bland annat vätskehalten höjdes i köttet 
när kreaturen stressades. Det gjorde 
att det bröts ned fortare än det annars 
skulle ha gjort. I en tid då dagens 
kylteknik inte fanns var det önskvärt 
då slaktprodukten skulle användas 
omedelbart.
 
Utifrån det märktes det att man kunde 
hetsa särskilt framgångsrika hundar 
mot tränade tjurar vilket blev något av 
ett folknöje. Detta folknöje, som numer 
i de flesta länder betraktas som rena 
barbariet, fick i efterhand opinionen 
mot sig i England och förbjöds enligt 
parlamentsbeslut år 1835. 

Med brittiska immigranter kom den 
engelska slagsmålshunden till Amerika 
under 1800-talet. Där utvecklades den 
till en något större hund, och kom att 
användas som sällskaps-, familje- och 
gårdshundar. Hundarna användes 
som skydd mot både två- och fyrbenta 
rovdjur och även till ”dog fighting”. De 
kom att kallas för American Bull Terrier, 
Yankee Terrier och/eller American Pit 
Bull Terrier. Dessa hundar kom att 
betraktas som Amerikas nationalras och 
blev synnerligen populära. De förekom 
i filmer som “Little Rascals” och “Our 
Gang” och de prydde även framsidan på 
tidningen ”Life” ett antal gånger.
 
☐

American Staffordshire Terrier - sällskaps-, familje- och gårdshund.

- Amerikas populära nationalras
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År 1995 bildades Svenska Amstaffklubben som är rasens företrädare i Sverige.

Amstaffklubben
Medlemskap

Svenska Amstaffklubben är en ideell 
förening och bedrivs av engagerade 

medlemmar. Att bli medlem i en 
förening innebär att du får  möjlighet 

till att engagera dig för något du 
tycker är intressant och kul, du får 

dessutom vänner med samma intresse. 

Som medlem klubben har du rätt att:
    Deltaga och rösta på klubbens 

årsmöte. Deltaga på klubbens årliga 
medlemsmöte. Ddeltaga på den årliga 
“AmstaffSpecialen” samt “RallyKM”.

    deltaga på föreläsningar. Annonsera 
på klubbens hemsida under därför 

gällande regler.

Nya medlemmar
För att nyteckna medlemskap så 

kontaktar du SKKs medlemsavdelning 
via telefon: 08-795 30 50 eller e-mail: 
medlem@skk.se. Vid eventuella frågor 
om de olika medlemsskapen kontakta 

medlemsansvarig: Monika  
medlem.kassor@astklubben.se

Medlemsavgifter 2016:
Fullt medlemskap300 kr / år

Familje- eller stödmedlem 100 kr / år
Valpköparmedlemskap 100 kr / år 

(gäller då uppfödaren betalar 1:a året 
för valpköparen & skall inbetalas 

senast 3 mån efter leverans av valp/
hund)

www.astklubben.se

Erkänd som egen ras
Under 1930-talet önskade ett antal 
uppfödare och ägare av nationalrasen 
att ställa ut sina hundar på den 
amerikanska kennelklubbens (AKC) 
utställningar. 1936 lyckades de 
efter åtskilligt arbete få AKC att 
erkänna rasvarianten vars namn 
blev Staffordshire Terrier. Samma år 
bildades rasklubben, som betraktas som 
rasens moderklubb, The Staffordshire 
Terrier Club of America (STCA). 
Under 1940-talet upphörde bruket av 
Staffordshire terriern i hundslagsmål. 

1974 ändrades rasnamnet till American 
Staffordshire Terrier då AKC nyligen 
hade erkänt den engelska varianten 
som kallades Staffordshire Bull Terrier. 
Därefter ändrade moderklubben namn 
till American Staffordshire Terrier Club 
of America (ASTC).

Så kom rasen till Sverige
I slutet av 1980 talet kom American 
Staffordshire terriern till Finland och 
visades bland annat i Sverige på Stora 
Stockholm. Den första svenskägda 
AST:en med FCI godkänd registrering 
och med utställningsresultat som 
finns med i SKK’s dator var Admiral 
von schwarzkopf. Han blev Svensk 
Champion i maj 1993 och Internationell 
Champion i juni 1994. 

Samma år importerades tiken 
Thorngrens Absolutely Divine som 
var den första USA importen. Därefter 
importerades fler AST av olika svenska 
kennlar och därmed var den svenska 
AST-aveln igång. 

1995 bildades Svenska Amstaffklubben 
som är rasens företrädare i Sverige.
 
☐



Terrierposten 4-2016           7

Rasspecial – AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

American Staffordshire Terriern en allroundhund som syns både som familje-, utställnings-, tränings- och tävlingshund.

Allroundhunden
Idag är American Staffordshire Terriern 
en allroundhund som syns både 
som familje-, utställnings-, tränings- 
och tävlingshund. Den är intensivt 
medveten om vad som händer i dess 
omgivning, samtidigt som den är 
nyfiken, snabb och smidig. Terriern i 
dem gör att det går snabbt från tanke till 
handling och det finns gott om energi, 
allt detta behöver de lägga på något 
nyttigt. Tack vare deras mod, nyfikenhet 
och viljan att få vara med så lämpar sig 

AST:en till det mesta. Man kan idag se 
AST:en inom flertalet olika grenar runt 
om i landet och i andra länder. 

Många väljer att visa sina hundar på 
utställningar, den trivs bra med att 
visa upp sig och har ett ståtligt och 
muskulöst uttryck. De senaste åren kan 
vi även se en positiv trend i att AST:en 
även presterar bra inom andra grenar. I 
SKK´s register går det att hitta flertalet 
fina meriter inom alla grenar. Det finns 
aktiva American Staffordshire Terriers 
inom bruks, lydnad, rallylydnad, 

viltspår, freestyle, nosework och agility 
samt mycket mer. Bara fantasin sätter 
gränser på vad denna ras klarar av. 

Man får dock inte glömma att det är en 
terrier som är nyfiken och envis samt är 
trygg nog att ta egna initiativ om inte 
dess förare är tillräckligt uppmärksam. 

Vilket även gör att det är en rolig hund 
att arbeta tillsammans med när man 
hittar rätt knappar.
     
☐

Nyfiken, snabb och smidig.

Xxx
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Kärleken till människor och den sociala samvaron är en av dess främsta karaktäristiska egenskaper.

Rasen är mycket tillgiven mot människor och de är en lojal familjemedlem. Mysstund.

Social och i stort behov av närhet 
AST tar en del ”plats” trots att det är en 
medelstor hund. De blir ofta väldigt 
glada och ivriga. De är fysiska i sin 
kontakt med människor, vill sitta nära i 
soffan, ger pussar, hoppar och upplevs 
av en del som ”bufflig”. Rasen är mycket 
tillgiven mot människor och de är 
en lojal familjemedlem. Kärleken till 
människor och den sociala samvaron 
är en av dess främsta karaktäristiska 
egenskaper.

Aveln är inriktad på att föda upp stabila, 
vänliga och orädda hundar med en 
stor aptit på livet. Det är en perfekt 
allroundhund och en familjemedlem 
som alltid är redo och alltid hänger 
med, oavsett vilket äventyr som väntar. 
Likt många andra raser så behöver den 
mental och fysisk stimulans, när den får 
det så är det en otroligt trevlig ras.

Hur AST:en fungerar med andra hundar 
och djur är som med alla andra raser; 
Individuellt. Det som är typiskt för 
AST:en är att den kan ha ett ganska stelt 
kroppsspråk, som även så många andra 
hundar av denna rastyp har. Det kan 
ofta misstolkas av de andra hundarna 
och att de dessutom ofta hoppar över 
den viktiga hälsningsfrasen och går rakt 
på lek, en ganska hårdhänt sådan, gör 
att det ofta kan uppstå tumult bland 
hundarna. 

En American staffordshire terrier som 
känner sina kompisar fungerar oftast 
väldigt bra ihop. Socialiseringen av en 
ung AST är mycket viktig, då med några 
få utvalda, trygga vuxna hundar vilket 
ger en bra grund att stå på när hunden 
blir vuxen. Även när det finns en bra 
grund så måste ägaren vara 

uppmärksam. Rasen har små signaler 
som sker snabbt och den kan även vara 
het vilket gör att den inte alltid fungerar 
med alla hundar. 

Många AST har en hel del jakt i sig och 
särskilt på mindre, snabba djur. Då 
rasen är väldigt lekfulla och kan se en 
leksak i det mesta. Det innebär att det 
kan krävas en hel del tålamod och tid 
för att få dem att acceptera och fungera 
med familjens kanin eller katt. 

När AST:en har hittat sina kompisar 
så söker de ofta mycket närhet, det är 
vanligt att se en ”ormgrop” av AST’s när 
det är mysstund eller sovdags. De flesta 
tycker om att ligga trångt och gärna på 
varandra, de trivs med närheten och 
värmen.
     
☐
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Framtiden 
AST är en av de raser som idag har flest 
BPH-beskrivna individer, det visar på 
ett stort intresse för mentaliteten bland 
uppfödare och valpköpare. Svenska 
Amstaffklubben hoppas på fortsatt 
intresse från uppfödare och valpköpare 
så att rasen kan fortsätta att utvecklas 
och bevara dess goda mentalitet.

För att höja rasens värde hos de som 
inte känner rasen och i folkmun 
ska klubben försöka att jobba bort 
smeknamnet ”Amstaff ”. I media kan 
man ibland läsa om missöden där hund 
av ”amstafftyp” varit inblandad. Rasen 
har med sin bakgrund och medias 
framställning fått ett oförtjänt ryckte 
som inte stämmer överens med dagens 

American staffordshire terriers. 
För att jobba bort smeknamnet så 
arbetar klubben bland annat för att 
byta namn. Vi hoppas samtidigt på att 
AST-ägare fortsätter att visa upp vår fina 
ras på ett representativt sätt både till 
vardags och på tävling. 
     
☐

AST är en av den ras som idag har flest BPH-beskrivna individer, det visar på ett stort intresse för mentaliteten bland uppfödare och valpköpare. 
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