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RASSPECIAL

Terrier 
Brasileiro 

Ursprung: 
Brasilien 

 
Mankhöjd:  
33 - 40 cm 

 
Vikt:  

6,5 - 10 kg

Päls: 
Slät och kort utan underull

http://terrierbrasileiroklubben.se

Rasens Historia
Terrier brasileiro, fox paulistinha, som 
betyder ”den lilla hunden från São 
Paulo”, brasiliansk terrier eller kort och 
gott ”brasse”, är en relativt ny ras där 
ursprunget inte är helt klarlagt. 

Det finns flera olika versioner om hur 
rasen uppkom och det finns nog ett uns 
av sanning i dem alla. Det som oftast 
nämns är att brasilianska studenter 
i slutet av 1800- och i början av 
1900-talet studerade i Europa och vid 
sin återkomst till hemlandet förde med 
sig hundar av ”foxterriertyp”. Dessa 
korsades med lokala små hundar som 
fanns på gårdarna. 

En annan version är att en del terriers 
under den här tiden var anställda som 
råttjägare på fartygen som korsade 
haven i jakt på nya kontinenter och 
länder att utbyta handel med. På 
fartygen var dessa hundar ovärderliga 
och livsviktiga då de höll råttbeståndet 
nere och därmed också sjukdomarna. 
Vissa av dessa hundar stannade i de 
främmande länderna och vi ser idag 
detta genom bland annat, förutom 
den brasilianska terriern, den 
japanska terriern, nihon teria och den 
australiska terriern, tenterfield terrier. 

Hur än dessa terriers kom till Brasilien 
så skapades med tiden en medelstor 
terrier på de brasilianska gårdarna och 
rasen godkändes internationellt 1964. 
Terrier brasileiro är emellertid inte helt 
homogen, till exempel är stamboken i 
Brasilien inte stängd. Det märks främst 
då det kan födas flera olika sorters 
modeller i en och samma kull. 

Brassen utvecklades till en utmärkt 
gårdshund. De vaktade gården 
med skall (varnande, inte bitande), 
jagade råttor, vallade boskap och 
jagade. Det fanns få uppgifter som 
terriern inte klarade av att anpassa 
sig till och det är egenskaper som 
rasen besitter än idag. Den lättheten 
att anpassa sig har kommit väl till 
pass under åren, speciellt främst 
under industrialiseringen då allt fler 
brasilianare flyttade från gårdarna 
in till städerna och hundarna fick då 
rätta sig till stadslivet. Populariteten 
sjönk och 1973 deklarerades rasen 
som utdöd och registreringen avbröts. 
Lojala terrier brasileiro-fans och 
uppfödare höll själva stamböckerna 
vid liv, och rasen var fortfarande 
mycket populär bland lantbrukare 
och ranchers på gårdarna som 
arbetande hundar. Genom heroiska 
ansträngningar av bland annat Marina 
Vicari Lerario, kennel Taboão och 

Rasspecial – TERRIER BRASILEIRO

Nego Da Terra Do Rio Do Testo. Foto: Thayana Andrade

Foto: Alexandre Donegá
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1941. Myrian Borba, kennel Sulfock i Brasilien, 
fem år, med familjens terrier brasileiro.

Foto: Marta Simonyi

1930. Par med terrier brasileiro på 
Cidreira beach.

Rasspecial – TERRIER BRASILEIRO

Marina Camargo de Oliveira, kennel 
Marilu och flera andra uppfödare, 
återupptogs rasen för registrering 
1994. Rasen gjorde då en enastående 
comeback i nationell popularitet såväl 
som internationell. Marina och hennes 
hanhund Pinguim do Taboão fick i 
uppdrag av Pedigree hundfoder att 
spela in en reklamfilm som visades 
över hela Brasilien. Den filmen tog tio 
dagar att spela in och Pinguim blev 
bland annat biten av myror när de 
filmade i bergen och fick en allergisk 
reaktion, men veterinär fanns på 

plats som kunde ge behandling. Efter 
någon dag kunde Pinguim fortsätta 
reklamfilmsinspelningen och de 
hamnade på TV, radio, affischer på 
bussar och reklampelare. Även på 
Pedigree’s foderpåsar fanns Pinguim 
avbildad. Det skapade ett stort intresse 
och gjorde att många brasilianare fick 
upp ögonen för rasen. 

Rasen var representerad för första 
gången vid 1994 års World Show och 
rönte då ett stort intresse och hundar 
började exporteras till Europa. 1994 

registrerades 134 brassar i Brasilien och 
1997 var den siffan redan så hög som 
877, och det bevisar ju vilket arbete de 
hängivna uppfödarna lade ner på rasen 
och det är vi alla tacksamma för idag. 
2015 registrerades det 851 men troligen 
är mörkertalet stort då många terrier 
brasileiros förmodligen inte registreras 
i Brasilien. En orsak kan nog vara 
att många fortfarande används som 
arbetande hundar på rancherna och 
därför aldrig finns med i statistiken.
    
☐

Pinguim Do Taboão på frimärke.
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Foto: Sofia Westergren Larsen Sofalex Y-vone da Silva. Foto: Sofia Westergren Larsen Viegas Amarok Junior. Foto: Therese Källman

Rasspecial – TERRIER BRASILEIRO

Rasen i Sverige
Finland var ett av de första länderna 
att importera rasen redan år 1996 
och där är rasen störst i Europa. År 
2015 registrerades det hela 111 terrier 
brasileiros i Finland. 

Till Sverige importerades den första 
hunden just från Finland år 2007. Det 
var en blå hane som heter Braslight´s 
Bem Famoso och som idag bor i 
Stockholm. 2008 importerades det 
ytterligare nio hundar. Den första kullen 
i Sverige registrerades i januari 2009 hos 
kennel Sidbäck. Den första brasilianska 
importen kom från kennel Cafe com 
Leite och landade hos kennel Sofalex 
2011 och fram till våren 2016 har det 
importerats ytterligare tre hanar och en 
tik från Brasilien. 

Idag har rasen fem registrerade 
uppfödare utspridda över hela Sverige. 
Det viktiga arbetet ligger framför dessa 
uppfödare då det är nu som den stora 
grunden läggs inför framtiden. Valet 
av avelsdjur och användningen av olika 
linjer är därför otroligt betydelsefullt. 

En annan viktig aspekt i avelsarbetet 
är att hålla storleken nere. Under 
rasklubbens rasspecial sommaren 2015 
var det endast tre av åtta hanar under de 
godkända 40cm. År 2015 registrerades 
det totalt 34 terrier brasileiros i Sverige 
vilket är den högsta siffran under rasens 
svenska historia och det visar att rasen 
växer stadigt och att ett stort intresse 
finns. 

Utseende
Hanhundar: 35-40 cm  
Tikar: 33-38 cm
Max 10 kg. 
Färger: Trefärgad svart, brun eller blå. 
Även isabellfärgade hundar förekommer 
men detta är inte en godkänd färg.

Terrier brasileiro är en medelstor hund, 
smäcker, välbalanserad, med en stark 
men inte alltför tung struktur. Kroppen 
ska ha ett kvadratiskt utseende med 
rena böjda linjer som skiljer den från 
foxterriern. Brassen ska vara elegant och 
stadig utan att bli för grov. Ögonfärgen 
ska vara så mörk som möjligt och 
harmonisera med pälsfärgen. Öronen 
ska vara ansatta på sidan av huvudet i 

linje med ögonen. De ska vara ansatta 
brett isär med gott om utrymme för 
skallen. Öronen ska vara trekantiga med 
spetsiga tippar och bäras halvresta med 
de vikta spetsarna pekande neråt mot de 
yttre ögonvrårna.

Rörelserna ska vara eleganta och fria 
med ett kort, snabbt steg. Pälsen ska 
vara kort, slät och fin utan att vara mjuk 
och ska ligga tätt intill huden. Huden 
får inte synas genom pälsen. Pälsen 
skall vara finare på huvudet, öronen, på 
undersidan av halsen, på insidan och 
nedre delen av frambenen och baksidan 
av låren. Färgen ska vara vit med svarta, 
bruna eller blå fläckar. 

Följande typiska och karakteristiska 
tecken måste alltid finnas: tanteckning 
ovanför ögonen, på båda sidor om 
nospartiet och på insidan och kanten av 
öronen. Tanteckningen får sträcka sig 
till andra kroppsområden och gränsa 
till fläckarna. Huvudet måste alltid vara 
svart, brunt eller blått i pannan och på 
öronen. En vit bläs och vita tecken kan 
få finnas i pannfåran och på nospartiets 
sidor, fördelat så symmetriskt som 

Sofalex-valpar. Foto Sofia Westergren Larsen
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möjligt. Färgen ska med fördel vara 
så mörk som möjligt för att undvika 
utspädning. Man rekommenderar att 
para bruna och blåa hundar med svarta 
hundar i minst varannan generation. 
Svansen ska vara lågt ansatt och det kan 
förekomma alla möjliga längder, från 
lång svans till stubb. I Brasilien kuperar 
en del uppfödare svansen. Den långa 
svansen ska vara kort och inte nå ner 
till hasorna. Den ska vara tämligen 
stark och glatt buren men inte böjd över 
ryggen.

Hälsa
Terrier brasileiro är en frisk och sund 
ras, detta tack vare att det finns många 
friska raser bakom den. Rasklubben 
kräver att uppfödare som vill ha 
valphänvisning kontrollerar sina 
avelsdjur för patella och ögonlyser 
dem. Inte för att problem inom rasen 
finns utan för att förebygga, då det är 
vanliga sjukdomar bland mindre raser.  
Det uppfödare ska ha uppsikt över är 
MPS. Det är en metabolisk sjukdom 
som påverkar skelettet. Sjukdomen 
manifesterar sig som en allvarlig 
skelettdysplasi om två bärare paras där 
valparna inte kan röra sig naturligt på 

grund av deformerade ben och leder. De 
drabbade valparna måste avlivas.  En  
sjuk valp avlivas relativt snabbt efter 
födseln, vilket innebär att en valpköpare 
aldrig kan få en sjuk valp, det vill säga 
en vuxen hund kan aldrig bli sjuk i 
MPS. Nära 30 % av de testade hundarna 
är anlagsbärare och forskare tror att 
runt 24 % av hela populationen är 
anlagsbärare. I Sverige har vi dock inget 
känt fall av MPS.

Allmänt
En terrier brasileiro är livlig, alert, 
vaken, aktiv, lättlärd, intelligent och 
lydig. Det är en mjuk terrier som 
har en tydlig on/off-knapp. Det 
är en allroundras som med sin 
anpassningsförmåga passar lika bra på 
en gård som i en lägenhet i stan så länge 
den får uppmärksamhet och kärlek 
från sin familj, som den älskar över allt 
annat. Rasen passar alla, barnfamiljer, 
ungdomar och pensionärer, det enda 
viktiga är närheten till familjen. Detta 
behov av närhet kan göra att vissa 
individer har svårt att lära sig att vara 
ensamma och det är något man måste 
träna så fort man får hem valpen. En 
brasse delar mer än gärna din filt i 

soffan och ligger helst under den. Mot 
främmande människor kan rasen vara 
försiktig och avvaktande. Det är en 
vaktande ras som ska varna med skall 
men inte bita. Låter man sin hund sitta 
och vakta kan den därför bli skällig men 
om man har ett konsekvent tänk med 
detta ska det inte bli några problem 
med okynnesskällande. Många terrier 
brasileiros är otroligt snabba, smidiga 
och lättlärda vilket gör att de passar 
utmärkt till olika sorters hundsporter, 
främst agility. I Brasilien har rasen 
funnits representerad i VM-landslaget 
och här i Sverige har vi ekipage som 
tävlar på SM-nivå. De har till och med 
använts som cirkushundar på Moskvas 
stora cirkus och det visar än en gång hur 
anpassningsbar rasen är, de kommer att 
göra allt du ber om. En brasse är lekfull 
och behåller ofta egenskapen hela livet 
ut. 

En terrier brasileiro passar dig som är 
aktiv, tycker om att dela det vardagliga 
livet med hunden och som vill ha en 
följsam vän i vått och torrt. Vill du ha 
mer information besök Svenska terrier 
brasileiroklubbens hemsida, 
www.terrierbrasileiroklubben.se

Vi avrundar med ett mycket passande 
uttryck från Kennel Taboão i Brasilien, 
som ofta nämns som en av världens 
främsta: “Låt en terrier brasileiro ta hand 
om ditt hem och ditt hjärta.”
     
Text: Therese Källman   ☐

“Låt en terrier brasileiro ta  
hand om ditt hem och ditt hjärta.”

Alfredo Do Terra Dona Francisca  
Foto: Sofia Westergren Larsen

Facho Ne do Carfe com Leite  
Foto: Therese Källman

Rasspecial – TERRIER BRASILEIRO

Foto Sofia Westergren Larsen
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Rasspecial – TENTERFIELD TERRIER

RASSPECIAL

Tenterfield 
- liten, livlig och  
    läraktig nykomling  
      “from down under”

Ursprung: 
Australien 

 
Mankhöjd:  

25,5-30,5 cm 
 

Vikt:  
Vikt i förhållande till storleken 

 
Päls: 

Kort utan underull.  
Grundfärgen är alltid vit, med svarta, 
leverbruna, blå och/eller tanfärgade 

tecken.

Rasens Historia 
- i England och Australien
Rasen härstammar ursprungligen 
från England, bl.a. från the Old 
English White Terrier. Dessa fanns i 
en mångfald varianter vad gäller både 
storlek och hårlag. För två århundraden 
sedan, när de olika terriertyperna 
började utvecklas, fanns ingen officiell 
registrering. Hundar av olika storlek 
och hårlag kunde födas i samma kull. 
Hundar som lämpade sig väl för en 
arbetsuppgift parades med andra med 
liknande egenskaper. Det spelade ingen 
roll hur de såg ut. 

Vissa hundar var skickliga råttfångare. 
Råttor var en hälsorisk på både 
landsbygd och i stad innan det fanns 
råttgift. Hundarna måste vara både 
snabba och viga för att kunna döda 
råttan innan de blev bitna. De tidiga 
segelfartygen som gick till Australien 
med de första nybyggarna tog med de 
små terrierhundarna för att döda råttor 
ombord. 

Många av hundarna lämnades sedan 
kvar i Australien för att hålla efter 
råttor som rymt från fartygen och 
inte hade några fiender iland. Under 
de kommande två århundradena 
utvecklades de små hundarna till både 
råttfångare och familjehundar. De blev 

kända som ”Miniature Fox Terrier”.
Det fanns knappast en bondgård i 
Australien som inte hade åtminstone 
en av dessa terrier. Ingen såg någon 
anledning att utveckla ett register för 
sin älskade ras. Man tror att många av 
dessa terrier föddes upp i norra New 
South Wales. En välkänd uppfödare var 
George Woolnough, the ”Tenterfield 
Saddler”. Invånare i trakten skrev i brev 
om George, hur han älskade sina små 
terrier och att han hade ”förskräckligt 
många”.

I början av 1990-talet annonserade en 
grupp hängivna ägare efter intresserade 
personer att komma till ett möte, som 
ledde till bildandet av The Miniature 
Fox Terrier Club of South Australia. 
En liknande klubb hade bildats i New 
South Wales något tidigare. En klubb 
bildades också i Western Australia, och 
ett rasregister etablerades kort därefter. 
De första registreringarna gjordes 1991.
Det blev uppenbart att namnet var 
olämpligt om ANKC, The Australian 
National Kennel Council, skulle 
godkänna rasen eftersom den inte var 
en minikopia av en Fox terrier. 

Klubbmedlemmarna röstade då fram 
namnet Tenterfield terrier. Tenterfield 
terriern är nu en erkänd ras sedan 2002 
och ingår i Terriergruppen, grupp 2 i 
Australien!

Tenterfield terrier, tidigare känd under namnet “Miniature Fox Terrier”.

Rasen är såväl en uppskattad familje-
medlem som en storartad råttfångare. 
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Rasspecial – TENTERFIELD TERRIER

“Jag delar gärna din filt”. Flowertwig`s Iris och hennes valpar.

Egenskaper 
Rasen är såväl en uppskattad 
familjemedlem som en storartad 
råttfångare. Den är känd för att vara 
utåtriktad, känslig, intelligent och den 
älskar lek och aktiviteter. Den går bra 
ihop med barn och är ytterst lämplig 
för t.ex. agility. Men den kan också 
ta det lugnt och koppla av inomhus. 
Den är nyfiken och aktiv, älskar lek 
och promenader. Eftersom den är så 
korthårig och totalt utan underull är 
den mycket lättskött.

En kort rasbeskrivning 
Det finns flera färgkombinationer: 
Grundfärgen är alltid vit, med svarta, 
leverbruna, blå och/eller tanfärgade 
tecken. 

Det finns också olika svanslängder, 
allt från hellång svans till olika långa 
naturliga stubbsvansar och helt utan 
svans, s.k. ”rumpy”.

Rasen i Sverige 
De första två hundarna, en tik och en 
hanhund, importerades till Sverige 
2009 och registrerades i SKK i samband 
med sin första valpkull 2011. De 
fick sedan ytterligare två valpkullar, 
sammanlagt elva valpar. Uppfödare: 
Åse Blomkvist, Kennel Flowertwig’s, 
Alunda.

År 2014 kom tre hundar till, en tikvalp 
till Åse Blomkvist samt en hanvalp och 
en vuxen hanhund till Eva G Linderoth.

Nu är det dags för ytterligare tre 
hundar att komma från Australien, en 
ungtik, en tikvalp samt en hanvalp.
Det har på kort tid gått mycket bra på 
utställning för både de importerade 
och de svenskfödda hundarna. De 
ursprungliga hundarna är båda 
svenska champions, liksom en av 
valparna ur första kullen. En valp ur 
sista kullen har två certifikat och får 
nog snart sitt tredje. Flera andra är 

utställningsmeriterade.

De andra två importerade 
hanhundarna har båda blivit svenska 
och norska champions; den ene också 
finsk champion; han har dessutom 
samlat på sig ett ansenligt antal 
Vinnartitlar. Han är nyss fyllda två år.

Rasen är godkänd av kennelklubbarna 
i Norden, förutom i Australien. Såvitt 
känt finns det ett fåtal individer i 
Kanada, men där är rasen alltså inte 
godkänd av nationella kennelklubben. 
Rasen är inte godkänd av FCI.

Sammanlagt, inräknat en ny kull 
valpar och de tre nya importerna, 
finns nu 22 individer av denna mycket 
sympatiska, charmiga och trevliga ras 
i Sverige.

Eva G Linderoth   ☐

Två 4 månader gamla tenterfield- 
valpar som just anlänt från Australien  
här med vuxen svensk mentor på väg  
till det första svenska veterinärbesöket.

TENTERFIELD TERRIER- VALPAR TILL SALU!

Två hanvalpar födda den 25 mars 2016

De första svenskfödda med stubbsvans!

Mor: Flowertwig`s Iris

Far: SE UCH, NO UCH, FI UCH, Nord V-15, SE V-15, SE JV-15,
 Helsinki Winner-15, SE V-14, SE JV-14 

Tenterhill Valentino

ImpoImporterad från Australien 2014.

Kontakta mig, Eva Svensson, på telefon: 0707-600288

eller mail: evagossip@hotmail.se

VALPAR VÄNTAS TILL HÖSTEN

 Kennel  Flowertwig's

TENTERFIELD TERRIER

3 valpar ur första svenskfödda kullen år 2011

Seriös,varaktig FODERVÄRD sökes till 4-månaders hanvalp, 
nyss kommen från Australien. 

Den jag söker har gott om tid för hunden. 
Är du utställningsintresserad är det ett stort plus.

 
Kontakta mig på telefon 0700-526 520, eller 

mejla info@tenterfield@gmail.com.mejla info@tenterfield@gmail.com.
Eva G Linderoth, Årsta

Åse Blomkvist
073-0549195 el. 0174-10682
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Rasspecial – LAKELAND TERRIER

RASSPECIAL

Lakeland  
Terrier 

- kavat kamrat
 i rätt format

Ursprung: 
Storbritannien 

 
Mankhöjd:  
Max 37 cm 

 
Vikt:  

6,5 - 8 kg 
 

Päls: 
Sträv 

 
www.lakelandringen.se

Rasens Historia
Lakelandterriern härstammar från 
de bergiga trakterna i Lake District i 
Nordvästra England. Här fanns det 
små strävhåriga terriers på gårdarna. 
Hundarna användes som gårds– och 
jakthund. De höll råttorna borta från 
huset och såg till att inte höglandsräven 
tog gårdens får och höns. Den användes 
också som en tuff och orädd jakthund 
uppe vid gränsen till Skottland där 
terrängen är oländig. Det krävdes 
modiga och smidiga hundar som 
kunde utmana de rävar och grävlingar 
som fanns i klippskrevor och gryt. Man 
använde nästan uteslutande de tuffaste 
hundarna vidare i aveln.

Redan 1912 slöt sig ett antal anhängare 
samman för att få rasen godkänd, men 
första världskriget kom emellan. När 
arbetet återupptogs 1921 kunde man 
bilda en rasklubb och utarbeta en 
rasstandard. Man beslutade att ge den 
nya rasen namnet Lakeland Terrier. The 
Kennel Club i England stambokförde 
rasen 1928 och godkände den som ras i 
mars 1931. 

Samma år importerades också de första 
exemplaren av rasen till Sverige av Otto 
Samuelsson, Urskogens kennel. År 1935 

stambokfördes den första svenskfödda 
Lakelandterriern, Urskogens Bussie. 
Året därpå, 1936, blev Urskogens Chap 
första svenskfödda champion.

1937 tog rasens ”grand old lady”, Carin 
Slättne, kennel Slättäng in sin första 
Lakelandterrier till Sverige och många 
skulle följa.

Egenskaper 
Idag är rasens tid som grytjägare förbi 
och det är som sällskapshund vi nu 
känner den. Lakelandterriern är en 
frisk, robust, pigg och alert liten terrier. 
Den är alltid full av förväntan och med 
glimten i ögat. Lakelandterriern vill 
inte ha tråkigt och därför trivs den 
många gånger bra hos barnfamiljer 
eller hos aktiva människor. Den har 
mycket energi och finner de flesta 
påhitten intressanta och är med och 
kontrollerar att allt går rätt till. Den är 
en utmärkt sällskapshund som gärna 
följer med familjen ut i skog och mark. 

Lakelandterriern har en behändig 
storlek, vilket gör att man kan ha 
med den i de flesta sammanhang. En 
Lakelandterrier behöver uppfostras 
med en fast men vänlig hand, då den 
annars kan ta kommandot. Rasen har 

Foto: Börje Gustavsson

Foto: David Wilson
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lätt att varva upp och därför bör man 
inte aktivera hunden på ett sätt som 
stimulerar detta. Aktivering under 
kontrollerade former som lydnad 
eller agility passar en Lakelandterrier 
alldeles utmärkt. Eftersom den är 
mycket hund i lagom format skulle 
Lakelandterriern i många fall kunna 
utgöra ett gott alternativ till flera av 
våra vanligaste raser.

Päls 
Pälsen ska vara tät, sträv, vädertålig 
och ha rejäl underull. För att hålla 
pälsen i ordning bör en Lakelandterrier 
trimmas regelbundet.

Lakelandterriern finns i olika färger. 
Vanligast är grizzle och röd-grizzle med 
svart sadel och rödbrun färg på huvud 
och ben. Även enfärgad vete, röd, svart 
och blå är vanligt förekommande.

Det krävs mycket arbete att hålla en 
Lakelandterrier i utställningskondition, 
men att hålla den i vardagspäls kan alla 
lära sig.

Trots sin numerära litenhet (det 
registreras mellan 20 och 30 
lakelandterriers/år) så syns ofta 
Lakelandterriern i terriergruppens 
finalplacering. Det är inte svårt att 
förstå, då en vältrimmad välbyggd 
Lakelandterrier med sin klassiska 
terrierlook är svår att motstå.

Om klubben -
Nordiska Lakelandringen 
Rasklubben för Lakelandterrier heter 
Nordiska Lakelandringen. Klubben 
startades 1978. Idag är det ca 100 
medlemmar från alla nordiska länder.
Titta gärna på klubbens hemsida: 
www.lakelandringen.se
Här hittar du information om klubben, 
rasen, uppfödare och olika aktiviteter.
     
Text: Tuija Åhsberg och 
Anette Johnsson    ☐

Rasspecial – LAKELAND TERRIER

Foto: Ewa Lundén Foto: Ann Hunt

Foto: Ann Hunt

Om Lakelandterriern 
Detta är vad Lakelandägare 

tycker om rasen:

– är trevlig, pigg, alert och glad

- kan hänga med på allt

- har ett lagom format 

- är en trevlig familjehund 

- är vacker/söt 

- fäller ej päls då den är en trimras

- är lättlärd 

“Vi som älskar rasen och vet  
hur lustiga, charmerande och 
glada de kan vara hoppas att  

fler upptäcker denna  
personliga terrier och kan  
få glädje att umgås med  

denna lilla nyfikna,  
påhittiga och vänliga hund.”

Foto: David Wilson

“... en vältrimmad välbyggd 
Lakelandterrier med sin klassiska 

terrierlook är svår att motstå.”

KENNEL CHECKPOINT
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DKCH NUCH LVCH LAKE-CITY ZHIZN Y SUDBA

Valpar planeras i  s lutet  av året .

Susanne Andersson, Helsingborg, www.kennelcheckpoint.se, kennelcheckpoint@gmail.com
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