
Rasspecial – JACK RUSSELL TERRIER

Terrierposten 4-2017           5

Jack russelterrier är en av de populäraste terrierraserna och det är lätt att förstå varför.  
De kommer i en behändig storlek, och de är pigga och fulla med livsglädje. En stor hund i liten förpackning är ett uttjatat be-
grepp men stämmer väl in på en liten jack russell terrier.

De är glada och positiva till allt du som 
ägare hittar på. De är tåliga och robusta 
och hänger med på det mesta. Det enda 
en jack inte vill är att inte få vara med. De 
sover gärna under en stol på fiket, vand-
rar i fjällen eller åker båt, det familjen gör 
vill de också göra. Trots att de är pigga 
och glada kopplar de gärna av då tillfälle 
ges. De ska ha en tydlig avknapp.

Rasen har också blivit populär för den 
utställningsintresserade och en del visas 
flitigt i våra ringar. Många jack russell 
terrier syns också på tävlingsbanorna i 
agility, rallylydnad, lydnad bruksspåret, 
freestyle, HTM och nu nosework. 

Jack russell terrier är en frisk ras och 
inga hälsoprogram finns på rasen från 
SKK. Rasklubben rekommenderar dock 
kontroll för patellaluxation och ögonlys-
ning inför avelsdebut. Visst dyker det upp 
sjukdomar även på jack russell terrier 
men de är friskare än genomsnittshunden 
enligt statistiken. 

Rasen och rasklubben i Sverige 
Rasen blev godkänd i Sverige 2001 
och inmönstringen kunde starta av de 
hundar som redan fanns i landet. Många 
ägare till hundar registrerade i JRTC och 
andra med helt oregistrerade valde att få 
sina hundar bedömda utifrån den nya 
FCI-standarden. Det var även uppfödare 
som valde att starta om under Svenska 
Kennelklubben.

Sverige valde att godkänna enbart indivi-
den som kom till inmönstring. Om denna 
blev godkänd och registrerad i SKK hade 
den samma möjlighet som vilken annan 
hund som helst att bli nationell champion. 
Det var bara det internationella champio-
natet som krävde fullt registrerad stamtav-
la i tre led. 

I oktober 2002 samlades några rasentu-
siaster i Mariannelund för att dra upp 
riktlinjer för en interimstyrelse till en 
rasklubb. Mönstringarna hade pågått 
i ett knappt år och det var många som 
ville mycket. Uppfödarna brann för sina 

Jack russell terrier-den perfekta allroundhunden

FAKTA RUTA
En engelsk grytterrier med Australien som 
hemland
Duglig jaktterrier, lämpad för grytjakt.
Utmärkt sällskapshund.
Den skall vara livlig, alert och aktiv med
 ett intensivt och intelligent uttryck. 
Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig med 
gott självförtroende. 
Vitt skall dominera, tecknen kan vara svarta 
och/eller tan (rödgula). Tanfärgen kan variera
från mycket ljust gulrött till djupt kastanjerött. 
Pälsen kan vara slät, sträv eller broken (raggig)
Storlek mellan 25-30 cm.
Bröstkorgen skall hellre vara djup än bred, 
med gott avstånd till marken så att bröstet 
befinner sig mitt  emellan manken och marken 
dvs. 50-50.
Kroppen skall vara längre än den är hög, 
dvs. rektangulär. Längden från manke till 
svansansättning skall vara något större än 
mankhöjden.
Bröstkorgens omkrets bakom armbågarna 
skall vara ca 40 till 43 cm. De ska vara 
”spannable”
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hundar, för rasen, och såg alla möjlig-
heter i framtiden som uppfödare av en 
ras, erkänd av SKK. Det var en period 
av en del revirtänkande. Det fanns flera 
klubbar som hävdade ursprung och origi-
nal. Det fanns de som framhöll enbart 
de ”svenska” hundarna, som i grund och 
botten kanske inte var helt svenska. 

Det fanns många som ville köpa hund i 
Australien och Nya Zeeland och de sålde. 
Det måste ha varit lite av ett Klondy-
ke där i början på 2000-talet. Många 
hundar var bra, riktigt bra, men en del 
var faktiskt mindre bra. Sveriges bestånd 
av jack russell terrier bestod till stor 
del av engelskt material och det var där 
det startade en gång i Australien också. 
Rasen växte inte upp ur jorden i Austra-
lien, utan startade med ett antal engelska 
hundar och en handfull entusiastiska 
människor. Naturligtvis byggde intresset 
för rasen på jakt i början, det var ju hela 
poängen med den här lilla ”oregistrerade” 
hunden. I början kom detta att bli lite av 
ett försäljningsargument, att valpen hade 
”full stamtavla”. Detta trots att de allra 
flesta svenska hundarna hade en känd 
bakgrund, men saknade registrerade 
hundar i stamtavlan.

I november 2002 hade Terrierklubben 
domarkonferens och jack russell terrier 
var en av raserna på konferensen.  
Mrs Lynette Brown kom från Australien 
för att föreläsa och utbilda domare. På Ter-
rier Derbyt i samband med domarkonfe-
rens blev det rekord, 46 jack russell terrier 
var anmälda. På inmönstringarna hade 
information om utställningen lämnats 
ut till ägare som registrerat sina hundar. 
Många intresserade domare satt utanför 
ringen och följde domaren Lynette Browns 
bedömning. För första gången var det två 
helsvenska, okuperade individer som stod 
BIR och BIM och båda blev två champions 
den dagen. Det var Jack och Carmencita.

I början på 2003 hade klubben sitt möte 
för sitt officiella bildande.  
Lars Adeheimer var behjälplig och höll 
i klubban. Han var vänlig nog att ge lite 
visdomsord på vägen, han gav bland 
annat rådet att se till att alla importer fick 
komma ut och para svenska tikar. Först då 
skulle det bli en framgångsrik utveckling 
av rasen i stort. Lars var också domare på 
vår första rasspecial.

Svenska Kennelklubben, Terrierklubben 
och företrädare för rasklubben beslutade 
att det speciella undantag som funnits i 
SKKs registreringsbestämmelser skulle 
upphöra från och med 2007-12-31. De 
hundar som anmäldes till mönstring un-
der 2007 erbjöds ett sista mönstringstill-
fälle, vid SvTeKs utställning i Nyköping, 
mars 2008.

Jack Russell Klubben hade ambition att 
nå ut till många jack russellägare och 
uppfödare. En rasklubb måste bygga på 
ett stort antal entusiaster och måste ha 
något att erbjuda alla. Redan första året 
startades den numera återkommande 
traditionen att hålla Rasspecial på Tånga 
Hed. Vi hade familjedag i Bassholma 
i Skåne, vi ordnade trimkurser och 
lokala hundpromenader. Klubbtidningen 
Russell Nytt tog sina första stapplande 
steg, klubblogga och hemsida skapades. 
Uppfödarna sponsrade valpköparna med 
medlemskap och ordnade rasmonter på 
utställningar. Snart blev det även årligen 
återkommande grytläger med en växande 
skara jaktintresserade jack russellägare. 
Vi fick SKK att godkänna att, godkänt 
anlagsprov i gryt, skulle vara meriterande 
för att få ett ”J” infört i stamtavlan vilket 
gör att man kan tävla i jaktklass.  Denna 
möjlighet togs bort 2016 och nu är det 
ett jaktprov i skogen som gäller för att få 
starta i jaktklass.

Klubben har än idag en årlig specialut-
ställning Den har de sista åren fått officiell 
status och det delas ut cert. Rasspecialens 
vinnare får titulera sig Klubbmästare. Det 
har nu även tillkommit klubbmästartitlar 
i såväl agility, rallylydnad som viltspår. 
Klubben upprättar också tio-i-topplistor för 
utställning och inom de flesta hundsports-
grenar. Russell Nytt lever kvar som klub-
bens tidning och klubben har sin hemsida. 
Klubben finns nu också Facebook för snabb 
kommunikation med sina medlemmar och 
andra intresserad. Klubben bjuder in till 
kurser och föreläsningar. Vi försöker också 
synas ute på utställningar och mässor med 
rasmonter för att visa upp vår härliga ras.  

 
Klubben har också skickat en represen-
tant till Terrier-SM i viltspår och har de 
fyra sista åren stått på pallen. Klubben 
har de senaste åren anordnat egna BPH 
där klubbens medlemmar blivit spons-
rade med en del av anmälningsavgiften. 
Klubben har uppdaterat RAS och är just 
i start groparna för att skick ut en ny 
hälsoenkät.  

En aktiv ras lämplig för hundsport 
Jaktmotorn går att kanalisera även till 
annat arbete. Modet, ihålligheten och en 
arbetsmotor behövs för att komma långt 
inom många hundsporter. Den SKK-re-
gistrerade jack russeln har kommit stort 
de sista åren. Den tydliga avknappen som 
ska finnas gör att de även kan ladda om 
mellan momenten. Agilityträning av en 
jack ska inte handla om att lära dem våga 
springa balanshinder utan att styra dem 
till att inte hoppa av i fullfart

Arbetsglädjen passar lika bra för den som 
vill komma långt på tävlingsbanorna som 
den som vill träna trix, nosarbete eller 
hundsport till vardags. En jack är den lilla 
arbetsmaskinen när man ber om det för 
att sedan förvandlas till den perfekta soff-
potatisen som ligger och myser en hel dag.

Beskrivningen av rasen som envis och 
svårlärd är inget som de som tränar sina 
jackar känner igen. De är däremot kvicka 
på att lära sig vad som lönar sig och ibland 

Carmencita

Viltspår

BPH
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är de kanske väl snabba på att lära och 
för smarta för sina ägare. Går det att rusa 
ut genom dörren och lyckas med det, ja 
då testar de om det fungerar nästa gång 
också. Att matte står där och skäller spelar 
ingen större roll, belöningen att komma ut 

och springa överstiger vida det obehaget. 
Terrier är smarta, de gör det som lönar 
sig i alla situationer. Fysiska korrigeringar 
blir rätt meningslösa med en hund avlad 
för att klara av att gå en kamp med en 
grävling om det skulle behövas. Med en 

konsekvent uppfostran där de får lära 
sig att samarbete lönar sig, får du en jack 
russell terrier som är villig att träna in nya 
saker och jobba för sin förare hela livet. 
Tydliga gränser och mycket kärlek ger en 
lugn och trygg hund.

Rallylydnad BruksAgility

Bastängens Sindy, Sydney
SE AG(HOPP)CH, SE AGCH 

5:a SM 2015, uttagen till landslaget

Chrisun’s Edvin, SPH II,SPH III 
Tävlar lydnadsklass 3 och uppflyttad 

till elitklass bruks (spår)
Rallylydnad 100 poäng i mästarklass

SM i freestyle på My Dog 
Ducklings Jr Just Jackaroo, Toby 

med Malin Perlskog
AGD II, AGHD II, FDI, FDII, SE FREECH

New Day’s Zick-Zack
Elitklass Bruksprov(spår)

Mer om mentaliet 
Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig med gott självförtroende. En hund perfekt för det moderna oförutsägbara samhället. Ljudbe-
rördhet och andra rädslor är inte typiska för rasen och något vi ska bevara. Rasklubben arbetar aktivt för detta genom att subventione-
ra BPH, Beteeende och personlighetsbeskrivning Hund, och bjuda in till föresläsningar om mentalitet.Rasen har också en skärpa men 
deras självförtroende ska göra att de inte behöver använda den. En jack russell som blir attackerad kan svara upp, men de ska inte 
själva starta något. 

Svenska hundar i världen 
Det har även blivit en populär ras i våra utställningsringar och svenska hundar har haft stora framgångar världen över.  De svenska 
hundarna och de importer som gjorts finns representerade i stamtavlor världen över. Den svenska jack russell terriern har satt sitt 
avtryck i rasen. 

Goldsand’s Columbus, Bosse 
 Jack russell terriern som gjort USA  

Top 10 terrier 2012,  
Top 7 all breed 2013 C.I.B, FI UCH, NO V-10, 

NORD UCH, US CH

MerryMac Calender Girl, Carrie
NORD UCH, SE V-15, SE V-16

BIM Staffordshire national terrier Show 2016 
3:e Bästa tik  World Dog Show 2017

forts. sid 8 >

Raaw Elite Forze, Forza
FI UCH, FI V-10, NO UCH, NO V-09, SE UCH
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Svenska hundar i världen

MerryMac Conqueror, Spencer
DK UCH, FI UCH, NO UCH, NORD V-15, SE UCH 

WW-2017

Sveduddens Yrsa
C.I.B., NORD UCH, EUW-15, J, LV CH, 

RLD N, SE VCH

Al Capone Of Mayo Land, Fransosen
FI UCH, FI V-07, INT UCH, J, MX CH, SE UCH

Saltisgårdens Rocket Man, Mannen
 DE&VDH CH, INT UCH, J, JWW-06,  

NORD JV-06, NORD UCH

Jr Just Beatnik, Bill
C.I.B., FI V-08, NORD UCH, SE V-09, WW-10

Tack till alla som bidragit med material och bilder!
Lena Lövdahl Fast, Frida Kristin Hansen, Anna Wilsson, Sandra Kesselmark, Therese Östlund, Hanna Andersson, Gertrud 
Hagström, Christina Areskough, Mari Hulberg Nylander, Linda Rönnqvist, Malin Perlskog, Enya Habel, Roger Göstas, Ewa 
Rangwe, Merethe Röisland Nielsen, Jessic Franzén, Netti Wretman och Marie Söderström
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Historik
En engelsk terrier ämnad för rävjakt

Parson John ”Jack” Russel (1795-1883) 
född i Dartmouth, senare kyrkoherde i 
Swimbridge, grevskapet Devon, England 
anses som rasens fader. John gick under 
smeknamnet ”the sporting parson” (sport 
= jakt). Arbetet som kyrkoherde gav 
mycket fritid och trots en ganska an-
strängd ekonomi var det alltid jakten och 
hans hundar som prioriterades. Han höll 
ett pack med foxhounds och ett gäng med 
terrier för sin rävjakt, ibland samägda med 
andra. Han var också aktiv inom engelska 
kennelklubben och en anlitad utställnings-
domare, även om det var jaktegenskaperna 
han prioriterade.

Historien berättar att John såg den lilla 
terriertiken, vit med bruna fläckar över 
ögon och öron, med en liten fläck vid 
svansroten, stor som en penny, hos en 
mjölkutkörare under sin studietid på Exe-
ter college, Oxford och kunde inte motstå 
henne. Tiken kallad ”Trump” köptes på 

stående fot och blev sen grunden och 
idealet för aveln mot jack russell terrier. 
Rasen skulle ha en päls som gav skydd 
mot väder och vind, de skulle vara över-
vägande vita, helst tecknade som Trump, 
för att skilja ut sig mot räven. De skulle 
vara robusta och uthålliga. Temperamen-
tet måste vara stabilt, de levde i flock och 
bland Foxhounds och de fick varken vara 

varken fega eller slagskämpar. De skulle ha 
storleken av en fullvuxen rävhona.

Många av John Russells hundar var mer 
högställda än det vi idag kallar jack russell 
terrier. De skulle kunna följa packen med 
foxhounds springades med ryttarna för 
att sedan driva upp en räv ur grytet som 
packet jagat ner. Hundarna blev dock 
snabbt populära inte bara för sina jakte-
genskaper på räv utan även för att de höll 
böndernas lador och åkrar fria från råttor 
och kaniner. De spreds till olika områden 
och blev mer anpassade till den lokala 
terrängen och förutsättningarna. Det finns 
beskrivet hur de mer lågställda fick åka 
med på hästryggen i packväskor för att 
sedan lyftas ner då räven redan var grytad. 

Rasen hade ett stort spann vad gällde 
anatomin och jaktegenskaperna var det 
som prioriterades. Det avlades på jakt-
hundar och de som inte dög till arbete 
togs bort. 

En del av jaktklubbarna hade nedskrivna 
register på sin avel medan andra gav hun-
darna namn efter sina förfäder. Ur denna 
population bildades sedermera både den 
mer högbenta kvadratiska parson russell 
terrier och den mer rektangulära lågbenta 
jack russell terrier som idag är godkända 
i FCI.

1974 startade den engelska klubben JRTC 
där en ganska vid rasstandard antogs. Den 
gäller fortfarande i denna klubb och dess 
systerklubbar i världen. Dessa klubbar 
existerar parallellt med de FCI godkända 
klubbarna i flera länder.  Det var först 
i januari 2016 som jack russell terrier 
godkändes av The Kennel Club i England, 
rasens ursprungsland. 

Hur blev Australien hemland? 
Hundarna som kom med start på 60-talet, 
var gåvor från häst- och jaktfolk i Eng-
land till likasinnade i Australien. Det var 
hundar från de historiska jaktklubbarna 
och även om de inte hade stamtavlor med 
sig finns det inget tvivel om att de var från 
gamla fina engelska linjer. 

De blev snabbt populära då de impone-
rade med sin arbetskapacitet hos sina nya 
ägare. De gamla grythundslinjerna togs 
hos många helt över av den nya jack rus-
sell terriern och uppfödningen startade. 
Entusiastiska uppfödare förde noggranna 

stamtavlor redan från start och det gör 
att rasen är väldokumenterad utifrån de 
importer som kom över.

1972 bildades ”The Jack Russel Terrier 
Club of Australia”, som förde stambok och 
hade noggrant nedtecknade stamtavlor. 
Klubben hade snart en växande grupp av 
typlika hundar, som fick internationellt 
erkännande under namnet Australisk Jack 
Russell terrier. Redan från start började de 
anordna utställningar utifrån den vidare 
JRTC-standarden.

På uppdrag av FCI (Europa Sektion) utar-
betade The Irish Kennel Club ett material 
om jack russell terrier, som användes som 
underlag till ett förslag, om att rasen skulle 
erkännas inom FCI. I förslaget ingick en 
rasstandard hämtad från Australien och 
25 oktober 2000 godkändes jack russell 
terrier av FCI. Rasens ursprungsland är 
alltså England men utvecklingen har skett 
i Australien. jack russell är klassificerad 
som en lågbent terrier (small-sized).

Fram till 1994 tilläts hundar föras över 
från jack russell-klubbens register till Aus-
traliska kennelklubbens register. Detta har 
gjort att vi idag kan följa våra stamtavlor i 
FCI tillbaka till de historiska hundar som 
blev grundläggare i Australien, trots att vi 
då inte ens hade en klubb. 

Jack Russell på sin häst , 1841
painting by J. Loder
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The Malung Famous Four - Fyra kullsyskon som gjort stort avtryck i rasen

Aust Ch Malung Jim Beam JR10728,  
sträv (broken),  

ägd av Pam och Curly Sullivan, Baylock 
Kennels

Aust Ch Malung Laird Of Joyreve JR10727, 
slät, först ägd av Joy Revie, med prefix 

Joyreve och senare av Jocelyn Cansdell, 
Myrmidon Kennels

Aust Ch Malung Niniane Swynford 
JR10729, sträv, 

ägd av Susan Hunt med prefix Swynford

Aust Ch Malung Orinoco JR10726, sträv,  
ägd av Rita Francis-Little med prefix 

Carisbrooke

Det är tveksamt om Erica Wilkens på 
Malung Kennels i Victoria hade en aning 
om, när hon 1988 väntade på Malung 

Morags första kull, att de valparna skulle 
bli den mest betydelsefulla kullen i ut-
vecklingen av Jack Russell terriern i Aus-
tralien sedan rasen hade blivit godkänd.

I parningen mellan den strävhåriga tiken 
Malung Morag och släthåriga Dubbsville 

Bud, som bara var besläktade i den fjärde 
generationen genom Karingal Sandy, 
fanns inget som tydde på dess framtida 
betydelse för rasen.Denna historiska 
parning kunde heller aldrig göras om, 
eftersom Dubbsville Bud dödades av en 
orm strax efter.

Barn, barnbarn liksom barnbarns barn 
har visats med stor framgång och även 
i dag kan ett stort antal avkommor från 
dessa fyra hundars avkommor spåras i 
många av dagens stamtavlor.

Johnnie JR500 (1963 - 1977) 
Squeak (JRI-1) - Bubbles (JRI-2)

Johnnie JR500 var grundstenen i Noel 
Wettenhalls Koonda Kennels. Han var den 
förste australienfödde hanen i JRTCAs 
stamtavlebok och var den mest framstå-
ende av de tidiga hanarna och ansedd som 
”den största australiska jack russell terriern 
alla tider”.Han ägdes av Noel Wettenhall 
och var född hos Mr George Adams i 
Ocean Grove. Paret Adams hade importe-
rat jack russell terriers från två olika byar 
i Sussex, England under tidigt 1960-tal. 
Squeak (hane) var brun och vit och släthå-
rig och Bubbles (tik) var brun och vit och 
strävhårig.

Intressant är att den första kullen blev 
utplacerad via ett hittehem för hundar, då 
ingen visste vad det var för ras. Valparna 
var omöjliga att sälja till skillnad från i 
dag, då rasen är mycket populär.

Johnnie JR500 blev för Australien vad 
Trump var för prästen John Russell.

Johnnie var 28 cm hög och vägde 7 kg. 
Han blev 14 år gammal. Johnnie var 
mörkt brun och vit med sträv päls, hans 
huvud var helt brunt och han hade en 
rygg- och svansfläck. Johnnie ställdes 
aldrig ut men var en produktiv hane. Han 
visade sig vara en äkta arbets- och jakttyp 

och han nedärvde detta till många av sina 
avkommor. Man kan säga att Johnnie var 
rasens stamfar i Australien och han finns 
i många av våra hundars stamtavlor idag.

Malung Morag JR 7960
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Inmönstring ur en valpköpares  perspektiv

Den 25 februari 2003 föddes en kull 
jack russellvalpar hos en uppfödare på 
Österlen, med ambition att registrera in 
valparna och fortsätta avla enligt SKKs 
regler och den bestämda standarden för 
rasen.

Detta blev upprinnelsen till att jag själv 
blev medlem i SKK och sedermera upp-
födare i liten skala.

Ebba var en av sex valpar i en kull där 
båda föräldrarna hade full stam i JRTC 
men hon registrerades aldrig där utan 
uppfödaren informerade om att det var 
oregistrerade valpar hon sålde men att 
när de fyllt ett år så kunde vi mönstra in 
dem. Blev de godkända så registrerades 
de i SKK och fick ett blankt registrerings-
bevis och registreringsnummer.

Jag var bara en glad valpköpare med 
världens finaste valp men insåg ganska 
snart att det fanns regler för min hund, så 
länge den var att beteckna som blandras, 

om jag ville tävla i vissa bruksgrenar. Då 
var hunden tvungen att vara registrerad 
i SKK. Ebba visade anlag för spår och att 
helt plötsligt vara begränsad kändes inte 
så roligt och därför kändes det allt vikti-
gare att faktiskt få henne godkänd.

Sagt och gjort så fick jag förhöra mig 
om rasstandarden. Mankhöjden mättes 
praktiskt taget en gång i veckan och 
varenda tand granskades. Det var helt 
galet men det kändes så viktigt att hon 
blev godkänd. Jag skulle inte älska henne 
mindre men att vara begränsad kändes 
inte som ett alternativ. Uppfödaren var 
ett stort stöd och lade mycket tid på 
förklaring och att peppa en vilsen för-
stahundsägare som bara hört talas om 
utställning och var orolig att det skulle 
gå åt pipsvängen.

I mars 2004 var det utställning i gamla 
mässhallarna i Malmö och då var det 
även inmönstring. Fem av kullens valpar 
var anmälda. 

Ebba var trimmad och rengjord men 
kvällen innan hade hon fått olja på ryg-
gen och eftersom jag sov hos en bekant, 
utan hund, fanns inget hundschampo så 
stackars Ebba fick bada i diskmedel. Tack 
och lov hade hon en päls som svinto så 
hon blev bara lite fluffigare dagen till ära.

Väl där mötte vi upp uppfödaren och alla 
valpköpare. Vi fick anmäla att vi kommit 

och fick en nummerlapp. Jag kommer ihåg 
att det var många JRTs, både stora och 
små och andra hundar och mängder med 
folk. Att jag kom in i rätt ring när det var 
dags får jag nog tacka uppfödaren för. Hon 
lotsade oss alla med stort lugn och tålamod. 
Hon hade ju vana från utställning sen tidi-
gare. Det hade inte jag, som sagt, och i ring-
en ville Ebba mest hälsa på och busa med 
övriga deltagare men det värsta var när hon 
överöste inmönstringsdomarna med pussar 
och hoppade på dem. De bara skrattade 
och idag är jag ju på det klara med att det är 
ett fullt normalt för en trevlig terrier.

Jag vet att de tittade på helheten, rörelser, 
pigment, tänder och mätte henne och 
talade sedan om att hon såg ut som en jack 
russell skulle se ut som SKK-registrerad 
och fick registreringsnumret S22400/2004

Alla tikvalparna i kullen blev godkända 
men hanarna var tyvärr för höga.

Ebba tävlade aldrig i spår men hon gjorde 
ett fantastiskt snyggt grytanlagsprov när 
hon var 10 år och även när öronen reste 
sig på äldre dagar och jag kunde se både 
hennes tillkortakommanden och det som 
gjorde henne till en komplett jack russell 
så kände jag stolthet att hon var en av de 
som var tillräckligt nära standarden för 
att bli godkänd.

Jack russell terrier finns i tre pälsslag, 
slät, sträv och och raggig, det som kallas 
broken av alla insatta i rasen.  Alla tre ska 
vara täta och skydda väl mot väder och 
vind. Den ska också vara smutsavvisande, 
en jack som blir lerig ser ren ut då den 
torkat. I grunden är jack russell terrier 
en jakthund som ska fungera i skog och 
mark under alla väderförhållanden. 

Den släthåriga varianten har en tät slät 
päls som inte behöver trimmas.  En 
borste för att ta bort det lösa när de fäller 
räcker oftast.  De sträva och raggiga eller 
broken behöver trimmas. Det innebär 
att gammal päls rycks bort för att ge 
plats för ny. Rasen ska inte klippas. En 
klippt päls blir mjuk och inte tålig mot 
väta och smuts.  Den sträva pälsen har 

en mjuk underull och behöver trimmas 
med lite framförhållning för utställning. 
Till vardags brukar ett par gånger om 
året räcka. Den raggiga, eller broken har 
en ny slätare sträv päls på gång under då 
man trimmat av det översta lagret. En 
päls som fungerar bra direkt efter trim. 

slät broken (raggig)sträv

Päls
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En jack russell terrier skall vara 
karaktärs full, aktiv, stark och smidigt 
byggd jaktterrier med flexibel kropp av 
medellängd. De kvicka rörelserna passar 
det alerta uttrycket.

Brötskorgen ska vara flexibel och ”span-
nable” för att kunna de ta sig fram i trånga 
utrymmen under mark. Revbenen skall 
vara väl välvda i sin övre del mot kotpe-
laren, sedan bli flatare mot sidorna så att 
bröstkorgen kan omslutas bakom armbå-
garna med två händer dvs. vara ca 40 till 
43 cm i omkrets.

Jack russell terrierns som rovdjursskarp 
grythund, har funnits med ända sen 
begynnelsen i England. Individerna 
mognar väldigt olika, både fysiskt och 
mentalt. Vissa är klara tidigt medan andra 
behöver mer tid innan de mognat och 
växt färdigt för uppgiften som krävs av en 
jakthund. I december 2005 fick rasen sin 

första SEJ(GS)CH. Adolf, en inmönstrad 
svenskfödd hane. Idag  har rasen fått sina 
2 första Nordiska Jakt Champions, även 
dessa svenskuppfödda.

De flesta som används i jakt är riktigt duk-
tiga sprängare men fungerar bra även som 
förliggare. Det är inte en överskarp hund 
som ger sig på viltet. Jack russell terriern 
brukar ha ett klokt arbetssätt och agera ut-
ifrån vad viltet hittar på och tar inte i mer 
än vad den behöver.  En egenskap som gör 
att de har goda förutsättningar att klara sig 
utan skador. Jack russelterriern har varit 
del av både mårdhundsprojektet i norr 
samt utrotningen av rödräv på Svalbard. 

Jack russell terrierns jaktglädje och 
tålamod har även gjort dem till spårnoga 
eftersökshundar.  Många fungerar också 
som kortdrivande på klövvilt och även 
som stötande hund.  Det passar bra i 
dagens samhälle med mindre såtar och 

snabba omställningar. Den drivande jak-
ten är individbaserad och det bör nämnas 
att många skallar bara vid synkontakt. En 
del individer fungerar även på vildsvin. 

Jack russell terriern är även ypperlig för 
bekämpning av skadedjur som möss och 
råttor. Det är inte konstigt att de fortfaran-
de är så populära inom hästvärlden. Den 
historiska kopplingen  till jakten är tydlig 
då den engelska rävjakten bedrivits från 
hästryggen ändå fram tills 2005.

Ser vi hur vardagen ser ut idag har de 
flesta av oss med sig sina jakthundar i fa-
miljens vardag. Det är inte att ta i och säga 
att 95 % av jakthundens liv är familjeliv 
och resterande 5 % är jakt.  En Jack Russell 
ska kunna jaga ena dagen, vara med på 
utställningen den andra, köra agility den 
tredje för att bara ligga hemma och ta det 
lugnt den fjärde. Inget utesluter det andra 
med denna underbara ras. 

Duglig jaktterrier, lämpad för grytjakt. Utmärkt sällskapshund

FAKTA RUTA
Totalt har rasen i dag 170 grytmeriterade individer, fördelat på 138 GA-prov, varav 5 med 2:a pris, 72 Karaktärsprov, 31 Apporterings prov
Rasens första grytjaktchampion var en inmönstrad hane vid namn Adolf. 2005 sprängde han sin championatsräv.
Vitsuddens Kalle blev rasens första nordiska jaktchampionen 2013, strax efter erövrade även Whistlewood’s Good News detta. 
I dag har rasen 26 svenskfödda grytjakts champions fördelat på14 hanar och 12 tikar som delar på 39 championats titlar. Flera individer 
med titlar i flera länder. Vi har även 2 hundar med alla championatsgrundande prov gjorda men där ägarna av någon anledning valt att 
inte registrera championaten.
Championaten är fördelade på 2 danska, 17 finska, 5 norska, 13 svenska och 2 nordiska championat
Två kennlar har belönats med SKKs Bruksuppfödarpris, kennel  Saltisgården 2011 och kennel Vitsudden 2014.
Kennel Vitsudden har även belönats med Svenska Grythundklubbens Bruksuppfödarpris 2013 samt 2016.
Två tikar har fått Svenska Grythundklubbens Bruksavelspris. Bodil och Vitsuddens Grace.
Rasen har även 97 Viltspårschampions.

Nordisk jaktchampion  
Whistlewood’s Good News

En del individer fungerar även på vildsvin, 
andra mindre bra

Nordisk jaktchampion  
Vitsuddens Kalle
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