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Kerry blue terriern känns för de 
flesta igen som den mest spekta-
kulära show-terriern i sin flotta 

frisyr med vällagda, blåskimrande lockar. 
Men faktum är att denna terrier kommer 
ifrån ytterst enkla förhållanden. Det var 
den fattiga torparens hund på Irland och 
den hade till uppgift att stödja torparen 
i hans dagliga arbete vilket innebar allt 
från vallande av får, jakt på utter i vatten 
och grävling i gryt, till att hålla torpet 
fritt från råttor och vakta gård och barn. 
Därtill även att i nattens mörker hjälpa 
husse med tjuvjakten på större villebråd.

EN MODERAT OCH VÄLBALANSE-
RAD HUND 
Till detta behövdes en robust och ut-
hållig hund med energi och arbetsvilja. 
Standarden beskriver en medelstor, 
sunt konstruerad och muskulös hund 
med vägvinnande rörelser. Det är lätt 
att tro att idealet är en extrem typ med 
långt huvud, lång hals, kort rygg och 
mycket vinklar. Men den bild man får 
av en utställningsklippt kerry blue är en 
illusion. Pälsen är ytterst formbar och 
en skicklig klippare lurar lätt ett otränat 
öga. Under pälsen bör vi hitta det som 

standarden föreskriver, en ytterst mo-
derat hund där allt ska vara medellångt 
och måttligt. Det är just detta som ger 
hunden den balans som behövs för att 
kunna åstadkomma de rörelser med lång 
räckvidd fram och kraftfullt påskjut bak 
som standarden ber om.

Rasens päls är unik, och man kan fråga 
sig varför en arbetande hund skulle ha 
denna mjuka päls utan underull som blir 
blöt inpå bara skinnet vid regn. Här får 
man tänka på vädret på Irland, sällan un-
der 10 grader och med omväxlande regn 
och sol. Visst blev de blöta, men torkade 
lika snabbt om de hade den korrekta, inte 
alltför rikliga, men silkiga och storvågi-
ga päls som de ursprungliga hundarna 
hade. I takt med att rasen förvandlats till 
utställningshund och hamnat i händerna 
på trimmare som ville briljera med konst-
färdiga frisyrer så har pälsarna tyvärr för-
ändrats till att bli tjockare och lockigare 
samt ofta även med en viss ullighet.

Huvudet ska vara kraftfullt med mycket 
kraftiga käkar för att orka ta ett rejält 
grepp om grävlingen i grytet. Dock är 
den svenska översättningen i standarden 

av ”strong” skalle till ”kraftig” skalle 
en nyansskillnad fel. Skallen ska ha 
rena linjer med flata kinder och aldrig 
uppfattas som grovt. Nospartiet bör inte 
vara längre än skallen och ska ha mycket 
djup och med bra utrymme för de stora 
tänderna.

TEMPERAMENT OCH KARAKTÄR 
Det som standarden tar upp som rasens 
viktigaste faktor är dess uttryck. Det ska 
vara intensivt och alert, vilket speglar 
rasens temperament. Tillsammans med 
den strama resningen ger det rasen en 
tydlig terrierkaraktär.

Men en ettrig och envis terrier är den 
inte! Till skillnad från de flesta av våra 
mindre terrier har kerry blue som sagt 
haft ett brett användningsområde där 
följsamhet och lyhördhet varit minst lika 
viktiga egenskaper som intensiv jaktlust. 
Nu när våra hundar inte längre avlas för 
jaktegenskaper är det något som mer 
eller mindre försvunnit, även om en 
råtta eller en grävling på nära håll kan 
vara svår att motstå. De flesta av våra 
hundar kan gå lösa och många uppvisar 
vallningstendenser.

DEN SÅ GOTT SOM PERFEKTA TERRIERN

Foto: Andrea Bernro Foto: Mia Lundsten Foto: Mia Lundsten

C.I.B NORD UCH DK W-16 NORD W-16 NO W-17 SE W-17 WW-17 NO W-18 Shyloch Statement  foto: Tina Toft Bergström
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Rasen har ett gammalt rykte om sig att 
vara het med andra hundar. I hemlandet 
vill man gärna ha dem ”på tårna” i ut-
ställningsringen och hetsar dem till det 
men här hemma fostrar vi numera hun-
darna till sociala varelser som oftast går 
utmärkt ihop med andra hundar. Man 
brukar säga att en kerry sällan startar ett 
slagsmål, men inte tackar nej om den blir 
uppbjudna till det.

Med sin bakgrund som följsam arbets- 
och familjehund är kerry blue ”så gott 
som perfekt” som sällskapshund, som det 
står i standarden. Den älskar människor, 
både i den egna familjen och okända. Of-
tast hälsar den översvallande med många 
pussar. Den vill vara nära och följer gärna 

familjens medlemmar vart de än går i 
hemmet. När man sitter stilla hittar man 
sin hund vid fötterna. Med sin bredd på 
egenskaper är rasen lämplig att träna 
inom alla tillgängliga discipliner, men 
den nöjer sig också bara med promenader, 
lite lek och mycket kärlek.

AVEL OCH HÄLSA 
Kerry blue är en numerärt liten ras, som 
aldrig varit utsatt för urskillningslös avel. 
Tidigare inavlades rasen hårt och det 
görs fortfarande på vissa ställen i världen. 
Trots det är rasen förhållandevis frisk 
utan allvarliga rassjukdomar och lever 
oftast till 12-14 års ålder. Nuförtiden håller 
vi inavelskoefficienten mycket låg med 
hjälp av väl valda importer.

SKÖTSEL 
Den mjuka pälsen fäller inte men ska 
istället klippas regelbundet. Hunden ska 
badas vid behov vilket i snitt är en gång 
per månad och i samband med det ska 
pälsen borstas ut ordentligt. Kvarläm-
nade tovor växer och har man slarvat 
så återstår efter en tid bara total ned-
rakning. Pälsen kan hållas i en sportig 
men dock typisk klippning till vardags, 
men behöver växa ut och skötas lite mer 
omsorgsfullt inför utställningar.

Charlotta Mellin

Foto: Andrea Bernro
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Tidigt foto av en kerry blue terrier från 1916

HISTORIA

Raser med så blygsam härkomst som 
kerry blue beskrevs sällan i litteraturen. 
Den äldsta text som går att finna om 
kerryns föregångare är från 1808 då 
Bennelson beskrev en högbent och 
medelstor terrier, vanligtvis med färgen 
gul-röd men som även kom i blå-grått. 
Man spekulerar i om den färgen kom 
från inkorsningar av irländsk varghund. 
På den tiden fick fattigt folk inte äga 
varghundar, de var förbehållna feodal-
herrarna, men man kan föreställa sig att 
torparna lät några ”tjuvparningar” ske 
så de kom åt varghundarnas värdefulla 
egenskaper.

De gula och röda terrierna resulterade 
senare i de andra irländska raserna irish 
softcoated- respektive irländsk terrier. 
Just de blå-grå ansågs, kanske på grund 
av sina varghundsgener, vara de bästa 
och ett avelsarbete för att befästa färg 
och typ men framför allt jaktegenskaper 
bedrevs under 1800-talet. De flesta av de 
blå-grå gick att finna på Irlands sydväs-
tra hörn, närmare bestämt i grevskapet 
Kerry vilket senare ledde till att rasen 
fick namnet kerry blue.

På en utställning i Limerick 1887 fann 
en klass för ”Silver-haired Irish Terriers” 
och de fem deltagarna beskrevs som skif-
ferblå i färgen. Fem år senare noteras att 
en utställning i Killarney hade en klass 
för ”Irish Terrier (blue)”. 1916 hålls en 
utställning i Killarney med över 20 delta-
gare i klassen ”Blue terriers (Working)” 
men här beskrivs deltagarna som mycket 

skiftande i typ och storlek, allt från fox-
terrierstorlek till den av Old English 
Sheepdog. Dublin Irish Blue Terrier 
Club bildades 1920 och året efter gavs 
den första rasstandarden ut. Rasen blev 
snabbt populär och till och med ansedd 
som en sorts maskot för de irländska 
patrioterna.

Någon riktig ordning på arbetet med att 
befästa typen blev det nog inte förrän 
rasen kom till England där det främst 
var Mrs Casey Hewitts (kennel Munster) 
idoga arbete som gjorde att rasen till 
slut erkändes där 1922. På Irland visades 
hundarna vid denna tid helt oklippta, 
men i England bestämde man sig för att 
rasen måste klippas inför utställning för 
att ha en chans att konkurrera med de 
andra terrierraserna. En annan skillnad 
mellan länderna var att Irland hade större 
fokus på jaktegenskaperna då godkänt 
jaktprov krävdes för championat, något 
som inte England tog efter.

Under 20-talet spreds rasen snabbt vidare 
över världen, via England. Även till 
Sverige där den första kullen föddes 1929.

Ref. The new complete Kerry Blue 
Terrier, 2:nd ed. by E.S. Montgomery, 
M.D. 1965.

SVERIGE 
Det var fru Berit Thesen-Byström, kennel 
Tärnstugan som var först ut med rasen i 
Sverige. Sammanlagt åtta hundar impor-
terades, bland annat från engelska kennel 
Princeton och efter den första kullen 
1929 föddes ytterligare sex kullar under 
tidigt 30-tal. Därefter var det Berits syster 
Kerstin Thesen som 1939 tog stafettpin-
nen och som under namnet Gäddvikens 
byggde upp rasen under efterkrigstid. 
Kennelns mest kända uppfödning var Ch 
Gäddvikens Adept (se bild t.h.) som hade 

stora framgångar i utställningsringarna 
under 50-talet. Kerstin Thesen var aktiv 
uppfödare till mitten av 60-talet, i nästan 
tre decennier.

Ch Gäddvikens Bluebell kom att bli stam-
tik i Gunvor Ljungbergs kennel Undines 
som också var aktiv under 60-talet. Men 
mot slutet av det årtiondet slutade även 
hon med rasen men blodslinjerna från 
Gäddvikens och Undines fortsatte hos 
Susanne Wiman-Karlsson och kennel 
Gambols som var aktiv fram till 1988. 
När hon slutade med rasen gick dock 
linjerna från Gäddvikens epok helt i 
graven.

Ungefär samtidigt med Gambols star-
tade Ulla Lethenström 1968 sin kennel 
Lingus, en lång och mycket framgångsrik 
uppfödargärning som lever än idag. Ullas 
första avelstik var Int Ch Quillidan Miss 
från England och hon följdes av en strid 
ström av importer från Englands ledande 
kennlar. Quillidan Miss var bland annat 
mor till Int Ch Lingus Amber Dream 
som dominerade utställningsringarna 
under en stor del av 70-talet. En annan 
framstående tik under slutet av 70-talet 
var Int Ch Lingus Beech Bonanza, ett 
barnbarn till Quillidan Miss. 

Kennel Lingus blev mycket betydelsefull 
för utvecklingen av kerry blue i Norden. 
Hennes linjer användes för att starta upp 
de nu inte längre aktiva kennlarna Tibir, 
Slapstick, Cityslicker och Dungaree men 
även de fortsatt aktiva och framgångs-
rika kennlarna Rollick’s samt Gaeltacht i 
Finland och Shyloch i Norge. 

Charlotta Mellin, kennel Rollick’s införskaf-
fade tidigt 80-tal Int Ch Lingus Trendsetter 
som kom att bli mycket framgångsrik, 
bland annat Årets Kerry tre år i rad. 

Kerry blue var torparens hund som bla jagade grävling
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Hennes avel bygger även idag på linjerna 
efter Trendsetter och hans dotter Int Ch 
Lingus In the Rough. Linjerna har under 
åren kompletterats med ett stort antal 
importer, främst från Nordamerika och 
Östeuropa. Från USA kom US & Int Ch 
Maygate’s Bogy Blue som dominerade 
i ringarna i början av 90-talet, för att 
efterträdas av Int Ch Curragh’s Katana 
som tog över under årtiondets mitt. Bogy 
samt Katana’s son Valera’s Tin Tin blev 
betydande avelshanar vars gener än i dag 
är mycket väl spridda över världen.

Andra av kennels importer som både 
blev framgångsrika avelshanar och 
framstående i ringarna var Int & US Ch 
Opus de Chapeau Terrier från Spanien, 
årets Hund nr 6 i Sverige 2004, samt 
C.I.B, WW-08 Kerrydom Court Hero 
at Rollick’s från Slovakien, Årets Hund 
nr 11 i Sverige 2009. Kenneln har under 
flera år också haft ett tätt samarbete 
med den nordamerikanska kennel 
Symphonie’s. Dit exporterades bland 
annat US Ch Rollick’s Riverdance som 
blev Årets vinstrikaste kerry i USA 2006. 

Hennes son US Ch Symphonie’s Be My 
Valentine lånades in av kennel Rollick’s 
och blev här Årets hund nr 3 år 2007.

Samtidigt med Rollick’s startade Owe 
Wiman sin kennel Blue Heaven’s med 
en tik från amerikanska linjer men 
därefter gick han över till renodlade 
irländska linjer från den välkända kennel 
Louisburgh. Hans mest framgångsrika 
hund var Int Ch Blue Heaven’s Falling 
In Love With som vann mycket under 
80-talet. Kenneln hade en omfattande 
uppfödning under 80- och 90-talet 
men under 2000-talet tog andra raser 
över intresset. Innan dess hann han 
vara behjälplig med avelstikar till de nu 
inte längre aktiva kennlarna Villa Rosa, 
Pipedream’s och Kahlu’as samt den ännu 
aktiva kennel Hurrican’s.

Kennel Mikehill, mer känd för irländsk 
terrier, importerade under 70- och 80-talet 
några mycket välmeriterade hundar från 
England, främst från den framgångsrika 
kenneln Granemore och hade ett fåtal 
kullar på dem. Bengtingvar och Mildred 

Ingemansson, importerade även de i 
början av 90-talet en championtik från 
Granmore som tillsammans med en 
Mikehillhane gav upphov till Ch Sublime 
Domingo Belleza, Årets kerry -94.

Ett flertal andra kennlar tillkom under 
90-talet, en period då rasen började 
byggas upp numerärt här i Sverige med 
40-60 registreringar per år. Kennlarna 
Querrie’s, Werweise’s, Loughleane’s, 
Keltic Blue, Blue’n Cocky, Pepalfa’s, 
Ell-Ell’s, Brösing’s samt Axeva blev mer 
eller mindre långvariga i rasen. 

Några av 90-tals-kennlarna som fortfa-
rande är aktiva är Yvenus samt  
Mc Duffy’s. Tyvärr har tillväxten av nya 
kennlar stannat av en del, men nyare 
kennlar som tillkommit under det 
senaste decenniet och som fortfarande 
är aktiva är Edrus, Party-Line’s, Occis, 
Gunpowder’s samt Blue Line Family och 
vi hoppas att de kan göra mycket för 
rasens framtida utveckling.

Charlotta Mellin

Årets Kerry under 40 år 

1978 Can, Int & Nord Ch Music’s Right On 
Uppf. Knut Egeberg, äg. Jul Hamlot, Norge

1979 & 1980 Int & Nord Ch Lingus Beech Bonanza 
Uppf. Ulla Lethenström, Järfälla, äg. Gary Dovander, Uttran

1981 Nord Ch Binate Scherzo 
Uppf. Lisa Attwood-Parker, England, äg Ulla Lethenström, Järfälla

1982, 1983 & 1984 Int & Nord Ch Lingus Trendsetter 
Uppf. Ulla Lethenström, Järfälla, äg, Charlotta Mellin, Nyköping

1985 SE Ch Blue Heaven’s Centaurus  
Uppf. & äg. Owe Wiman, Köping

1986 It, Int, Eur, S & SF Ch Arkama Denhams Helluvafella  
Uppf. Pat Munro, England, äg Ulla Lethenström & Mia Sandgren

1987 Nord Ch Lingus Hell’s Half Acre,  
Uppf. Ulla Lethenström, äg. Karin Sköld, Järna 

1988 & 1989 Nord Ch Blue Heaven’s Falling In Love With  
Uppf. & Äg. Owe Wiman, Köping

1990 & 1991 Int & Nord Ch Lingus Molly Maguire  
Uppf. & äg. Ulla Lethenström, Järfälla

1992 & 1993 Årets Terrier-92 US, Int & SE Ch Maygate’s Bogy Blue 
Uppf. Virginia May, USA, äg. Charlotta Mellin, Nyköping

1994 SE & NO Ch Sublime Domingo Belleza  
Uppf. & äg Bengtingvar & Mildred Ingemansson, Malmö

1995 Årets Terrier-95 SE & FI Ch Rollick’s With-It 
Uppf. & äg, Charlotta Mellin, Nyköping

1995 & 1996 Int Nord & DK Ch Kbhv-95 Curragh‘s Katana  
Uppf. Carol Ritch, USA, äg. Charlotta Mellin, Nyköping & Petter Steen, 
Norge

1997 Int & Nord Ch, Nord V & N V-00 Valera‘s Tin Tin 
Uppf. Petter Steen, Norge, äg. dns & Charlotta Mellin, Nyköping

1998 Int & Nord Ch Blue‘n Cocky Summersky  
Uppf & äg Lisa Palm-Örnberg, Örkelljunga

1999 Can, Int, Nord & N Ch, KBHJV-97, KBHV-98, SV-97-99 
Rollick’s Flying Colours 
Uppf. Charlotta Mellin, Nyköping, äg. Lena Lövdahl, Tråvad

2000 Int & Nord Ch, NV-00, SV-02 Rollick’s Winning Colours 
Uppf. & äg. Charlotta Mellin, Nyköping

2001 Int & Nord Ch, SV-00-01 Rollick’s Canadian Queen 
Uppf. & äg. Charlotta Mellin, Nyköping

2002 Årets Terrier-2002 Int & Nord Ch, SV-02  
Rollick’s Imagination 
Uppf. Charlotta Mellin, Nyköping, äg, C-G Hultin, Sundbyberg

2003 Int & Nord Ch, KBHV-02, SV-02, JWW-02  
Rollick’s Absolutely Adorable 
Uppf. & äg. Charlotta Mellin, Nyköping

2004 & 2005 Int, US, ES, PT, SE & FI Ch EuroW-04 
Opus De Chapeau Terrier  
Uppf. Pedro Quesada, Spanien, äg. Charlotta Mellin, Nyköping

2006 Int, Nord & Dk Ch NordV-06 Link To Shyloch Iz Golyboi Legendy  
Uppf. Marina Bellavtseva, Ryssland, äg. Helge Kvivesen, Norge

2007 Årets Hund nr 3, US, CA, SE Ch SEV-06 & 07  
Symphonie’s Be My Valentine  
Uppf. France Godbout, Kanada, äg. Charlotta Mellin, Nyköping

2008 & 2009 Int & Nord Ch WW-08 SEV-09  
Kerrydom Court Hero At Rollicks 
Uppf. Zuzana Szovenyiova, Slovakien, äg. Charlotta Mellin, Nyköping 

2010 CA & SE Ch Symphonie’s A River Of Souls 
Uppf. France Godbout, Kanada, äg. Charlotta Mellin, Nyköping

2011 C. I.B & Nord Ch NordV-11, DKV-11  
Rollick’s High Time For A Hero  
Uppf. & äg. Charlotta Mellin, Nyköping

2012 & 2013 WW-12 Int & Nord Ch Shyloch Navigator To Edrus 
Uppf. Helge Kvivesen, Norge, äg. Eva & Charlie Lejdbrandt, Lödöse

2014 & 2015 C.I.B, US, CA, SE, FI & ES Ch SE V-13  
Rollick’s Blame It On the Boogie  
Uppf. & äg. Charlotta Mellin, Nyköping

2016 Int & Nord Ch Shyloch President 
Uppf. Helge Kvivesen, Norge, äg. Elisabeth Skålberg, Mellerud

2017 & 2018 WW-17, CIB & Nord Ch Shyloch Statement 
Uppf. & äg. Helge Kvivesen, Norge
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Fotona på Årets Kerry är publicerade med godkännande från fotograf eller hundens ägare

1982, 1983 & 1984 Lingus Trendsetter 1985 Blue Heaven’s Centaurus

1981 Binate Scherzo

1986 Arkama Denhams Helluvafella

1987 Lingus Hell’s Half Acre 1988 & 1989 Heaven’s Falling In Love With 1990 & 1991 Lingus Molly Maguire

1992 & 1993 Maygate’s Bogy Blue 1994 Sublime Domingo Belleza Årets Terrier 1995 Rollick’s With-It

1995 & 1996 Curragh‘s Katana 1997 Valera‘s Tin Tin 1998 Blue’n Cocky Summersky

1979 & 1980 Lingus Beech Bonanza1978 Music’s Right On
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1999 Rollick’s Flying Colours 

Fotona på Årets Kerry är publicerade med godkännande från fotograf eller hundens ägare

2000 Rollick’s Winning Colours

2002 Rollick’s Imagination

2006 Link to Shyloch Iz Golyboi Legendy

2010 Symphonie’s A River Of Souls

2016 Shyloch President2014 & 2015 Rollick’s Blame It On The Boogie 2017 & 2018 Shyloch Statement

2011 Rollick’s High Time For A Hero 2012 & 2013 Shyloch Navigator To Edruso

2007 Symphonie’s Be My Valentine 2008 & 2009 Kerrydom Court Hero At Rollick’s

2003 Rollick’s Absolutely Adorable 2004 & 2005 Opus De Chapeau Terrier

2001 Rollick’s Canadian Queen
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Eva med hundarna Keira och Nelson

Finns det något vackrare i hundväg än en kerry? Det kan det inte 
finnas. De flesta man möter på hundpromenaderna känner inte 
till kerry blue men det de uttrycker är att man har tjusiga hundar 
eller att de är vackra eller att de rör sig fantastiskt. Som kerry-äga-
re håller jag med om allt detta. För mig fanns det även andra 
orsaker till varför vi valde en kerry än utseendet när familjen 
bestämde sig för hund. För 14 år sedan träffade jag på kerry blue 
första gången på Stockholms Hundmässa. I kerry blue terrier-
montern stod en glad och gosig kerry blue. Vi blev charmade av 
den blågrå terriern, började läsa på om rasen och besökte uppfö-
dare. De kerrysar vi mötte var alla glada och ville inget hellre än 
att umgås. Kynnet var alltså en sak som bidrog till införskaffandet 
av den första kerryn men det fanns självklart fler orsaker till var-
för vi valde just kerry blue.

Eftersom vi hade barn i nedre tonåren ville vi ha en hund som 
tydde sig till hela familjen och det gjorde kerrysen fick vi veta. 
Dessutom var den lagom stor, hade silkeslen mjuk päls, som 
inte fällde utan man badade och klippte pälsen istället och det 
verkade vara en hund som passade i många miljöer. Kerry blue 
beskrevs som en glad, mjuk och läraktig hund och som grädde 
på moset var det en stilig hundras. Den beskrevs också som 
uthållig och det passade oss bra som tycker om att vandra i skog 
och mark. 

Det blev kerry blue för oss och det har vi inte ångrat en sekund. 

Idag finns i familjen en 8-årig tik och en årsgammal hanhund. 
Tiken Keira njuter av tillvaron som pensionerad utställnings-
hund tillsammans med sitt barnbarnsbarn Nelson. Keira har 
det alltid varit fart i och sedan ett år tillbaka finns det stora 
möjligheter till lek och stoj med Nelson. Keira har följt med på 
joggingturerna genom åren och till våren kommer Nelson också 
få vara med. Båda hundarna är med i trädgården  och hjälper 
gärna  till i grönsakslandet på sitt eget speciella sätt som kanske 
inte alltid uppskattas. Under svampsäsongen hjälper Keira till 
att leta kantareller och hon deltar med hjärtans lust i svamp-
letandet tills uthålligheten brister och hon hittar andra saker 
att roa sig med. Vad Nelson ska få ägna sig åt får vi se framöver. 
Vi har funderat på rallylydnad men har inte riktigt kommit till 
skott än.

Det viktigaste för båda hundarna är inte att ständigt vara akti-
verade utan att få vara med familjen och vara där vi är. Då blir 
de glada och nöjda. Ett talesätt som använts flitigt i vårt hem är: 
”Var ska en kerry vara om inte i vägen.” För så är det, där vi är 
är också våra kerrysar.

Eva Kristiansson

Kerry blue - det självklara valet
Två kerryägare berättar

Foto: Fia Bergdahl

Foto: Fia Bergdahl

Foto: Fia Bergdahl
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Gisela, Kira och Jackson 

När vi bestämde oss för att skaffa hund var vi tvungna att ta 
hänsyn till min mans allergi och letade därför efter en ras som 
inte fällde. Hemma hos en kompis mötte jag en kerry blue första 
gången. Det blev kärlek direkt. Vi lånade den hunden ganska 
mycket och sedan köpte vi vår första kerry och det visade sig 
vara rätt ras för vår familj. Det kändes praktiskt att ha en hund 
som inte hårade men ändå hade en mjuk päls. 

Sedan insåg vi att en kerry är så mycket mer än en hund som inte 
hårar. Jag tycker mycket om att träna med min hund och kerryn 
är verkligen en hund som tycker om att arbeta. Med Kira, som jag 
har nu, har jag tränat viltspår, freestyle, rallylydnad, lydnad och 
ställt ut mycket. Hon har en lång lista av titlar som vi är mycket 
stolta över bla är hon den första kerryn i Sverige som kvalificerat 
sig till mästarklass i rallylydnad. 

Om man har en kerry vet man att man har en hund som är 
med på det mesta familjen företar sig. Förutom träning med 
Kira är vi mycket ute i naturen. Vi går långa skogspromenader, 
har hundarna med oss i båten och de är också med mig på mitt 
jobb. Kira går lös överallt och bryr sig inte det minsta om några 
andra hundar eller människor. 

En annan sak som jag ser som ett stort plus är att jag brukar 
känna mig väldigt trygg med mina hundar. De larmar om någon 
främling kommer och jag vet att de skulle skydda mig om jag 
skulle hamna i en hotfull situation.

Idag har vi två kerrysar; Kira som är 6 år och Jackson som är 7. 
Kira är dotter till vår första kerry och Jackson har vi haft sedan 
han var 3 år då han flyttade hit från vår uppfödare. Jackson är 
pensionerad utställningshund med titlar från en rad länder. 
Han fyller 8 i år och jag har funderat på att ställa ut honom 
som veteran. Jackson är en mycket gosig och tillgiven kerry 
som älskar att bli kliad. Förutom långa skogspromenader är det 
utställning som Jackson är bäst på. När jag ser honom röra sig i 
utställningsringen blir jag alldeles rörd. Jackson tycker även om 
att simma och bada och det får han göra hur mycket han vill på 
somrarna när familjen är på landet.

Både Kira och Jackson är familjekära och vill alltid vara med sin 
familj. Vid matlagningen får man kliva över dem och sedan när 
vi äter middag ligger Jackson under bordet och hoppas på att en 
godbit ska falla ner. Kira föredrar att sitta med vid bordet. Är de 
bortskämda? Kanske tycker en del, men det tycker i alla fall inte vi.
Gisela Gribe

Foto: Fia Bergdahl

Foto: Fia Bergdahl

Fotografer: Mia Lundsten, Gisela Gribe och Robin Krig
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Rollick’s Precious Memory ”Kira  
Foto: Eva Kristiansson

Freestyleträning Foto: Eva Kristiansson

Freestyle Foto: Eva Kristiansson

Tävla med kerry blue terrier 
Kerry blue är en mångfacetterad ras. En och samma hund kan ena dagen sopa banan med sina konkurrenter i utställnings-
ringen för att nästa dag ge sitt yttersta på rallydnadsbanan. Har man en kerry blue har man en outtröttlig träningspartner. 
Vallhundsegenskaperna hos kerryn gör att den hela tiden söker kontakt med sin förare och att den strävar efter ett gott 
samarbete. Dessa egenskaper tillsammans är en stor fördel på tävlingsbanorna. Kerry blue är en numerärt liten ras och syns 
därför inte speciellt mycket ute på olika tävlingar, men det betyder inte att de inte är lämpade för träning och tävling. Kerry 
blue passar alldeles utmärkt att träna på olika sätt och håller man på med det mycket får man en lydig hund på köpet. På 
senare år har rallylydnad blivit en gren som många kerrysar tränar och tävlar i. Kerrysar ägnar sig också åt agility, freestyle, 
nosework och lydnad. Men vilka utmaningar finns det i de olika grenarna och vilka egenskaper hos en kerry är viktigast för 
grenen? 

Freestyle

Gisela Gribe har tränat sin hund i fre-
estyle från den var liten, men däremot 
inte tävlat speciellt mycket. 

- Freestyle är kanske den mest förlåtande 
grenen, berättar Gisela, eftersom man 
kan utgå från det hunden tycker är roligt 
och bjuder på. Freestyle är en passande 
gren för kerry blue eftersom den är en 
gren som kräver mycket god kontakt 
mellan hund och förare. Dessutom gillar 
kerryn att jobba och det får den göra en 
hel del när nya moment tränas in. Det 
finns inga givna moment och det passar 
kerryn bra eftersom man inte behöver 
traggla så mycket och man kan välja det 
som är lätt och roligt för hunden. Det är 
påhittigheten hos hunden som förstärks 
vid freestyle och det passar kerry blue 
bra. Det som kan vara svårt är att hunden 
behöver klara alla möjliga miljöer efter-
som tävlingarna hålls på allt från bruks-
hundsklubbar utan stängsel runt planen 
till bullriga inomhusmiljöer. Hundarna 
behöver också vara vana vid hög musik, 
applåder och andra publikreaktioner.

Den mest framgångsrika kerry blue 
terrier inom freestyle är Occis Aim For 
Fame ”Selma” som tävlade tillsammans 
med sin matte Johanna Lehman i högsta 
klassen under flera år och tävlande även 
för svenska landslaget 2014. 

Rallylydnad

Rallylydnad har utvecklats till den 
aktivitet som flest kerry blue deltar i. 
Klubben har t.o.m. ett inofficiellt klubb-
mästerskap varje år i samband med Spe-
cialen. Rallyn bygger på glädje och sam-
arbete. Du får uppmuntra och berömma 
precis hur mycket du vill, och det krävs 

ingen millimeterprecision för att lyckas 
på tävling. Dessutom är det en lugnade 
aktivitet för kerrysar som ibland har 
mycket energi. Kerrysarna älskar att lära 
sig allt det som ingår i rally tex sidbyten, 
backa och snurra. Hundarna brukar 
tycka rally är roligt eftersom det händer 
mycket på banan och att de får all möjlig 
uppmuntran av sin förare under banans 
gång. En utmaning är att kerrysarnas 
energi kan ställa till det för dem och de 
slår helt enkelt över ute på banan. 

Den mest framgångsrika kerryn i rally är 
FI & SE UCH, FD1, RLN, N&F&A Rol-
lick's Precious Memory som är kvalifice-
rad för att tävla i mästarklass.

Specialsök/Nosework

Lena Steffner och kerryn Pixie tränar 
specialsök/nosework tillsammans. 

- Jag och min kerrytik, Pixie, har tränat 
specialsök/nosework i snart 3 år nu. Pixie 
är en energisk, glad och arbetssam ker-
ry och denna träningsform passar just 
hennes temperament utmärkt. Hon är 
otroligt duktig och helt orädd. Lägg även 

Rallylydnadsträning Foto: Gisela Gribe
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Slalom på agilitybanan. Foto: Harry Väivänen

Lydnadsträning Foto: Eva Kristiansson

till näst intill outröttlig, så får man en 
fantastisk träning. För min och Pixies del 
är det en mycket givande träning. Hon 
är i vardagen ganska lättdistraherad och 
har koll på allting som händer runt om 
henne. Men när vi söker är det inget som 
kan störa henne. 

Fokus är 100% att hitta den där lilla 
kongbiten (eller eukalyptusdroppen) 
som ligger gömd någonstans. Och det är 
fantastiskt att höra hur nosen arbetar, hur 
hon ringar in området där doften finns 
för att till slut göra en tydlig markering. 
Hennes arbetsglädje är underbar att se. 
Själva belöningen – oavsett om det är 
bästa godiset eller leksak – är givetvis vik-
tig för henne, men det är väldigt mycket 
arbete fram till markeringen som triggar 
henne. Hon blir så lycklig av att få arbeta 
och lösa en uppgift.

Agility

Mia Lundsten från Finland har tränat 
agility i 9 år med fem olika kerry blue. 
Just nu har hon tre kerrysar som tränas i 
agility ett par gånger i veckan. 

Varför passar en kerry för agility?

- Kerryn är klok, lättlärd och den går inte 
att lura. Den är full av iver och energi. 
Andra hundrasägare, som själva önskar 
mer energi och motivation hos sina hun-
dar, brukar avundsjukt kommentera ker-
ryns iver. Kerryn är för sin storlek lagom 
lätt med långa ben. Den är välvinklad, 
vilket märks i sättet att springa och hop-
pa. Den är sportig! 

- Kerryns lekfullhet gör ibland träningen 
till en lek, vilket kan vara utmanande, för 
lekens regler är inte alltid helt klara. En 
annan utmaning kan vara att få den att 
arbeta självständigt och inte vara så be-
roende av förarens rörelse eller placering 
på banan. Kerryn märker snabbt skillnad 
på träning och tävling och gör eventuellt 
därför olika i tävlingar, där belöningen 
inte kommer förrän efter mållinjen.

Niina-Liina Linna är professionell agili-
tyskolare på Niinu Agility Sport i Finland 
och har arbetat som heltidsanställd agi-
lityskolare sedan 2010 och tränar flera 
kerrysar varje vecka sedan flera år. 

- En kerry passar alldeles utmärkt att 
träna agility med eftersom kerry blue är 
motiverad av naturen. Utöver de fantas-
tiska terrieregenskaperna, vill de verkli-
gen arbeta med sin ägare. Kerryn är lätt 
att belöna, både med leksaker och med 
social belöning. De största fördelarna 
med rasen, förutom stor motivation och 
viljan att arbeta med föraren är att de säl-
lan tappar koncentrationen och påbörjar 
någon annan handling eller ett oönskat 
beteende. De är hela tiden fokuserade på 
det viktigaste. De flesta kerries jag skolar 
är också mycket sociala hundar, både 
med människor och andra hundar, men 
de håller sej ändå nära sin ägare.

Det som är ett bekymmer i agility är att 
kerry blue kan hamna fel storleksmässigt. 
Många kerrysar, speciellt hannarna  är 
ofta över 45 cm och placeras då i klassen 
Large. I den klassen har kerrysarna svårt 

att vinna, men vem tävlar för att vinna 
när man kan ha hur kul som helst ändå 
på tävlingsbanan med sin hund?

Redan i början på 1990-talet tävlade de 
första kerry blue i agility i Finland. Den 
mest kända kerryn i Sverige är ”Sture” 
Blue Heaven’s Love Is Blue som innehade  
titeln Årets Agilitykerry under 11 år. 

Under sina tävlingsår vann han bla SM 
i agility 1992, deltog i EM 1994–95 och 
blev 1994 placerad som åttonde hund, 
vann lag i nordiska mästerskapen 1994 
och blev som bäst placerad som femte 
vinstrikaste hund i agility 1993. 

Lydnad, Spår och Sök

Ylva Alpheim har haft kerry blue i snart 
40 år och har tävlat en del i lydnad och 
lagt spår till husbehov. Hennes hundar 
har också tränat sig i sök. 

Hon uppfattar kerry blue som lämpliga 
för lydnad för att de vill förstå och vill 
att man som förare ska bli nöjd med de-
ras insats. De vill samarbeta för de vill 
ha beröm och bekräftelse. I nutid skulle 
man nog säga att kerryn vill ha många 
”likes”, helst alla ”likesen” från sin ägare. 
På det sättet skulle Ylva säga att de vill 
samarbeta. Det hon ser som den största 
utmaningen med lydnaden är kerryns 
koncentrationsförmåga:

- Den är superduktig så länge det inte är 
massa störningar runt om. Händer det 
för mycket omkring den vill kerryn kolla 
på det.

- Vad gäller spår är de väldigt duktiga 
med nosen om de bara får möjlighet att 
spåra. De är nyfikna på nästa meter, och 
nästa meter så länge som de får belöning 
i lagom intervall i spåret. Jag är inte säker 
på att de skulle ha lika lång uthållighet 
att spåra långa sträckor utan belöning, 
som en schäfer. Och de skulle kanske inte 
kunna jobba lika koncentrerat i störande 
miljöer som en blodhund. Men varför 
jämföra dem med proffsen?

Pixie markerar vid nosework 
Foto: A. Erlandsson

Högt sök vid nosework 
Foto: A. Erlandsson

Fullt fokus framåt. Foto: Paula Häkkinen
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Spårträning Foto: Phil Strandmark

Sök är lagom fartfyllt för en kerry. 
Foto: Phil Strandmark

Apportering under lydnadsmomentet 
Foto: Phil Strandmark

Ylva ser samma utmaning i spår som i 
lydnad. Fokusering och koncentration 
om det finns en störning, är inte kerryns 
starka sida. Då är den nyfiken på vad 
som händer på sidan om spåret om det 

som händer verkar kul. Andra kerryägare 
vittnar om att den precision som krävs 
i lydnad kan vara en utmaning för en 
kerry. 

Ylva har även provat sök för husbehov 
med kerry blue och det är något som 
verkligen passar rasen. 

- Nackdelen kan vara att du som ägare är 
beroende av andra människor, om man 
ska träna sök, men formen är utmärkt för 
rasen. En människa gömmer sig, kerryn 
får springa dit, hitta människan och bli 

glad. Dessa springvänliga och människo-
vänliga själar har mycket kul med sök. 
Lagom fartfyllt för kerryn och överlyck-
liga när de hittar en människa bakom 
en buske. Deras koncentration verkar 
behållas lättare under fart än under lång-
samma förflyttningar som vid spår och 
lydnad, tror Ylva. 

Eva Kristiansson

BILDGALLERI

Fotografer: Mia Lundsten, Emine Lundsten, Gisela Gribe, Sandra Träff, Eva Kristiansson och Markus Brenner
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Svenska Kerry Blue Terrier Klubben bildades 1976 och har som syfte att främja aveln och utveckla sunda och friska kerry 
blue terriers. Vi informerar om rasen i olika sammanhang och arrangerar aktiviteter för kerryägare till vardags. Vi har 
drygt 100 medlemmar. 

För din medlemsavgift får du medlemstidningen Kerry Nytt två gånger/år och tillgång till klubbens digitala arkiv. Vi håller ock-
så hemsidan uppdaterad med information om kommande händelser och reportage från olika saker som har hänt i klubben. På 
hemsidan annonserar vi också väntade och födda valpar samt hundar för omplacering. 

Klubben arrangerar årligen en kerryträff i form av en rasspecialutställning där vanligtvis en utländsk specialist är inbjuden att 
döma. Det huvudsakliga syftet med specialen är att den ska vara en mönstring av rasen i Sverige. Dessutom vill klubben ge 
alla kerryägare som är medlemmar i klubben tillfälle att träffas under trevliga former och få prova på att ställa ut sin hund. I 
anslutning till rasspecialen anordnas också klubbmästerskap i rallylydnad eftersom vi vill visa att kerry blue terrier passar till 
mycket mer än bara utställning.
 
När önskemål finns ordnar klubben lokalt promenader, klippkurser och prova-på-aktiviteter av olika slag. 

Medlemsavgift för 2019 
Fullbetalande medlem: 250:-
Familjemedlemmar: 75:- 

Medlemsavgiften sätts in på SKBTK’s plusgiro: 83 88 70-4 eller via Swish till 123 645 6388
Du anmäler dig som medlem i klubben genom att fylla i vårt formulär ”Bli medlem i SKBTK” på vår hemsida www.skbtk.com 

Välkommen som medlem och stöd vår härliga ras!

Foto: Sofia Warpman

Foto: Fia Bergdahl


