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NORWICHTERRIER - liten, positiv och lättlärd 
Standardtexten beskriver utmärkt hur den lilla norwichterriern skall vara. Den skall inte vara ”grälsjuk”, således inte 
mucka gräl med andra hundar, lätt att ha lös, när man undrar var den är, brukar den vara så nära, så den är svår att se. 
Kommer direkt när man kallar, och försöker ”göra knut på sig” för en godbit.

Rasens ursprung i England

Norwichterriern är en väldigt ung ras, 
och består av många olika raser. Frank 
”Roughrider” Jones lär ha haft med sig 
små glen of imaal terriers när han flytta-
de från Irland till östa England, i slutet 
av 1800-talet. Dessa hundar blandades 
med lokala terriers och blev populära 
dels på gårdarna att jaga råttor bland 
spannmålen, dels bland studenterna i 
Cambridge, även där för att hålla undan 
skadedjur bland deras matförråd. Frank 
Jones kallade sina hundar för Jones terrier, 
eller Norwich efter staden i grevskapet 
Norfolk. Raser som lär ingå är bl a små 
irländska terrier, yorkshireterrier, bed-
lingtonterrier, staffordshire bullterrier. 
Hunden Rags, ska enligt uppgift vara en 
korsning mellan en tidig skotsk terrier 
och en thrumpington terrier, som i sin 
tur var mix av irländsk och yorkshire-
terrier. Rags gav många avkommor, och 
vem han än parade blev avkomman röd. 
Senare, 30–40-tal tros det att cairnterrier, 
sealyham, lakeland och borderterrier har 
blandats in av olika anledningar. Med 

tanke på alla dessa raser är det fantastiskt 
att rasen inte är mer ohomogen. Nor-
wichterrier erkändes som ras av Engelska 
Kennelklubben 1932, och fick certrättig-
heter 1935.Då var det en ras med två 
öronställningar,1976 blev det tillägg efter 
rasnamnet med Prick ear och Drop ear, 
och 1964 delades de till norwichterrier 
(med ståndöron) och norfolkterrier (med 
hängöron).

och utvecklingen i USA

Dessa Jones Terriers blev väldigt populära 
i USA och många hämtades dit. De var 
inte speciellt homogena och bilder visar 
något som mer ser ut som en welsh corgi 
med kuperade öron, vilket de även inne-
höll förutom de vanliga terrier-mixen. En 
export som visar lite mer norwich-typ är 
William Jones, som importerades 1914, 
han hade kuperade öron, han dog 1928 
och borde då ha varit 16 år. Enligt vad 
Margaretta ”Missy” Wood (Terrapin 
Norwich Terriers sedan 1966) skriver 
i ”Newsletter of the American Kennel 
Club Museum of the dog” våren 2012, 
och som Missy vänligen låtit mig citera. 
”Willum” som han kallades, fungerade 
som en Good-Will ambassadör för Jones 
Terrier/Norwich Terrier, och hans stil och 
jaktegenskaper gjorde att många använde 
honom till sina terrier-mix, som naturligt-
vis förstärkte typen. Frank ”Roughrider” 
Jones (1876–1969, han blev nästan 100 
år!) ansåg att det viktigaste med hans 
terrier var att dom var ”Framåt, kunde 
tackla en räv, inte hade vita tecken på 

Ett tryck från 1800-talet 
Vixen, a through bred Scotch Terrier 

med tydlig norwich-typ
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ryggpälsen och hade ståndöron”. Och han 
sade i en intervju 1956 ”Mina hade alltid 
ståndöron, och var mindre än dagens - 
faktiskt inte mycket större än yorkshire 
terriers”.1936 registrerades den första 
norwich Terriern av AKC (American 
Kennel Club). Du kunde inte se på regist-
reringen om dom hade uppstående öron 
eller hängande. 1976 blev det markerat 
med PE (Prick ear) eller DE (Drop ear) 
efter rasnamnet. AKC antog inte rasdel-
ningen av norwich och norfolk förrän 
1979, 15 år efter UK.

Rasens historia i Sverige

Till Sverige kom rasen 1965, med GB 
UCH Whinlatter Herald JW, en son till 
GB UCH Whinlatter Charade en mycket 
betydelsefull avelshund i England. Herald 
importerades av Siv Jernhake (Vendet-
tas) och Edith Borre (Eborres). Båda 
välkända skotteuppfödare. Herald var 
7 år när han kom och hade 13 cert med 
sig i bagaget, efter ankomsten till Sverige 
vann han ytterligare 10 cert och blev INT 
och NORD UCH.

Nenne Runsten kennel Airescot hade 
sin första kull 1973, Nenne hämtade sitt 
avelsmaterial huvudsakligen från kennel 
Thrumpton, England.Hennes första avels-
hane var INT & NORD UCH Jericho Gay 
Fawkes, som fick 27 avkommor. Den an-
dra var GB, INT & NORD UCH  
Thrumptons Penny Red (se nedan) Nenne 
var Årets uppfödare 5 år i slutet av 70-talet 
och början av 80-talet. Hon slutade med 
rasen 1988 när kuperingsförbudet vann 
laga kraft. Nenne nystartade igen runt 
sekelskiftet med 2 importer från kennel 
Fairewood i Canada, tiken Firewood 
Felicitations (INT SE & FIN UCH) och 
lånehunden Can Am FIN & SE UCH 
Fairewoods For Your Eyes Only (om-
nämnd nedan). Hon avslutade sin nya 
norwich-epok 2008. Nenne tilldelades 
Terrierklubbens Uppfödarmedalj 1983.

Nedanstående uppfödare är 
aktiva (även) idag

Renée Sporre-Willes kennel Cobby’s 
hade sin första norwichterrierkull 1973, 
hon var vinstrikaste uppfödare 1980 
& 1983-2002, 2008 & 2017.Renée har 
huvudsakligen hämtat sitt material från 
Ragus-kenneln i England. Renées första 
importerade tik Mellonberry Moonflower 
(INT & NORD UCH) var första nor-
wich att vinna en terriergrupp på SKK. 
Kenneln har genom åren haft en lång rad 
betydelsefulla avelshundar, både egna och 
importerade. Omnämnda här nedan är 
ett fåtal, GB & SE UCH Waleric Strong-
bow, GB, INT & NORD UCH Cobbys 
Timothy Gyp, GB, INT, SE&NO UCH 
Elve The Sorcerer och GB&SE UCH Ra-
gus Up’N’Adam. Renée tilldelades  
Terrierklubbens Uppfödarmedalj 1985.

Ylva och Bertil Samuelsson, kennel Zondas 
inköpte sin första norwichterrier 1976, 
första valpkullen 1978. Inköpt tik nr 2, 
INT & NORD UCH Cobbys Phancy Phe-
te,(f.ö. en dotter till CH Waleric Strong-
bow) vinstrikaste tik -80,-81 och -91! 
Efter att ha haft otur med 4 inköpta avels-
hanar, stannade Zondas Black Quicksilver 
(INT & NORD UCH) kvar i kenneln, han 
följdes av två amerikanska hundar, Terra-
pin Time Traveller(SE UCH) och Multi 
CH Dunbars Legend At Eastman, båda 

se nedan. Sedan har tillkommit NORD 
UCH Nelson Von Den Zwei Eichen från 
Österrike, som har en del unga avkom-
mor. Kenneln tilldelades Terrierklubbens 
Uppfödarmedalj 1993 och Hamiltonpla-
ketten 2007.

Anita Broms kennel Skeda införskaffade 
sin första norwichterrier 1978, och första 
kullen 1981.Hon hade bl a avelshanen 
SE UCH Airescot Atis ( som lämnade 
31 avkommor varav 4 champions) och 
SE UCH Airescot Bastian, som blev far 
till 17 avkommor, 3 champions. Anita 
tog över NORD UCH Porrigito Muffins 
(finsk imp) efter att ägaren hade dött, 
Muffins lämnade 31 avkommor, där flera 
använts vidare. Idag har Anita avelshanen 
C.I.B & NORD UCH O’Joy, som gett 15 
valpar. Anita Broms tilldelades Terrier-
klubbens Uppfödarmedalj 2009.

Lena Arenklo kennel Wichie hade sin för-
sta valpkull 1984. Har bl a fött upp C.I.B & 
NORD UCH Wichie Löjtnantshjärta(och 
hans syster C.I.B, SE & DK UCH Wichie 
Linnea) som är far till C.I.B & NORD UCH 
Emmalundas Klippdassen som också läm-
nat valpar, med fortsättning. 

Kennel Farmaren startades av Maine 
Olsson, och hon införskaffade sin första 
Norwichterrier, en hanhund, (INT & 
NORD UCH) Cobby’s Tiger Tribe, som 
blev BIM på klubbutställningen som 
junior 1987 för Nenne Runsten, han 
lämnade också en del valpar hos andra 
uppfödare. Maine fortsatte sedan med 
tikar och hade första kullen 1997. Efter 
att Maine avlidit tog döttrarna, Ulrica 
Göransson och Charlotte Sandberg över 
kennelnamnet och uppfödningen, dels 
av bearded collie och dels av norwichter-
rier.2015 inköptes hanhunden Cobbys 
Joint Venture (SE, DK & EE UCH), som 
lämnat några kullar. Can, Am,FIN & SE UCH Fairewood For Your Eyes Only,

 lånehund från Canada, boende hos Nenne Runsten 
och Marja & Kari Salminen i Finland

GB, INT & NORD UCH Waleric Strongbow, engelsk 
import ägd av Renée Sporre –Willes

GB INT & SE UCH Cobbys Timothy Gyp,uppf och ägd 
av Renée Sporre-Willes, han togs över till England 

och erövrade även den engelska titeln

INT & NORD UCH NO V-93 NORD V-94 SE V-97 
Zondas Black Quicksilver, uppfödd och ägd 

av Ylva och Bertil Samuelsson
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Pia-Helene Welander Carlsson, kennel 
Lärkahall, köpte sin första norwich-
terrier 2002 och första kullen 2004 och 
har jobbat aktivt med sina hundar, både 
agility och rallylydnad, har fött upp flera 
champions, både hanar och tikar, som 
lämnat valpar, många fortfarande unga.  
Hon ståtar med att äga och tävla med 
2016 och 2017 års ”Årets Agility norwich” 
Doublepatch All Hallows Pumpkin, som 
även lämnat championavkomma.

Kristina Jerlin kennel Cog-Wheel, inköpte 
Airescot Joybells (INT & NORD UCH) 
2003 och hade sin första kull 2006. Hon 
var vinstrikaste uppfödare 2009 - 2013 
Har fött upp bl a C.I.B , NORD & FIN 
UCH Cog-Wheel’s Alladin-Sane, Årets 
norwich 2011 och 2012, C.I.B & NORD 
UCH Cog-Wheel’s Rockin’ Robin och 
C.I.B , NORD & FIN UCH Cog-Wheel’s 
China-Girl, Årets norwich 2008 och 2013. 
Var Årets Terrieruppfödare 2011

Eva-Maria Andorff-Ripa kennel Flotta-
tjärn köpte in sin första norwichterrier 
2005 och hade sin första valpkull 2007. 
Har inköpt hanen Basco Vertragus  
(SE, DK&NO UCH) från Polen, som läm-
nat en del kullar, där vi ser flera certvinna-
re. Basco har CH High Flyers Valentino i 
3:e led.

Maureen Klerell, kennel Copperstone, 
uppfödare av airedaleterrier sedan många 
år, inköpte sin första norwichterrier från 
England 2009, Ragus English Lady (C.I.B 
& NORD UCH) Årets norwich 2009 och 
2014, English Lady har verkligen visat 
sig lämna fina valpar med helt olika ha-
nar. Maureen var vinstrikaste uppfödare 
2011 och 2016, och uppfödare till Årets 
Norwich 2015, 2016 och 2017.Nu har 
Maureen meriterat import nr 2, till SE 
UCH, Rouletta Like A Charm, som f ö har 
English Lady i 4:e generationen.

Cissi Lindhe, kennel Essegården hade 
sin första kull 1994 efter att första nor-
wichterriern inköpts 1992. Efter att ha 
varit i Finland och parat en tik, fick hon 
sin avelshane C.I.B ,NORD & DK UCH 
Essegårdens Tintin, som hittills lämnat 
23 avkommor varav 2 champions, här är 
många väldigt unga.

Marita och Olle Billström kennel Wich 
Hound hade sin första valpkull på vår ras 
2000, men gjorde sedan ett uppehåll till 
2013 då de behöll hanen Wich Hounds 
Hidden Design (C.I.B & NORD UCH), 
Årets hanhund 2016, har några unga 
avkommor. Föder annars upp lagotto 
romangolo.

Lotta Witt-Hegardt, kennel Shipmaster, 
köpte sin första tik 2013 och hade en kull 
på henne 2016 där hon behöll Shipmas-
ters Red Sea som dels blev BIM som ung 
junior på 2017 års klubbutställning för 
Morgan Granander, dels vunnit en hel 
del cert. Lotta inköpte 2013 Copperstone 
Lady’s Evening Dress, sedermera C.I.B & 
NORD UCH, Vinstrikaste norwich både 
2016 och 2017. (se foto t.h.)

Kennel Mio Monello, Ann-Marie Figved, 
har hållit på med airedaleterrier under 
många år, och inköpte 2014 tiken Cantab 
Fair And Square (C.I.B, NORD & FIN 
UCH) av Kenneth och Marita Eliasson, 
och har nu haft några kullar, varav SE UCH 

Mio Monellos My Fair Lady bor kvar i 
kenneln, hon blev f.ö. BIM på klubbutställ-
ningen 2016 för Martin Phillips, kennel 
Jaeva UK.

Renee Falck, kennel Intentia, ursprung-
ligen också airedaleterrier startade stort 
med tiken C.I.B NORD & FIN UCH 
Copperstone Edge of A Lady, vinstrikaste 
norwich 2015. Och har sedan inköpt Ra-
gus Lady Brilliance som blivit SE UCH. 
Renee har nu sin första valpkull på  
norwichterrier.

En uppfödare som var aktiv under c:a 10 
år och sedan slutade, förtjänar att nämnas, 
Lena och Clark Sinclair, kennel Villa 
Ekbacken. De hade stora framgångar och 
var vinstrikaste uppfödare i 5 år, 2003-
2007. Deras vinstrikaste tik, INT, NORD 
& FIN UCH Zondas Jambalaya (e. High 
Flyers Valentino). Jambalaya blev Årets 
norwich 2000 och Årets BIM 2001 och 
2002(då slagen av sin son C.I.B,.NORD 
& FIN UCH Villa Ekbackens BB King). 
Hon blev BIS på klubbutställningen 2000 
för Matti Luoso, Finland, och BB King 
blev BIS 2002 för Peter Green USA, och 
BB Kings dotter Villa Ekbackens Djärva 
Dagny (SE UCH) blev BIS på 2003 års 
klubbutställning för Eileen Needham 
(kennel Titanium UK). Tre generatio-
ner BIS! Den Villa Ekbacken-hund som 
varit aktuell ända till förra året är C.I.B 
NORD, FIN & LT UCH Villa Ekbackens 
Hottentott (e Multi CH Dunbars Legend 

C.I.B, NORD & FIN UCH SE V-08 DK V-10 Nord V-10 
Cog-Wheels Aladdin-Sane, uppf av Kristina Gyll-

ström-Jerlin och ägd av Lillemor Borko

C.I.B, NORD & FIN UCH WW-11 V WW-14 NORD VV-
15 SE VV-16 Cog-Wheels China-Girl, 

uppf och ägd av Kristina Gyllström-Jerlin

C.I.B & NORD UCH NORD V-10 WW-10 Ragus English 
Lady, engelsk import, ägd av Maureen Klerell

C.I.B & NORD UCH Copperstone Ladys Evening Dress, 
uppfödd av Maureen Klerell och ägd av Lotta Witt 

Hegardt

NORD & FIN UCH DKJV-14 DKV-14 SE V-15 
Copperstone Edge Of A Lady, uppfödd av Maureen 

Klerell och ägd av Renee Falck
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At Eastman) som har flera söner i ringarna 
idag, kullbröderna CH Firefly och CH 
Firework, och SE & DK UCH Zondas 
Yolly Rodger.

Rasen är ju inte bara utställning och täv-
ling, vi har många uppfödare som föder 
upp kontinuerligt, jätteviktigt för vår ras, 
vi behöver fler! Det viktigaste för rasens 
fortlevande är ju att vanliga valpköpare får 
glädje av att äga en norwichterrier. Några 
av dessa har fött upp länge, några är rätt 
nya. De som haft valpkullar de senaste 
åren och/eller gjort ett uppehåll är: Birli-
ne, Buster, Emmalundas, Fläderlyckans, 
Goldwork, Gryphon, Hundboden, Jacrisa, 
Lakies, Kullalyckans, Legato,  
Metazz, Modanias, Pengaberget, Sappö-
ren, Soya och Ydresteds. Många uppfö-
dare som varit betydelsefulla, men slutat 
med rasen är förutom Airescot, Cantab, 
Ixa-Rags, Jeopardy, Loddons, Matchma-
ker, Norreland, Norsweden, Riddarens, 
Riding, TerrieRags, Villa Ekbacken och 
Widoo. Alla inte nämnda, utan de vars 
uppfödningar på något sätt gått vidare i 
avel. 

Några betydelsefulla avelshun-
dar genom åren.

Jag har skrivit om rasen i Terrierposten 
1994, 2004 och 2011 och har berättat 
om uppfödare och avelshundar i Sverige, 
därför kan det vara intressant att följa 
upp några avelsdjurs inflytande på rasen 
i vårt land nu när vi kan ”titta i facit”, och 
några importer med ”nytt blod” som gett 
fortsättning. Dessa hundar återfinns i 
stamtavlorna på dagens avelshundar.

GB INT & NORD UCH Waleric Strong-
bow JW (se bild sid. 6), engelsk import, ägd 
av Renée Willes, född 1970. ”Sid” hade 
stor influens i rasen, lämnade avkommor 
upp i hög ålder, och var även vinstrikaste 
avelshund många år, far till 36 champions 
varav ett 20-tal i Sverige. Totalt lämnade 
han 105 avkommor här. Strongbow hade 
5 cert med sig när han kom hit, och här 
har han vunnit 30 BIR, det sista vid 8 
års ålder. Många uppfödare startade med 
avkommor till Strongbow, Panzarkraft, 
Blissom, Zondas, Blomrike, Ingnor, Lill-
vreten, Legato, Matchmaker och Loddon.  
Avkomma att nämna, INT &NORD UCH 
Cobbys Phancy Phete, stamtik på kennel 
Zondas, vinstrikaste tik 1980, -81 och 
-91! INT & NORD UCH Cobbys Touch 
Wood, avelshane hos Nenne Runsten, 
INT & NORD UCH Cobbys The Pink 
Panther, i sin tur far till INT & NORD UCH 

Cobbys Roger The Lodger, vinstrikaste 
svenskfödda avelshane, och far till GB 
INT & NORD UCH Cobbys Timothy 
Gyp, (se bild sid. 6 och text nedan).

En annan gigant, GB INT & NORD UCH 
Thrumptons Penny Red,engelsk import, 
ägd av Nenne Runsten, han lämnade ock-
så 105 valpar i Sverige varav 25 champi-
ons, och han lämnade enbart röda valpar. 
Penny Red blev BIS på klubbutställning-
en 1977 för Joy Taylor (kennel Nanfan 
norfolk UK) Han vann 26 BIR och hade 
en mängd vinnande och placerade avels-
grupper, alla röda! Far till SE UCH Airescot 
Beppo, avelshane hos Anita Broms, Bep-
po hade 43 avkommor, bl a Skeda Miran-
da, mor till 11 st. Penny Red var även far 
till SE UCH Airescot Cherubin, avelshane 
hos Inger Tromark, kennel Matchmaker, 
och far till 19 avkommor, där en dotter, 
SE UCH Matchmakers Nocolina (e Wale-
ric Strongbow) fick 17 avkommor.Penny 
Red försåg många kennlar med avels-
material, Ingnor,Red Rags, Norrelands, 
Norsweden, Lillvreten, Loddon, Skeda 
och Matchmaker. En dotter, Norswedens 
Cindy, avelstik på kennel Norsweden, 
blev mor till Norswedens Ida, som fick 17 
valpar bl a Norswedens Tina Turner, som 
i sin tur fick 14 valpar!

GB INT & NORD UCH Cobbys Timot-
hy Gyp, ett barn barn till Waleric Strong-
bow. Gyp var efter CH Cobbys Roger 
the Lodger, och ”linjeavlad” på honom. 
Roger the Lodger i sin tur var ”linjeavlad” 
på Strongbow’s far GB UCH Withalder 
Locksley. Både Gyp och Roger the Lod-
ger var svenskfödda, uppfödda och ägda 
av Renee Sporre-Willes. Gyp gick till 
England för tävling och avel, och förutom 
att han blev GB UCH blev han även Årets 
avelshund där 1992 och BIR på Crufts 
samma år, vann 5 engelska cert och blev 
BIS på deras Club-Show 1990 för Michael 
Crawley, kennel Elve! Gyp lämnade 31 
avkommor i Sverige, varav 8 champions, 
han var far till bl a…

INT & NORD UCH Zondas Black 
Quicksilver, (se bild sid. 6) uppfödd 
och ägd av Ylva och Bertil Samuelsson, 
Quicksilver lämnade 33 avkommor i Sve-
rige varav 7 champions.Quicksilver blev 
BIS på klubbutställningarna både 1996 
och 1998 (och BIM 2000 och 2001). Årets 
Norwich 1997, far till NO UCH Samkas 
Sorte Teddy Bear som i sin tur var far till 
den vinstrika INT & NORD UCH Red 
Timbers Barnaby, som i sin tur var far till 
den ännu vinstrikare INT & NORD UCH 
Flatmoens Barney JR, de tre senaste födda 
i Norge, och återfinns i många stamtavlor 
i både Norge och Sverige.

SE UCH Terrapin Time Traveller, upp-
född av Missy Wood USA, ägd av Ylva 
och Bertil Samuelsson, bara utställd i 
Sverige eftersom han var kuperad. Time 
Traveller lämnade 22 avkommor, varav 
10 champions, vilket gjorde honom till 
Årets avelshund 2006. Sex av sönerna 
gick vidare i avel, bl a SE UCH Lakies 
Lille Edwin blev far till 35 valpar, SE 
UCH Pengabergets Baltzar far till 11 
valpar, övriga någon eller några kullar.
Han var även far till första kullen med 
7 överlevande valpar(u SE CH Zondas 
Orange Blossom) födda i Sverige, varav 
3 blev champions och gick vidare i avel, 
i Finland, FIN UCH Zondas Qrocodile 
Dundee. Två söner i Norge gick också i 
avel, NO UCH Jeopardys Don Quleur 
och NO UCH Count Inkberry, den sena-
re far till Årets Agility Norwich 2016 & 
2017 Doublepatch All Hallows Pumpkin 
förd av Pia-Helene Welander Carlsson, 
kennel Lärkahall, där ”Pumkin” även 
lämnat championbarn.

NL & SE UCH High Flyers Valentino, 
lånehund från Holland, I Sverige ägd 
av Morgan Granander, som egentligen 
föder upp West Highland White Terrier. 
Morgan kom i kontakt med Norwich-
terrier hos Valentinos uppfödare/ägare 
Jan Albers i Holland. Valentino fick 15 
avkommor i Sverige, 2 blev champions. 
Den namnkunnigaste är C.I.B NORD 

GB INT & NORD UCH Thrumptons Penny Red

SE UCH Terrapin Time Traveller, amerikansk import, 
ägd av Ylva och Bertil Samuelsson
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& FIN UCH Zondas Jambalaya, Årets 
Norwich 2000 och Årets BIM 2001 och 
2002, då slagen av sin son C.I.B, NORD 
& FIN UCH Villa Ekbackens BB King. 
Jambalaya lämnade 8 valpar varav 3 
blev champions. Jambalaya blev BIS på 
klubbutställningen år 2000 för Matti 
Luoso, Finland. Valentino var morfar till 
SE UCH Cobbys Hazy Dawn som blev 
BIM för Peter Green på 2002 års klubb-
utställning. Hazy hade två syskon, alla 
champions, som producerat sig vidare. 
Valentino finns även i en hel del stamtav-
lor i Europa.

GB & SE UCH Ragus Name Your 
Poison, engelsk import, lånehund, i 
Sverige ägd av Marita och Kenneth Elias-
son,egentligen Norfolkterrier uppfödare 
under kennelnamnet Cantab. Poison blev 
far till 42 valpar under 2003-2004,varav 
3 champions. ”Todd” ställdes bara i Sve-
rige pga kuperad svans, han var Årets 
Norwich i England 2001 och detsamma i 
Sverige 2003. En son, NORD UCH Ske-
da Star Dust blev far till 14 valpar,och, 
NORD & SE UCH Loddons Prince Va-
liant far till 20 avkommor varav 5 cham-
pions,där kullsyskonen C.I.B NORD & 
FIN UCH Cog-Wheels China-Girl och 
C.I.B NORD & FIN UCH Cog-Wheels 
Alladin-Sane, och SE & NO UCH Feher 
Macho Zlatan, som i sin tur lämnade 
17 avkommor. Prins Valiants kullsyster 
NO&SE UCH Loddons Poison Ivy blev 
första Norwichtik hos kennel Cantab, hon 
parades i England, och blev mamma till 
SE&DK UCH Cantab Ring Of Fire, (se 
bild till höger) som blev Årets Norwich 
2009, och BIS på klubbutställningen sam-
ma år för Nenne Runsten.

Am Arg Braz Urug Chile ES & SE UCH 
Dunbar’s Legend At Eastman, amerika-
född, chileägd lånehund, I Sverige delägd 
av Ylva och Bertil Samuelsson, han var 
här i 6 månader, blev Årets Norwich 2005 
och BIS på det årets klubbutställning, han 
lämnade 13 avkommor,3 champions. En 

dotter följde med tillbaka till Chile, Arg 
Braz Chile UCH Zondas Royal Romance, 
där hon fick en kull med 7 valpar, och en 
son C.I.B NORD FIN & LT UCH Villa 
Ekbackens Hottentott gick vidare i avel 
här, har lämnat 21 avkommor, varav 5 
champions, kullbröderna SE UCH Firefly 
och SE UCH Firework fick snabbt sina 
titlar och sonen SE & DK UCH Zondas 
Yolly Rodger lämnat valpar, som redan 
vunnit cert i juniorklass.

Can, Am, FIN & SE UCH Fairewood 
For Your Eyes Only, ”James” född i Ca-

nada och lånehund hos Nenne Runsten 
och Marja, Kari och Nan Salminen i 
Finland. Under sin vistelse här blev han 
far till 16 avkommor i Sverige, vilket gav 
7 champions, och 30 avkommor i Fin-
land, 14 champions. Av de avkommor 
som gått vidare i avel bör nämnas CH 
Airescot James Joyce, som i Finland har 
19 avkommor varav 4 champions, där 
den namnkunnigaste är C.I.B & NORD 
UCH Nanstop Polkagris (som har 15 
vinnartitlar!och blev BIR i Stockholm 
på Världsutställningen 2008)som fick 33 
avkommor i Finland varav 6 champions. 
En dotter till James, C.I.B & NORD UCH 
Airescot Joybells blev stamtik hos Kris-
tina Gyllström- Jerlin, och sonen INT 
NORD & DK UCH Airescot Jumping For 
Joy, som i sin tur gett 21 avkommor varav 
3 champions, en av dem C.I.B & NORD 
UCH O’Joy, avelshund hos Anita Broms, 
han har i sin tur gett 15 avkommor.

GB, INT, SE & NO UCH Elve The Sor-
cerer, uppfödd av Michael Crawley, ken-
nel Elve, gift med Lesley Crawley, kennel 
Ragus.”Trotter” vann 18 CC i England 
och blev BIS på Windsor, var här på 
lån under drygt ett år (1990-1991) och 
bodde hos Renee Sporre-Willes.Trotter 
var Årets avelshane i Sverige 1992-93, 
och i England 1990, -91 och -93. Han 
lämnade under sin Sverige-vistelse 73 
avkommor, varav 13 blev champions. En 
son, INT & NORD UCH Zondas Red 
Merry-Go-Round, som blev avelshund 
på kennel Ixa-Rag, han lämnade 18 val-
par, där 7 blev champions och flera gick 
vidare i avel. Merry-Go-Round blev BIS 
på klubbutställningen när Martin Phillips 
dömde 1:a gången i Sverige 1992. Kennel 
Ixa-Rag lades ner när ena delägaren avled 
2002. Av Merry-Go-Rounds avkommor 
blev CH Zondas Black Yasmin stamtik 
på kennel Lakies, CH Zondas Black Yo-
ker blev avelshane på kennel Solen, som 
sedan flyttade till Spanien, och SE UCH 
Ixa-Rags King Arthur fick några kullar, 
några champions och blev BIS på klub-
butställningen när Ruth Corkhill (kennel 
Redash, UK) dömde 1995.En annan Sor-
cerer-son SE UCH Cobbys Black Russian 
gick också vidare i avel, fick 17 valpar 
efter sig.

GB & SE UCH Ragus Up’N’Adam ägd 
av Renee Willes, 40 avkommor varav 9 
champions, sönerna DK&SE UCH Cobbys 
Roaring Chase , 34 avkommor, och Årets 
avelshund i England 2013 (genom dot-
tern GB UCH Kreatin Hidden Gem), och 
DK&SE UCH Cobbys Right On Target 

GB&SE Ch SE V-04 Ragus Name Your Poison, 
engelsk lånehund, under Sverigevistelsen ägd av 

Marita och Kenneth Eliasson

C.I.B NORD FIN&LT CH SE V-07 SE VV-14 
Villa Ekbackens Hottentott, uppf av Lena och Clark 

Sinclair och ägd av Eva-Lena Johansson

Arg, Braz, Chile, Urug, Am, ES&SE CH WW-02-04 
EUW-04 Dunbars Legend At Eastman, amerikafödd, 
lånehund från Chile, under Sverigetiden ägd av Ylva 

och Bertil Samuelsson

SE&DK CH SE V-09 Nord V-11 Cantab Ring Of Fire, 
uppf och ägd av Marita och Kenneth Eliasson
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som har 20 avkommor. Genom ”Thomas” 
barnbarn C.I.B & NORD UCH Ragus 
English Lady (Årets avelstik 2015 & 
2016) finns hans gener i många avelshun-
dar/tikar här i landet. ”Thomas” ställdes 
bara i Sverige eftersom han hade kuperad 
svans.

Detta är ingen komplett lista på något 
sätt, en del hundar ger fortsättning, andra 
inte. Ibland kanske man inte upptäcker 
en hunds förtjänster förrän längre fram, 
eller tvärtom! Jag har skrivit med cham-
pionat, men utelämnat alla vinnartitlar, 
eftersom det gör texten omöjlig att läsa 
med sammanhang. Under foton har de 
extra titlarna fått komma med.

Temperament

Norwichterriern är för att vara terrier 
väldigt mild. Den brukar fungera utmärkt 
ihop med hundar och andra djur. Liten 
varning, eftersom dom är lite godtrogna, 
alla man möter ute är ju inte lika trevli-
ga! För många år sedan placerade jag en 
7-årig hane hos goda vänner i hundtätt 
område i Stockholmstrakten. Deras 
hundvänner var lite förskräckta, hur skulle 
detta gå, en främmande vuxen tidigare 
avelshane!! Tarzan tog alla med storm. 
Han läste direkt av den mötande hunden 
på håll, om den verkade vänligt sinnad 
gick han fram lugnt och hälsade, var det 
en bråkig eller aggressiv hane, låtsades 
han helt enkelt inte om att den fanns. Det 
blev aldrig minsta problem, och Tarzan 
gick alltid lös, typiskt Norwichterrier. Vi 
har genom åren haft lite svängningar i 
temperamentet, för 35 år sedan hade vi 
många som var lite för veka, dom visade 
sig inte alls på utställning, sedan fick vi 
lite mer humör, det gäller ju att gå balans-
gång, vi vill ha tillräckligt humör för att 
visa sig, men fortfarande ha kvar rasens 
berömda snälla framtoning. Hanar till-
sammans brukar fungera utmärkt, tikar 
kan ibland få agg till varandra. Och även 
om det är en mild, snäll ras, så mår den 
bra av en fast konsekvent uppfostran. Styr 
hunden med halsband (ett halvstryp i 
läder eller textil) och vanligt koppel, och 
trots att det blivit så ”modernt” låt sele 
och flexi hänga kvar i affären. Norwich 
har ibland tjockare hals än huvud, varför 
det inte fungerar med vanliga halsband, 
som dom kan kränga ur i en stressad 
situation.

Trimning, pälsvård

Norwichterriern tillhör inte de extrema 
trimraserna. Nu finns det stor variation 

på pälskvalitéer, men vill du ha en snygg 
vardagshund och inte planerar att ställa 
ut den, lämna den till en duktig trimmare 
minst 3-4 gånger per år. Visst du kan nöja 
dig med 2 gånger också, men då blir den 
neddragen i underkläderna, och ser rätt 
vildvuxen ut innan nästa trim, lite tråkigt 
när man inte ser vad det är för ras!. Om 
du väljer sparvarianten bör hunden kam-
mas igenom 1 gång per vecka. Om du 
däremot tänker ställa ut din hund (eller 
vill att den alltid ser prydlig ut) behövs 
trimning lite oftare, väldigt beroende på 
pälskvalitén. En bra päls kan räcka med 
3-4 ggr per år, med lite finputs till utställ-
ningen. Även vardagshunden kan hållas 
fin med lite eget arbete emellan trim-
ningarna, om ägaren är lite fingerfärdig. 
Öronen skall plockas kort, huvudhåret på 
skallen skall vara relativt kort, klipp runt 
tassarna och putsa runt ändtarmen, och 
fixa till svansen så den inte ser ut som 
en lampborste. Fråga din uppfödare eller 
trimmare om råd. En trimbeskrivning 
finns att köpa genom rasklubben.Långt 
tillbaka i tiden ansågs det inte att rasen 
skulle trimmas , utan bara putsas lite. Päl-
sen var inte så riklig som idag, den riktigt 
sträva pälsen gav nästan inget ben eller 
huvudhår alls, men det blev lite tofsar på 
öron, fötter och svans. Och riklig päls bak 
på låren, och över korset. Det är ovanligt 
med den här pälsen idag, men om man 
har lyckan att få en hund med den här 
supersträva pälsen, går trimningen som 
en dans, och hunden ser fin ut jämnt 
utan en massa arbete. Den riktigt gamla 
norwichterriern kan bli lite håröm, om 
det inte finns någon speciell anledning 
att fortsätta trimma, var lite snäll och 
låt klippa pälsen istället. Pälsen blir lite 
tråkig i kvalitet och färg, men hunden ser 
välskött ut, och man slipper dra i skinnet 
som blivit lite tunnare med åldern. Nor-
malpälsen kan tåla EN klippning, och går 
att rätta till med mycket plockning, efter 
två brukar det vara kört, då får man fort-
sätta att klippa. Ett fåtal med superpäls, 
där hårstråna är lika sträva från topp till 
rot kan klara saxen. Har sett tre!

Fluffies, eller långhåriga

Då och då föds det ”Fluffies”, långhåriga, de 
har en mjuk, långhårig päls utan unde-
rull. Denna päls måste borstas och klippas. 
Har lätt att tova sig. Håren är svagt kru-
siga och växer rakt ut! Bedårande söta, 
försök inte att trimma, det är djurplågeri. 
Bara valpköparen blir upplyst ordentligt 
om vad pälsvården innebär. Har själv haft 
turen att sälja till människor med vana av 
perserkatter!  Dessa långhåriga valpar är 

väldigt vältypade, har själv haft tre och sett 
tre andra, men de är naturligtvis inget för 
avel eller utställning. Förväxla inte med en 
mjuk, dålig päls, den pälsen har underull 
och går att plocka när den är mogen, och 
blir då bättre ju mer man plockar.

Blå färg

Och ibland kan det födas blå. Nyfödda 
är de silverfärgade, vilket mörknar med 
tiden till mörkt blyertsgrått, inga svar-
ta tecken, nosen är också blyertsgrå. 
Ögonen har en ljusare nyans. Hos vissa 
raser hör den blå färgen ihop med ett 
sjukt anlag, tex hos dobermann. Jag har 
kontaktat uppfödare från olika delar av 
världen och inte fått någon uppgift att det 
skulle gälla hos norwichterrier. Många 
andra raser har blå färg som är helt ok, 
whippet, grand danois, greyhound osv. 
Vad jag vet är det tre blå norwichterrier 
födda i Sverige.

Blå valpar 7 veckor

Fluffy-norwich fotad vid 7 veckor och vid 15 års ålder
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2013, domare Tinna Grubbe, Danmark 
BIS C.I.B & NORD UCH Emmalundas Klippdassen

BIM Lärkahalls Tyrannosaurus

2014, domare Petter Fodstad, Norge
BIS Copperstone Edge Of A Lady, ägd av Renee Falck 

BIM C.I.B DK SE & FIN UCH NORD JW-10 
Cog-Wheels Rockin’ Robin, ägd av Lillemor Borko

2015, domare Siv Jernhake, Sverige
BIS SE UCH SV V-10 Cobbys Roaring Chase, 

ägd av Anna-Karin Hagberg, visad av Marita Billström 
BIM C.I.B NORD & FIN UCH SE V-09 WW-11 WVW-14 SE 

VV-14-15 Cog-Wheels China Girl,
 ägd, uppfödd och visad av Kristina Gyllström-Jerlin

2016, domare Martin Phillips England
BIS Lotcheck Lover Under Cover äg Eva-Lena Johansson 

BIM Mio Monello My Fair Lady 
uppfödd, ägd och visad av Ann-Marie Figved

2017, domare Morgan Granander, Sverige och Mexico
BIS SE & NO UCH Lotcheck Lover Under Cover 

äg Eva-Lena Johansson & 
BIM Shipmaster Red Sea, uppf och ägd av Lotta Witt-Hegarth

Att notera att 2016 kom båda vinnarna från juniorklass, och 
2017 var tiken junior. Bådar gott för framtiden. Lite kul att titta 
på inverkan av de ”historiska” hundarna jag skrivit om, om man 
tittar på 5 led, har 2st 3 av hundarna med, sedan har alla 4 -7 
med i stamtavlan, förutom Lotcheck Lover Under Cover som 
har 13 st!! Så visst har hundarna bakåt betydelse!?

Ylva Samuelsson

Senaste årens BIS och BIM på vår klubbutställning

Emmalundas Klippdassen och Lärkahalls Tyrannosaurus

Lotcheck Lover Under Cover och Mio Monello My Fair Lady

Lotcheck Lover Under Cover och Shipmaster Red Sea

Copperstone Edge Of A Lady och Cog-Wheels Rockin’ Robin

Cobbys Roaring Chase och Cog-Wheels China Girl
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Norwichterriers har redan med sin ur-
sprungliga användning som fångare av 
smågnagare i stallar och boningshus och 
gräva efter sorkar varit pigga på att sys-
selsätta sig. Trogna sina ägare men visst 
har de också kunnat dra iväg efter småvilt 
i skogen ibland, trots att det egentligen 
inte ingått i ett rastypiskt beteende. 

Men alerta och engagerade har de också 
visat upp, trots den ofta allmänt rådande 
uppfattningen att terrier-raser inte är de 
mest lättdresserade, goda resultat i flera 
olika hundsporter.

Ända sedan 90-talet har enstaka individer 
tävlat, men under de senaste 10 åren har 
det blivit allt fler som inte ”bara” tränar 
sina hundar för skoj och aktivering utan 
startar i flera olika hundportsgrenar. 

Sedan 2011 har t ex ett knappt tiotal 
norwichterriers tävlat i viltspår och 
Farmarens Helga Hufflepuff, Lärkahalls 
Walnut Brownie och Wichhound’s Hide 
Out har alla varit spårsäkra nog att bli 
viltspårchampions (SE VCH).

En riktigt lämplig och lyckosam hund-
sport för norwichterriers har rallylyd-
naden visat sig vara. Sedan den blev 
officiell 2012 har många norwichterriers 

kommit till start och ett flertal tagit sig 
upp genom klasserna med fantastiskt fina 
resultat. Riddarens The Famous Grouse 
blev en av de första hundarna av alla 
raser i Sverige att bli rallylydnadsmästare 
(RLD-M) och hon har följts av ett tiotal 
rasfränder där Doublepatch All Hallows 
Pumpkin blev Årets Rallyterrier 2014 och 
Cobby’s Devil in Demand detsamma 2016 
Sedan championat (SE RALLYCH) in-
fördes 2017 så har förutom Cobby’s Devil 
in Demand även Cobby’s Going For Gold, 
Emmalundas Lilla My, Ydresteds Charlie 
och Flottatjärns Johanna of Joy uppnått de 
3 certifikat i mästarklassen det krävs för 
championatet och fler hårt tränande eki-
page är på gång!

Redan 1995 tog Follow Rum’n Sally LPI i 
lydnad och såväl Doublepatch All Hallows 
Pumpkin Emmalundas Rölleka, Emmalun-
das Lilla My, Metazz Lilla Dillvippa samt 
Ydresteds Charlie tävlar i lydnadsprov , alla 
parallellt med sina mer framgångsrika re-
sultat i rallylydnad. 

Agilityn har inte varit självklar för en så 
kortbent ras men enastående Birline’s 
Gerda kämpade sig tidigt fram till klass 
3 och Lärkahalls Zingla Zlant lyckades ta 
”pinne” (kvalificerande resultat) i klass 
1 trots att de på den tiden tävlade i ”S” 

(small) och därmed kunde stöta på hin-
derhöjder upp till 35 cm. Men sedan 2017 
har agilityn till våra rasentusiasters glädje 
fått en XS-klass för hundar upp till 28 cm 
i mankhöjd och Lärkahalls Poppy Appeal 
samt Årets xs-Agilityterrier (2017) Dou-
blepatch All Hallows Pumpkin har tagit 
diplom (5 kvalificerande resultat) i klass 
1 i såväl hopp (AGDH1) som agilityklass 
(AGD1) .

Nosework är en spännande ny sport  
(officiell sedan 2017) som har fått många 
intresserade av att låta sina norwichter-
riers använda näsan! Turbolines Night 
of Passion, Flottatjärns Johanna Of Joy , 
Cantab Fire And Ice,Lärkahalls Maigold 
Morningstar och Cobby’s Going For Gold 
har alla tävlat och fått godkända doftprov, 
men först av alla norwichterriers att klara 
godkänt på alla tre officiella dofterna var 
Cog-Wheels Crash Boom Bang våren 
2018.

Med allt mer positiva träningsmetoder 
där motivation och arbetsglädje är nyck-
elord kommer vi säkert se allt fler duktiga 
norwichterriers som vågar tävla.

Pia Hélène Welander Carlsson

Tävlande norwichterriers


