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alva den Vilda följer mig 
på dagens promenader
– glad, pigg, nyfi ken och
busig till max. Det är bara 
ett stort Yessss till livet.
Pälsen fl yger. Pigga ögon 

sticker fram under luggen. Kanske 
det fi nns en kanin i närmaste buske?
Då måste man bara kasta sig dit, nosa 
länge och njutningsfullt.

”En sådan fi n yorkshireterrier”, säger 
förbipasserande oft a. ”Men är den inte 
lite stor? Och var är den långa lockiga 
pälsen. Och varför har den inte en 
rosett på huvudet?” Då får man tala
om, att det faktiskt är en silky terrier. 
Man får visa på den spetsiga rävnosen, 
den något strävare pälsen och berätta
om en tuff  jakthund i ett litet format. 

Den är framtagen som en aktiv orm- 
och råtthund i Australien. Där dignar 
det av silky terriers. Rasen prisas högt. 

Många berättar om, hur fl era silkys 
målmedvetet samarbetat om att döda
gift ormar som sökt sig till hus och 
odlingar. Därigenom har de räddat 
människoliv.

Malva den Vilda är vår fj ärde silkytik.
Hon är sanslöst tålig med småbarn,
älskar att spela fotboll och knölar ihop 
sig tätt intill oss både i soff a och i säng. 

Fia, 2,5 kilo, kom först. Hon blev 12 år. 
Hennes dröm var att bli kringburen
och beskåda världen i en trygg famn.

Anna övertogs vid tre års ålder - ett 
stressat skelett med pälstofsar. Hon 
kom att bli den mest lyhörda ledsagare 
man kunde önska sig i livet samt
råttornas skräck. Anna blev 16 år 
gammal och rymde iväg sin sista dag i 
livet för att säga adjö till de platser hon 
älskade. 

Emmaloppan var lugn, trind med pastej
och ölkorv i blick. Ändå knäckte hon
en mink. Hon tog också en orm, men
tyvärr i fel ända, så konsekvenserna av 
ormbettet förföljde henne, tills hon gick 
bort 16 år gammal. 

Ingen är den andra lik. Silkyn har 
en enorm förmåga att anpassa sig till
omgivningen utan att tappa sin särart.

Catharina Perlenius ☐

RASSPECIAL

Silky terrier  Smart med fart - Silky så klart!

Ursprung:
Australien

Mankhöjd: 
23 – 26 cm

Vikt: 
cirka 4,5 kilo

Päls:
Pälsen skall ligga slätt, vara fin och 

glänsande med silkig struktur.

Färg: 
Blue and tan

www.svenskasilkyterrierringen.sewww.svenskasilkyterrierringen.se

Facebook:Facebook:
Svenska Silky Terrier RingenSvenska Silky Terrier Ringen
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Glad, pigg, nyfi ken och busig till max.

Lek mellan två Silky. Foto: Börje Andersson.

Pälsen skall ligga slätt, vara fin och glänsande.



Rasspecial – SILKY TERRIER

6           Terrierposten 2-2015

INTUCH, Imp.England, Marshdae 
Tumbaarumba Of Derlan, född 1988.

Årets vinstrikaste Silky i England 1991.
Årets Silky i Sverige 1995-96. 

Foto: Michael Tafford.

INTUCH SEUCH NOUCH DKUCH 
NORDUCH Marimia´s Mega-Model, 

född 1998. Årets vinstrikaste Silky 2000.  
World-Winner-2000 Svensk vinnare-2000.  

Foto: Per Undén.

INTUCH NORDUCH FINUCH FIN 
JV-99 SE V-02 KBHV-06, Imp. Finland, 
Lonley Tune´s Natural High, född 1998. 

Årets Silky Sverige 2002. 
Foto: Per Undén.

Silkyträff , vännerna sniff ar in våren.

Historia

Silky terrierns historia
Rasen uppkom i Australien omkring 
förra sekelskift et genom en mix av 
australisk terrier och yorkshireterrier. 
Vissa källor säger, att det var en 
avsiktlig mix, eft ersom man ville 
förstärka eller förbättra den blå färgen 
hos aussien. Som en biprodukt kom 
silkyn till. I varje fall fi ck man fram 
en långpälsad litet större aussie, som 
man kallade för Sydney Silky eft er 
staden Sydney, där den först kom fram. 
Australien består av fl era delstater och 
varje stat har sina regler och standarder, 
och de varierade ganska ordentligt. 
Sålunda fanns det två viktklasser. Jag 
tror, att gränsen gick vid mer än 6 kg 
och den andra vid mindre än 6 kg. 
Hängöron var tillåtna. 

I olika kullar kunde man få fram 
australisk terrier, silky terrier och 
yorkshireterrier. Valparna registrerades 

eft er den ras de liknade och användes 
sedan i aveln. Tyvärr fi nns det dåligt 
med tidig dokumentation om hur 
eller om uppfödningen över huvud 
taget planerades, vilket de australiska 
historikerna beklagar. 

1959 bildades Australian Kennel 
Council (Australiska Kennelklubben) 
som publicerade den första 
gemensamma standarden. En viktklass, 
en mankhöjd och inga hängöron, allt 
för att få en enhetlig modell på silkyn. 
Viktklass och mankhöjd har reviderats 
sedan dess. Den senaste kom 2008, 
då det bestämdes hur den okuperade 
svansen skulle se ut. I USA hade rasen 
blivit populär under kriget, men 
eft ersom den inte hade en gemensam 
standard i Australien, kunde man inte 
ställa ut hundarna förrän eft er 1959.

Rasen i Sverige 
Till Sverige kom rasen 1965. På kennel 

Västerbacken föddes den första kullen, 
en hane och tre tikar. Ägaren till tiken 
var professor Göran Malmqvist som 
hade tagit in en dräktig tik. Inte långt 
eft er kom kennel Lillgården som hade 
importerat amerikanska silky terrier. 
Om dessa skriver Eva Allrin i en egen 
artikel. Många av de tidiga uppfödarna 
fi nns inte längre bland oss. I en annan 
artikel berättas om dessa föregångare. 

Gun Örtblad födde upp silky terriers 
med kennelnamnet Coanilo till i början 
av 2000-talet, då hon avled. Marianne 
Blomqvist med kennel Marimia har 
toppat listorna över Årets vinstrikaste 
silky terrier i fl era år. Hon har även fött 

“Rasen uppkom i Australien 
omkring förra sekelskift et genom 
en mix av australisk terrier och 

yorkshireterrier.”



SEUCH FINUCH, Imp.England, 
Marshdae Kolbee Marimias, född 1995.

Foto: Per Undén.

upp den första silkyn med titeln RLN 
N i rallylydnad. Eva Allrin fortsätter 
sitt arbete på Lillgården och Britta 
Samuelsson tävlar på kontinenten med 
sina Soft hair’s silky terrier. Högt uppe 
i norra Sverige fi nns Merja Rundgren 
med kennel Terriland och Minette 
Edlund Holstad med kennel Biley. 
Dennis Gustafsson med kennel Royal 
Toy har börjat föda upp igen eft er några 
års time out. Paula Viik med kennel 
Star Symphony har fött upp rasens 
första viltspårchampion! Hos Gunnel 
Odlare på kennel Eraldo fi nns det en 
liten naggande god ungtik, som det 
planeras valpar eft er.

Dagens uppfödare är inte många. Man 
skulle vilja, att fl er föll för denna lilla 
charmerande och klipska ras. 

Många drar sig kanske för pälsvården, 
men den är inte något större problem 
med de schampo- och balsampreparat 
som fi nns tillgängliga numera. Man 
tar bara bort löv och kvistar. En 
genomkamning och borstning räcker 
och inga papiljotter behövs!

Gunnel Odlare   ☐

“Till Sverige kom rasen 1965. På 
kennel Västerbacken föddes den 

första kullen, en hane och tre 
tikar.“

Rasspecial– SILKY TERRIER

INTUCH, Imp. Australien, 
Jansilk Arsac, född 1988. 

Svensk vinnare 1993. Foto: Per Undén.

“1959 bildades Australian Kennel 
Council (Australiska Kennelklubben) 

som publicerade den första 
gemensamma standarden.”
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Melker bland vårblommorna. En vän för livet.

Agnes njuter i gröngräset.

Silkyuppfödare

Tidigare silkyuppfödare
I ett nummer av Hundsport redovisades 
kennelnamn, som på 25 år inte hade 
haft  några registrerade valpar. Bland 
dem fanns fl era silky terrieruppfödare, 
som har haft  betydelse för rasen 
och som jag vill berätta om här. Det 
fanns dessutom andra uppfödare som 
koncentrerade sig på en annan ras och 
hade silkyn som ett komplement och 
en andra ras. Alla har ändå haft  målet 
att behålla det rastypiska hos silkyn, 
samtidigt som man har velat föra rasen 
framåt.

Den som födde upp första kullen 
silkyvalpar var Västerbackens kennel 
i Karlholmsbruk, ägare Anna-Lisa 
och Elisabeth Westerberg, mor och 
dotter. De hade övertagit en dräktig 
tik som kommit in från Australien - 
Coppice Chesina Lady som var parad 
med Tauto Talisman och fi ck fyra 

valpar, en hane och tre tikar. De föddes 
1965. Anna-Lisa Westerberg slutade 
med uppfödningen på 80-talet och av 
någon anledning fortsatte inte dottern. 
Under de decennier de var verksamma, 
importerade de fl era hundar från 
Australien och hade en välrenommerad 
uppfödning.
 
De tidigare importerna gick 
förmodligen till så, att säljaren skickade 
foto och priser och köparen köpte med 
ledning av detta och stamtavlan. Fotona 
var kanske inte helt välliknande. Man 
måste komma ihåg, att man inte reste så 
mycket och så långt på den tiden.  Från 
Australien krävdes det inte karantän 
för hundarna, vilket det gjorde för fl era 
närbelägna länder.

Siv och Per Holter, kennel Patana, 
importerade också fl era hundar och 
hade utbyte med Västerbackens kennel.  
De hade en framgångsrik uppfödning 

men blev tidigt sjuka och avled. 

Funny Dog’s kennel ägare Ann-Sofi  
Zeisig startade med tiken Lillgårdens 
Blue Funny Girl och använde 
Västerbackens hanar till fl era kullar. 
Hon samarbetade även med Swedehill’s 
kennel och hade kullar med Munbilla 
Rob Roy.

På 70-talet kom Hildur Reinkaitis 
Swedehill’s kennel tillbaka från 
Australien, där hon hade bott och hon 
medförde bland annat Ch Munbilla 
Rob Roy. Denna hund fi ck en hel 
del avkommor och han förbättrade 
kvaliteten på rasen högst väsentligt. 
Hon hade kontakter i hemlandet och 
tog in fl era silkys, exempelvis en dräktig 
tik, som fi ck en son som sedermera blev 
BIS i Sundsvall - Swedehill’s Gidju of 
Samira.

Gunnel Odlare   ☐

Silkys i vårsolen.
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“Det är bara fl er aktiviteter som gäller, eft ersom det är häft igt att leva och upptäcka dagen.”

Silkyn - en härligt hejdlös terrier
En silky är oerhört tillgiven sin ägare 
och sin familj. Den kastar sig ut till 
försvar, om något hotar fl ocken. Den 
markerar, så fort någon okänd närmar 
sig reviret. Då går larmet på gott och 
ont. Det lilla formatet till trots är den 
orädd och växer en meter över havet, 
när den hamnar i en okänd situation 
och går in för att försvara de sina. Den 
kan leva samman med labradorer, 
dobermanns, staff ordshires och 
chihuahuas. Ansvarsbiten är klar. Det 
är silkyn som bestämmer. 

Silkyn kan vara sanslöst elegant, när 
den svävar fram på catwalken i en lång 
fl ygande silkesglänsande päls, helt 
medveten om att jag är bäst, störst och 
vackrast. Däreft er kan den glatt rulla 

sig i geggamoja, doft a amöba men se sig 
lika läcker och vill pussas utan gräns. 

Silkyn gillar träning, utmaningar och 
är lätt att hantera. Den pinnar på i 
timmar på sina ben och tassar utan att 
bli trött. Det är bara fl er aktiviteter som 
gäller, eft ersom det är häft igt att leva 
och upptäcka dagen. Carpe Diem gäller 
även här. 

Landsbygd eller stad, bil, buss, tåg, 
fl yg, köpcentrum, folksamling eller 
havets fria landskap – den tar allt med 
tillförsikt och nyfi kenhet. Kanske det 
här fi nns någon kompis? Eller något 
att jaga? Eller något ätbart? Eller någon 
som klappar mig och tycker, att jag är 
fi nast? Silkyn är charmig, trofast och 
älskansvärd utan gräns. Det är lätt att 
bli fast för rasen.

Tidigare ledde Sverige stort bland 
antalet registrerade silkys i Norden. 
I dagsläget är det en häft ig hund för 
tonåringar och unga vuxna i Finland 
med 200 registreringar per år. Rasen är 
inte lika stor i Norge och i Danmark. 
Men vad är det som har hänt i Sverige? 
Det är ett stort frågetecken. 

Catharina Perlenius  ☐

Silkyn gillar träning, utmaningar och är lätt att hantera. “Carpe Diem gäller även här”

“Den kan leva samman med 
labradorer, dobermanns, 

staff ordshires och chihuahuas. 
Ansvarsbiten är klar. Det är 

silkyn som bestämmer.”
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Agnes på landet
Agnes (som egentligen heter något 
långt och fint) var 7,5 år gammal och 
inte rumsren. Matte kunde inte ta 
hand om henne. Man tog kontakt med 
organisationen Hittehund, som på ett 
mycket seriöst sätt omplacerar hundar. 

Jag fick för tio år sedan min 
Bordercollieblandis från Hittehund 
och har under åren ställt upp med 
punktinsatser för föreningen. Med två 
hundar – vi har en treårig Bordercollie 
också, två katter, två hästar och några 
fåglar - behövde vi ju inte fler djur. Men 
jag hade sagt till Hittehund, att vi kunde 

ställa upp som ett tillfälligt fosterhem 
för en liten, snäll hund. 

Den 30 december 2013 ringde telefonen. 
Kunde vi ta mot Agnes akut? Hem 
kom en liten tjej med två stora kassar 
med leksaker, täcken, koppel, selar och 
annat. Hon var nybadad i något starkt 
parfymerat schampo. Pälsen var tunn 
och sträv och huden torr. Klorna var 
långa och ögonen rann. Visst var det lite 
otäckt med de stora ”pojkarna”. Annars 
verkade hon inte tycka, att det var något 
konstigt att flytta in till oss. 

Från första natten sov hon på min 
huvudkudde. Hon var som en liten 

skugga efter mig. Hon tyckte, att det var 
märkligt att få mat två gånger om dagen. 
Hon jagade katterna i tid och otid. Hon 
följde med till stallet från första veckan, 
fick gå lös med ”pojkarna” och kom bra 
på inkallning. 

Hittehund fick in några, som var 
intresserade av att ta över Agnes. Det 
var äldre, som ville ha en hund utan 
behov av stimulans och andra, som 
trodde, att hon skulle bli rumsren på 
nolltid. 

Allteftersom tiden gick blev hon kompis 
med katterna och ”pojkarna”. Det blev 
betydligt bättre med rumsrenheten. 
Kassarna med leksaker tömdes 
långsamt, då Agnes vågade plocka ut 
sina grejer. Hon började känna sig trygg.

Till slut kände vi, att inte sjutton kan 
Agnes flytta. Hon är en del av familjen. 
Vi ska inte svika henne. Så nu hänger 
hon med på långa snabba promenader. 
Hon ligger och myser med katterna i 
soffan, solar på verandan och hjälper till 
i trädgården och i stallet.

Hon sover fortfarande på min 
huvudkudde var natt. Vi ser fram emot 
många år tillsammans.

Anette Waller/Catharina Perlenius ☐

Agnes, kom från Hittehund och fann sig ett kärleksfullt hem på landet, bland katter och hästar.

Loke i stan
Vi älskar vår Loke och kan inte tänka 
oss en familj utan honom. Men det 
började så där lite tveksamt. 

Min sambo och jag hade alltid 
föredragit Staff ordshire bullterriers. 
Och där var vi pålästa och kunniga. 

Men så tvingades vi att fi nna andra 
alternativ, när en av våra hundar blev en 
Änglahund redan vid två års ålder. Och 
det var grymt. Så vi ville tänka nytt. 
En av våra vänner rekommenderade en 
silky – en stentuff  hund i ett litet format. 
Vi kollade förstås runt på rasen. Först 
trodde vi, att detta var en liten ömtålig 
sak – något man skulle ha i soff an och 

knappt skulle våga släppa iväg på egen 
hand. Vi slog ändå till och Loke kom 
hem till oss. Det dröjde inte länge, 
förrän vi totalt hade ändrat uppfattning. 
Loke var ett kraft paket som snabbt 
visade, var han ansåg att skåpet skulle 
stå. Och hans entré i en snabbt växande 
familj gick mycket smidigare än vi hade 
trott. 

Loke trivs alldeles utmärkt i en 
lägenhet på Hisingen i Göteborg med 
två Staff ordshires, Putte och Elsa, 
två katter, ett akvarium och oss båda 
vuxna samt en lillhusse som nu är fyra 
år. Han har inga problem med att röra 
sig i stadsmiljöer, även om han älskar 
skog, sjö och vildmark. Hans kompisar 
utomhus är Dobermanns, Staff ordshires 
och Pitbulls. Vi hade gärna välkomnat 
raser i Lokes storlek, men nu har det 
inte blivit så. Och vi förstår inte varför. 
Men Loke mår gott och styr och ställer 
med sin omgivning.

Johan Eriksson/Catharina Perlenius  ☐

Loke har sitt hem i den stora fl ocken på Hisingen i Göteborg. Foto: Johan Eriksson.
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Lillgårdens Kennel
Det var så här det började …
I slutet av 1960-talet åkte mina 
föräldrar till en utställning i Tyskland 
för att titta på Yorkshireterrier, men 
de råkade komma på fel dag (eller 
rätt?), där de fi ck se Silky Terrier och 
tyckte, att de hade ovanligt stora 
Yorkar i Tyskland. Silky Terriern var 
en tämligen okänd ras i Sverige vid den 
tiden.

Våra första Silky Terriers
Min mor Lisa Allrin blev förtjust 
i rasen och år 1966 kom ”Niklas” 
FI UCH, INT UCH, NORD UCH 
Coolaroo Gantine’s Randy till Sverige 
från Holland. Han var emellertid 
av amerikanskt ursprung. Som en 
kuriositet kan nämnas, att ”Niklas” 
gick under rasnamnet Silky Terrier i 
Terriergruppen, medan övriga Silky 
Terrier av någon underlig anledning 
gick under rasnamnet Sydney 
Silky i Dvärghundsgruppen. Detta 
uppmärksammade mina föräldrar, 
som kontaktade den norske domaren 
O. Roig, som också befann sig på 
utställningen. Han tog tag i saken, 
vilket resulterade i att samtliga 

Silky Terrier däreft er gick under det 
gemensamma rasnamnet Australian 
Silky Terrier i Terriergruppen. Idag 
heter rasen Silky Terrier i Sverige. År 
1968 importerades de båda tikarna 
FI UCH, INT UCH, NORD UCH 
Casa De Caseys Venus och INT UCH 
NORD UCH Casa De Caseys Venessa 
från USA, eft ersom rasen var stor 
där. ”Venus” parades med ”Niklas” 
och denna kombination gav SE UCH 
Lillgårdens Muffi   (f 1970) som parade 
”Venessa”, vilket resulterade i INT 
UCH, NORD UCH Lillgårdens Blue 
Popsy (f 1973). Kenneln importerade 
även INT UCH, NORD UCH Casa De 
Caseys Miss Sweden från USA. Vi har 
också importerat hundar från Tyskland, 
Australien och Finland.

Vår uppfödning
Vi är nu inne på 10:e generationen i 
direkt nedstigande led till ”Niklas”. SE 
UCH Lillgårdens Blue Hickory (f 1988) 
- barnbarnsbarn till INT UCH, NORD 
UCH Lillgårdens Blue Popsy (f 1973) - 
var rasens första champion med svans.

”Hickory” parades med vår tyske 
import SE UCH Premium Vom 
Silkyhaus. Från denna kull kom SE 

UCH Lillgårdens Blue Dickory (född 
1990). Hennes barnbarn SE UCH 
Lillgårdens Blue Kimberly (f 1995) 
parades i sin tur med vår fi nske 
leasinghane FI UCH, NORD UCH, 
NORD V-99 Ninamanima Endota 
Etninja. Ur denna kombination kom 
INT UCH, NORD UCH, VWW-08 
Lillgårdens Blue Lysistrate (f 2000). Hon 
är den första Silky Terrier som blivit 
Världsvinnare på en svensk World Dog 
Show.

”Tratten”, som hon kallades, 
inseminerades med importerad säd 
eft er US CH Anahab’s Hugh R Th e Only 
One. Hennes son INT UCH, NORD 
UCH Lillgårdens Blue Lanceloth (f 
2003) parade i sin tur C.I.B DK UCH, 
SE UCH Bombix Moren Noet Is Here. 
SE UCH, DK UCH Lillgårdens Blue 
Ihlia (f 2012) från denna kull parades 
med Soft hair’s Silver Triumpf Of Mon. 
Detta är vår senaste valpkull född 2015.
Under årens lopp har ett fl ertal 
champions sett dagens ljus på Kennel 
Lillgården, vilket vi är stolta över. 
Kenneln innehar Terrierklubbens 
Uppfödarmedalj.

Lillgården idag
Vårt senaste tillskott är den fi nska 
importtiken Curiosity Power Of Passion 
född 2014. Vi ser fram emot att visa 
henne i ringarna framöver. Det var min 
mors önskan, att jag skulle fortsätta 
med rasen och förvalta den eft er hennes 
bortgång. Numera driver jag kenneln 
tillsammans med min dotter Josephine. 
Genom hennes dotter Jaqueline är vi 
inne på 4:e generationen och nästa år 
(2016) fi rar vi 50-årsjubileum.

Eva & Josephine Allrin
Lillgårdens kennel  ☐Niklas, FI UCH, INT UCH, NORD UCH 

Coolaroo Gantine’s Randy
Tratten, INT UCH, NORD UCH, 

VWW-08 Lillgårdens Blue Lysistrate

Lillgården kennel visar sina hundar, nu inne på 10e generationen eft er första silkyn Coolaroo Gantine’s Randy “Niclas”.
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Champions - min passion
30 år med uppfödning av Silky terrier
MARIMIA’s kennel

Föga anade jag, Marianne Blomqvist, 
att min resa till England för att döma 
Amerikansk Cockerspaniel för 30 år 
sedan skulle få en så stor betydelse. 
När man åker iväg på uppdrag, ingår 
det oft ast ett antal besök på attraktiva 
kennlar. Jag kom bland annat till 
Derlans kennel och charmades totalt 
av en Silky terriertik vid namn Bragans 
Fancy.  Silky terrier var då en för mig 

helt okänd ras, men jag visste, att jag 
inte skulle åka tillbaka hem till Sverige 
utan henne. Hon var bara min. Så det 
utbröt ett par dagars hysterisk jakt på 
papper, tillstånd och veterinärbesök. 
Och visst kom vi tillbaka till Sverige 
tillsammans. Eft ersom Bragans 
Fancy var dräktig vid köpet, fi ck 
min uppfödning en rivstart. Hon var 
välbyggd med ett supertemperament 
och blev svensk och norsk champion 
på bara fyra utställningar. Hon var en 
stjärna. 

Idag år 2015 och 30 år senare har 

min uppfödning resulterat i fl er än 70 
champions. Det är nio generationer 
räknat från Fancy. Jag har dessutom 
tillfört nytt blod via tio importer från 
England, Australien, Finland och 
Island. Flera kennlar, som har kommit 
igång senare, har startat sin uppfödning 
med hundar från MARIMIA’s kennel. 
Jag sänder ogärna mina hundar 
utomlands, men jag har ändå exporterat 
valpar till Norge, Finland, Danmark, 
Island, Schweiz och England. 

MARIMIA’s kennel har stått för årets 
vinstrikaste Silky terrier femton gånger! 
År 2001 fi ck jag Terrierklubbens 
uppfödarmedalj.

Alla härliga minnen och stunder med 
mina hundar skulle kunna bli en bok. 
Mitt hopp är, att många ska få möjlighet 
att lära känna denna underbara ras.
Silkyn är en härlig kompis. Den är 
robust men elegant, showig, fi xar 
agility, rallylydnad och viltspår med 
mera. Rasen har en vacker päls, som 
inte behöver trimmas. Den fäller 
inte och den behöver inte en mängd 
papiljotter inför en utställning. Den 
bara svävar fram, när den så vill.

Jag hoppas innerligt, att rasen får en 
lysande framtid. Och visst! Din nästa 
hund blir en Silky terrier! Eller hur?

Marianne Blomqvist
Marimia’s kennel   ☐

INTUCH SEUCH NOUCH DKUCH NORDUCH Marimia´s Mega-Model.

Silkyn - en sällskapshund
Man kan föda upp hundar för 
utställningar eller för ett familjeliv. 

Britta Samuelsson med Soft hair’s kennel 
tar det lugnt. Visst fi nns det champions 
i denna uppfödning, men tanken är 
ändå, att man ska föda upp hundar med 

en fi n bakgrund och se till att de får ett 
gott hem och ett gott liv. 

Alla hundar här har sina rötter från 
Tanjagårdens Kennel/ Coanilos Kennel 
med entusiasterna Gun Örtblad och 
Conny Hansson som ägare. De levde 
och andades för silkyn. 

Och visst fi nns här fi na resultat: 
Soft hair Silver Air blev NORDUCH 
NV-84, NV 85, INTUCH SV-89, SV 90 
och den första silkyn i Sverige som vann 
Best in Show. 

Nu fi nns Soft hairs Silver Twila Star 
som är SVUCH  DKUCH WDHUCH 
INTUCH. Soft hairs Silver Teila Star 
fi ck titeln FCI-Jahrhundertsieger, vilket 
betyder FCI 100- års segrare.

Britta Samuelsson
Soft hair’s kennel   ☐SE V - 89 V - 84 - 85 NOV - 90 INT&NORD UCH SOFTHAIR`S Silver AIR
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Hur skulle en logga se ut? 

När vi för 35 år sedan startade en 
rasklubb för silky terrier, var det 
inte det första vi tänkte på. Nej, det 
handlade snarare om vad klubben 
skulle heta. Och då fungerade det inte 
med klubb heller. Inoffi  ciella rasklubbar 
fi ck inte heta något med ordet klubb 
i namnet av någon anledning. Det 
var bara offi  ciella rasklubbar som 
Kennelklubben, Terrierklubben och 
Brukshundsklubben som fi ck kalla 
sig klubb. Inoffi  ciella rasklubbar 

hette till exempel King Charles 
Alliansen, Mopsorden, Japanese 
Chin Societen, Phalenesällskapet och 
Chihuahuacirkeln. Det var så Svenska 
Silky Terrier Ringen kom till. Det blev 
en ring.

Jag kommer inte ihåg vilken silky, som 
vi hade i loggan - den som är placerad 
mitt i den omgivande ringen.  Men 
jag är säker på att det var en tecknad 
silky, som vi fi ck använda. Den hade 
förstås en kuperad svans. Det hade alla 
silkysar på den tiden. Det togs beslut 

om att trycka upp dekaler och ta fram 
klubbnålar. Den enda diskussionen om 
silkyn var om hunden skulle vara vänd 
åt höger eller vänster inne i ringen. Det 
fi ck inte se ut, som om den var på väg in 
i bärarens armhåla, om man bar en nål. 
Problemet löstes, eft ersom man har två 
armhålor och det är upp till bäraren att 
bestämma, var nålen ska sitta.

Men så kom kuperingsförbudet 1989 
och de naturliga svansarna blev mer 
vanliga. Den australiska standarden 
föreskrev kuperad svans. Eft ersom 
en naturlig svans inte var beskriven 
i standarden, var det svårt att ändra 
hunden i loggan. År 2008 kom den nya 
standarden, där den naturliga svansen 
beskrevs. Nu är det kuperingsförbud 
även i rasens hemland Australien. Helt 
riktigt har då styrelsen i Svenska Silky 
Terrier Ringen låtit en konstnär rita 
en ny mittbild i loggan. Den kan ni se 
här ovan. Mycket snygg representant 
för rasen! Nu ser silkyn ut som den ska 
göra.

Gunnel Odlare   ☐

Från valp till champion
Jag hade alltid fött upp schäfer och 
tyckte, att detta var den ras jag kände 
mest för. Den var Top Ten i Universum! 

Men så är livet, som det blir. Jag träffade 
Gun Örtblad, Coanilos kennel. Hon fick 
mig att gå in för en ny ras – Silky terrier. 
Jag protesterade våldsamt, men jag blev 
fast. Jag kunde inte motstå utmaningen 
att få jobba med en utrotningshotad ras 
i Sverige.

Vad gör man, när man tänker starta en 
kennel och sitter där med en lovande 
valp? Jo, man ställer förstås ut för att 
få credit för att man tror rätt. Detta är 

något att satsa på. Och valpen får man 
börja träna inför ringen, när den kravlar 
runt och biter i allt från elsladdar till ens 
älskade böcker. Upp på bordet. Stå fint. 
Ut i ringen med träning för att gå på 
ett korrekt och naturligt sätt. Det går åt 
godis till max. 

När man börjar en uppfödning med 
en för en själv ny ras, är det ett måste 
med råd och förtroende från etablerade 
kennlar och uppfödare. Och varje 
valp är en egen individ med något 
speciellt att lära ut. Alla fantastiska 
förmågor kan man tyvärr inte ha kvar. 
Då kommer förstås frågan: Sälj, behåll 
eller fodervärd? Jag ser nogsamt på 
mina valpar, innan jag tar beslut. Vissa 

valpar är klara över, 
att de vill vara en 
familjehund. Andra 
älskar catwalken. 
Det handlar förstås 
om min kennel och 
hur jag tänker för 
att kunna driva den 
vidare med goda 
resultat. Då är det 
viktigt att kunna se 
linjen från valp till 
champion. 

Star Symphony kennel har nu haft 
kullarna A, B, C och D. Jag följer alla 
”mina” valpar i livet och älskar varenda 
en. Namnet på kenneln står för att mina 
valpar ska följas av stjärnljus och att 
var och en ska ha sig tillägnad en egen 
symfoni. Jag har märkt på sistone, att 
flera silkys är naturbegåvningar för 
viltspår. Och jag kan därför presentera 
Sveriges första viltspårschampion bland 
Silky terriers 2014 – Star Symphony 
Angelwind.

Paula Viik/Catharina Perlenius  
Star Symphony kennel  ☐

Ny logotyp för Svenska Silky Terrier Ringen

Ovan: Den gamla logotypen.
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Silky Terrier Ringen 
Klubbens historia
Svenska Silky Terrier Ringen (SSTR) 
bildades vid Stockholmsutställningen 
i november 1980. Det första årsmötet 
hölls i Västerås i maj 1981. RaskIubben 
växte snabbt. I december 1987 hade 
man 150 medlemmar, vilket märkligt 
nog är fl er än i dagsläget. SSTR anslöts 
till Specialklubben för Sällskaps- och 
Dvärghundar och vidare till Svenska 
Kennelklubben.

Gun Örtblad, Coanilos Kennel, blev 
föreningens första ordförande. Hon var 
den starka drivkraft en vid bildandet 
av rasklubben. Flera deltog i arbetet 
med uppstarten 1980 exempelvis Gun-
Britt Hjelm, Samiras Kennel, Hildur 
Reinkaitis, Swedehills Kennel, Ann-Sofi  
Zeisig-Ekström, Funny Dog’s Kennel 
och Gunnel Odlare, Eraldo’s Kennel.

Självfallet skulle man anordna 
rasspecialer – inoffi  ciella utställningar. 
Den första hölls i Uppsala år 1981. 
Sedan dess hålls det en rasspecial 
varje år. Här ges tillfälle att sprida 
information om silkyn. 

En tidning var ett måste. Hur skulle 
man annars kunna nå uppfödare och 
silkyägare landet runt? Detta var långt 
före Internet och sociala medier, så 
tidningen hade en stor betydelse. Den 
hette först Silky Bladet. Detta ändrades 
till Silky Terriern, vilket tidningen heter 
än idag. Den utkommer tre gånger per 
år och distribueras både till medlemmar 
och till intressenter. Mycket energi 
läggs på, att denna tidning ska ha 
fakta, information samt vara en 
intresseväckare för den, som ännu 
inte har upptäckt silkyn. Det tar alltid 
tid och kraft  att engagera sig i vilken 
förening det vara månde. Då Svenska 
Silky Terrier Ringen är en jämförelsevis 
liten klubb i hundvärlden, krävs det än 
mer av dem, som är entusiaster. 

Dagens styrelse arbetar mycket via 
kommittéer med ansvar att rapportera 
från sin verksamhet vid varje 
styrelsesammanträde. Det krävs ett 
sammanhållande kitt, en respekt och 
ett förtroende för varandras uppdrag, 
erfarenhet och kunskap för att skapa en 
gemensam framtidstro, där silkyn får 
ta plats. Ledstjärnan är silkyns framtid. 
Det är silkyn man jobbar för.

Årets Silky 
Silkyn har utmärkt sig inom ett 
fl ertal områden som rallylydnad, 
lydnad, agility och viltspår. Allt är av 
intresse. År 2014 utsågs en champion i 
viltspår. Och det lär bli fl er silky terrier 
champions som kommer att ta plats, 
när man ser till alla olika grenar som 
erbjuds. Varje år utses Årets Silky. 
Det senaste året korades även Årets 
Viltspårssilky. 

En numerärt liten ras 
Silkyn är en utrotningshotad ras i 
Sverige. Den räknas till Numerärt Små 
Terrierraser (NSTK). År 2014 föddes 
här enbart ett fåtal valpar. Därför 
planeras aktiviteter tillsammans 
med andra rasklubbar för att få ett 
tillräckligt stort antal deltagare. 

Samtidigt är man mycket aktiv i 
föreningen och vill visa upp silkyn, där 
så är lämpligt. Vid Malmöutställningen 
brukar Svenska Silky Terrier Ringen 
exempelvis delta med en egen 
rasmonter. Och inte minst! - för andra 
året i rad står denna lilla klubb som 
arrangör för en inoffi  ciell utställning 
i Landskrona. Alla raser välkomnas. 
Förra året anmäldes 150 hundar. Så 
SSTR jobbar ihärdigt för att sätta silkyn 
på kartan i Sveriges hundvärld. 

Catharina Perlenius ☐

SVENSKA SILKY TERRIER RINGEN
Hemsida
www.svenskasilkyterrierringen.se

Kontaktpersoner
Ordförande
Paula Viik
Låttsbyn 100
464 64 Brålanda
070-880 22 03

Vice ordförande
Catharina Perlenius
Oxerödsgatan 28
422 43 Hisings Backa
070-556 15 20
c_perlenius@hotmail.com

Sekreterare
Inger Sjögren
Östra Lackalängavägen 18
244 94 Furulund
073-089 81 97
i.ag.sjogren@gmail.com

Valpförmedlare
Johan Eriksson
076-800 95 54

Josephine Allrin
073-444 36 66

Medlemsavgift er 2015
Fullbetalande  200 kr
Familjemedlem  50 kr
Valp gåvomedlem (ny )  50 kr
Ny / återvändande medlem 100 kr
Medlem utanför Norden 250 kr

Beloppet inbetalas på 
postgiro 943 76-1. 

Utställning i Tvååker i juli!
Sommarens utställning i Tvååker blir årets höjdare. 

Svenska Silky Terrier Ringen fi rar 35-årsjubileum i Sverige år 2015. 
Det stora arrangemanget kommer att hållas i samband med SKKs Internationella 

utställning i Tvååker. Där anordnas en inoffi  ciell utställning för silky terrier 
söndagen den 12 juli. 

Silkyn är mycket uppskattad i våra grannländer men tyvärr relativt okänd 
i Sverige. Då är det desto viktigare att vi fi nns på plats, visar upp silkyn och 
marknadsför rasen. Vi hoppas på superväder, max antal silkys och att de tar 

andan av publiken.

Varmt välkomna!
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