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URSPRUNG
Storbritannien

STORLEK
Mankhöjd 36-41 cm

Hane 13-17 kg, tik 11-15 kg
(höjden ska vara i proportion till vikten)

PÄLS & FÄRG
Släthårig, färgen är röd, fawn, vit, svart eller 

blå eller någon av dessa färger i kombina-
tion med vitt. Brindle i alla nyanser, även i 

kombination med vitt.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR
Rasen är känd för sitt okuvliga mod och sin 
ihärdighet. Den är mycket intelligent och 

tillgiven. Den skall vara djärv, orädd och full-
ständigt pålitlig. Texter sammanställda av ordförande Jennie Holmberg, med styrelse 2020

Information hämtad ur RAS 3.0

Foto: Marcus Schneider

Foto: Sabina Nyström
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HISTORIA
Staffordshire bullterriern, i dagligt tal kallad staff, är en engelsk 
terrierras som ursprungligen användes för hundkamp. Genom 
att korsa snabba, agila och envisa terriers med uthålliga, starka 
molosser fick man fram en muskulös atletisk hund som besatt 
stor styrka i förhållande till sin storlek. 

Rasen var en ”poor man's dog” och utvecklades i de tidiga 
industri- och kolgruveområdena kring Midlands, där grevska-
pet Staffordshire ingår. De fattiga arbetarna hade hundkampen 
som söndagsnöje och extra inkomst. Detta kan idag låta ma-
kabert, men hundkamp som nöjesform förekom i en tidsepok 
där synen på djur (och människor) var radikalt annorlunda 
mot idag. Hundkamp och djurhetsning av andra slag betrak-
tades som legitimt nöje, precis som uppvisandet av människor 
med olika funktionshinder var en självklar underhållning på 
cirkusar. Allt var inte bättre förr. Hundkamp förbjöds 1835 
men levde kvar i stor utsträckning illegalt till sekelskiftet. 

Då staffen var uppskattad för sitt glada, sociala, miljöstabila 
sätt och fungerade väl i den engelska underklassens ofta trång-
bodda familjer fick rasen en ny huvuduppgift - sällskapshund, 
en uppgift den klarat med bravur och rasen har sedan dess 
varit en av Englands populäraste, särskilt bland barnfamiljer.I 
hemlandet går staffen under smeknamnet ”the nanny dog”.

Den första rasstandarden skrevs 1935 och hade hunden Jim 
the Dandy som förlaga. Standarden reviderades 1948, då sänk-
tes maxhöjden från 45,7 till 40,6 cm, med tillägg att höjden 
skall vara i proportion till vikten. Ståndöron var inte längre 
önskvärda och färgen blå godkändes. Standarden reviderades 
igen 1987, då formen anpassades till engelska kennelklubbens 
standardmall för rasstandarder. 

Rasens första champions var tiken Ch Lady Eve och hanen  
Ch Gentleman Jim som fick vardera CC och titel på Crufts 1939.

Den första staffen importerades till Sverige år 1962 och ras-
klubben, Svenska Staffordshire Bull Terrier Klubben (SSBTK) 
bildades 1991.

Ch Gentleman Jim

Foto: Johanna Björkman Foto: HP Stolpe

Rasen är känd för sin barnvänlighet, men tänk på att alla hundar är individer. Inga barn och hundar ska lämnas utan uppsyn.
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RASEN

Det viktigaste för staffen är att få hänga med, vilken aktivitet som än bjuds.

Staffordshire bullterrier är en mycket populär sällskapshund och 
med 1053 nyregistreringar hamnade den på 5e plats över de vanli-
gaste raserna i Sverige 2019. Staffen är ömhetstörstande, social, ak-
tiv, intensiv, positiv och älskar full fart och visar det med intensiva 
glädjeyttringar. Samtidigt älskar den att bara vara hemma med sin 
familj och mysa. Det viktigaste är att få vara med, vilka aktiviteter 
som än bjuds. En riktig kompis som älskar livets goda! Den älskar 
fysisk kontakt, värme och att vila på mjuka underlag, gärna i solen. 
Den tycker oftast inte om regn och rusk.

Rasen är också en populär utställningshund, den svenska exteriör-
aveln håller hög klass och svenska staffar har rönt internationella 
framgångar i utställningsringarna. Vi har bl.a. svenskuppfödda 
staffar som erövrat championat i hemlandet, samt blivit BIR på 
Crufts under både 2018 och 2019. Förra årets BIR tog dessutom 
RCC i år.

På senare år har allt fler fått upp ögonen för staffen som trä-
nings- och tävlingskamrat. Staffen är glad, förig, uthållig och 
lättlärd med stor arbetsglädje och mycket ”will to please”. Till 
skillnad från traditionella bruksraser har staffen emellertid 
inga problem med att slappa på soffan en regnig dag, vilket gör 
den till ett bra alternativ ifall man vill träna och tävla med sin 
hund, men inte riktigt har tiden för en krävande brukshund. 
Vi har framgångsrika ekipage i de högsta klasserna inom både 
agility, viltspår och tävlingslydnad med representation på mäs-
terskap, och många staffar visar framfötterna inom rallylydnad 
och nosework. Vi har till och med fått vår första spårchampion 
i brukset!

Foto: Sandra Foresti

2015 blev Kronsäter's Lyckträff den första svenskfödda staffen 
att bli utställningschampion i rasen hemland. 

Foto: Bev Harrisson
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HÄLSA
Som alla bullraser i terrierfamiljen är staffen predisponerad för 
immunologiska sjukdomar såsom atopi och demodikos.

Rasen har inget hälsoprogram gällande höftleds- och arm-
bågsdysplasi, men har trots detta haft en stor andel röntgade 
hundar. Rasen fick HD/ED-index infört 2018.

Rasen är listad i SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) 
gällande:

1. Bett: Felställda nedre hörntänder som biter upp i gomtaket.

2. Hud och päls: Tunn päls och/eller irriterade hudpartier.

L2Hga och HC är två ärftliga rasbundna sjukdomar med 
klarlagd nedärvning, som det finns gentest för. L2Hga är en 
neurologisk sjukdom som är obotlig och leder till döden. HC 
står för Hereditär Katarakt, det är en ärftlig starr som gör att 
hunden blir helt blind i ung ålder.

Andning fanns med i den förra SRD-revisionen men togs 
bort 2017. Under 2015-2017 rapporterades inte ett enda fall 
av andningsproblem i SRD. Detta betyder dock inte att det 
inte finns staffordshire bullterriers som har andningsproblem. 
Rasklubben vill betona att staffordshire bullterriern ingalun-
da ska ha en ofri andning.

Mellan 2010–2017 har 20–25% av årsregistreringen genomfört 
antingen MH och BPH. Både BPH 200- och 500-analysen finns 
att läsa, liksom ett mer omfattande och fördjupande hälsoav-
snitt på rasklubbens hemsida www.ssbtk.se.

Foto: Nicklas Nuland

Foto: Maria LindsjöFoto: Malin Ask Foto: Moa Spjuth

RASKLUBBEN
Arbetet för bildandet av SSBTK började 1990 med ett brev 
som Börje Dannfelt skrev till tio personer med intresse i 
rasen. Drivande i frågan var Sigvard Olsson och dåvarande 
ordförande i Svenska Terrierklubben, Dan Eriksson.

Den 23 februari 1991 i hembygdsgården Ödeshög kallades 
det till ett konstituerande möte för att bilda rasklubben för 
staffordshire bullterrier. 

Det möte som interimsstyrelsen kallade till blev till två möten i 
ett, eftersom klubben ännu inte existerade officiellt och så även 
inga medlemmar. Vad som därför gällde var att först och främst 
besluta att bilda en rasklubb. 

Efter beslutet antogs stadgarna och sedan började ordinarie 
årsmöte där Sigvard Olsson (Sunstaff) valdes till ordförande.

 Genom åren har styrelsen haft många olika konstellationer för 
tro en som vet, det krävs en hel del engagemang av människan 
för att arbeta ideellt i en rasklubbs styrelse. 

Förutom styrelsen, finns också olika specialkommittéer som 
har till uppgift att främja intresset i ett specifikt ämne. 

SSBTK har idag över 900 medlemmar.

Staffen på bilden hette Tess var den första svenska terrier att bli både dansk 
hopp- och agilitychampion. Föraren Christina har tävlat agility på hög nivå, 

b.l.a. har hon med staffe tagit medaljer på VM, NM och SM, varit med i landsla-
get med tre olika staffar samt kvalat till SM 20år i rad. SSBTK har haft förmånen 

att arrangera flera kurser för Christina, något som uppskattas av medlemmarna. 
Foto: Janne Pettersson
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Agility en stående KM-gren
Foto: Anette Andersson

Foto: Emma Josefsson Välkänt lydnadsekipage, 
Tommy och Keela från Norge

Foto: Nicklas Nuland

Foto: Emma Josefsson

Vilken tur för våra staffar som är gjorda av socker att 
solen nästan alltid skiner i Gränna! 

 Foto:  Emma Josefsson

KLUBBENS KRONJUVEL, RASSPECIALEN

Varje sommar sedan 1993 arrangerar SSBTK traditionsenligt 
den välbesökta rasspecialen som de senaste åren är belägen 
i Gränna. Mellan 1993-2000 var det en inofficiell utställning 
och den första KM-grenen, lydnad, tillkom 1997. Idag är ras-
specialen ett tredagarsarrangemang med officiell utställning, 
hearing, prova-på aktiviteter och klubbmästerskap i rallylyd-
nad, agility och tävlingslydnad.

Som den novis man är som besökt specialen sedan 2011 kan 
man knappt föreställa sig den enorma utveckling arrangemang-
et gjort när man hör gamla rävar berätta om rasspecialen som 
brukade arrangerades på en gräsmatta utanför en vandrarhems-
länga och någon hade skrivit ut katalogen hemma med sin egen 
skrivare. Nu håller arrangemanget till på det största fält Gränna 
har att erbjuda för denna årets händelse inom staffevärlden dit 
både den inbitna nörden såväl som nya i rasen vallfärdar till.

Tyvärr blev den av förklarliga skäl som så mycket annat detta 
år inställd och vi hoppas innerligt att vi får ses och fira dubbelt 
nästa år då klubben fyller 30år!

Förutom rasspecialen arrangerar klubben även den officiella 
vinterspecialen, denna utställning är dock inomhus i ett betyd-
ligt mindre format.

Anmälningssiffror utställningen

Den första specialen, Strängnäs 1993 - 53st

Den första officiella specialen, Gränna 2001 - 112st

Rekordåret, Gränna 2015 - 425st

Sedan rekordåret kan man säga att anmälningssiffrorna 
ligger på ca 350 hundar, vilket betyder att den svens-
ka rasspecialen ligger i paritet med de absolut största 

utställningarna i rasens hemland vilket är unikt.

e
Klubbmästerskapens start

1997 var första året man arrangerade klubbmästerskap i 
lydnad och där deltog 5 ekipage.

2002 arrangerades agility för första gången och sedan 
2013 är det en stående KM-gren.

2012 tillkom då den snabbt stigande grenen, rallylydnad.

I dagsläget är det runt 120 starter för alla KM-grenar totalt
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Den mångsidiga staffen – 5 frågor till 5 staffeägare
Trots sin primära funktion som sällskapshund är det ingen tvekan om att staffen är en utmärkt allroundhund som man kan ha 
mycket roligt tillsammans med. Vi har valt att intervjua 5 personer som har erfarenhet av att träna och tävla sina hundar inom 
olika områden: agility, lydnad och rallylydnad (våra tre stående KM-grenar), samt weightpull och staffen som diabeteshund!

Lydnad

Elin Martinsson med Rejsa.
Tävlar i Lydnad klass 2  
Berätta om Rejsa!

Rejsa heter Blondietales Egg and Spoon Race i stamtavlan och 
är 2 år gammal. Hon är en sorglös, arbetsglad och fartig hund 
med mycket glädje och vilja. Tränar vi inte lydnad så älskar 
Rejsa att simma, springa i skogen och busa med ”syrran” Melda. 
Rejsa är inte så förtjust i att inte vara i centrum, det är ganska 
tråkigt och onödigt. Hon tycker även att sovmornar är ett kon-
stigt påfund, vem vill inte hoppa ur sängen och fånga dagen så fort 
man slår upp ögonen?

När och hur började ni med lydnad?

Jag började träna lydnad med Rejsa när hon var 3 månader 
gammal. Vi började genom att gå valpkurs för dåvarande 
landslagstränare i lydnad. Min grundplan med Rejsa var att 
tävla bruks men vi upptäckte snabbt att tävlingslydnaden var 
det vi brann mest för.

Har ni gått många kurser eller tränar ni mycket själva?

Vi tränar mestadels själva ca 4-5 ggr i veckan men har några 
träningskompisar som vi träffar regelbundet. Rejsa är min 
första tävlingshund och då jag inte har någon erfarenhet av 
tävlingslydnad sen tidigare så var jag väldigt mån om att gå 
kurser från det att Rejsa var liten, dels för att Rejsa skulle lära 
sig att träna i miljöer med andra hundar och människor men 
även för att jag skulle lära mig så mycket som möjligt. Jag har 
gått kurser specifikt inriktade på tävlingslydnad och vi har 
sammanlagt gått sju lydnadskurser för fyra olika personer de 
senaste två åren.

Vilka fördelar tror du Rejsa har i lydnaden tack vare sin ras?

En egenskap som är en stor fördel är Rejsas explosivitet och 
fart, det är något jag behöver lägga väldigt lite tid på i min 
träning då det kommer så naturligt.

Vilka nackdelar tror du Rejsa har i lydnaden tack vare sin ras?

Det finns inte många nackdelar med Rejsa i mina ögon men 
ibland möts man av lite envishet och en ”jag kan själv och 
behöver inte lyssna på matte” attityd och man påminns om att 
det är en terrier man tränar med.

Vilket är ditt bästa tips om man vill satsa på Lydnaden med en 
staff?

Om jag ska ge bara ett tips så är det absolut att från tidig ålder 
lära hunden att kunna vistas, fokusera och träna runt andra 
människor och hundar. Staffarna är fantastiskt roliga tränings-
kompisar och det går helt klart att ta sig långt med en staffe i 
lydnaden, fler lydnadsstaffar åt folket! Våga tro på dig själv och 
din hund så kommer man långt!

Agility 

Nathalie Kleberger med Britt 3 år och Beda 9 år. 
Tävlar i klass 2
Berätta om Britt och Beda!

Jag har två staffar som jag tränar och tävlar agility med; Little 
Frogs Vacqueyras Vignes, Beda, och hennes dotter, min egen-
uppfödda, Belli e Beati Dea d’Etna, Britt.

Beda blir 9 år till vintern och var min första agilityhund, hon är 
klar för klass 3. Britt är 3 ½ år gammal och klar för klass 2.

Beda är en extrem människoälskare och älskar att vara i cen-
trum; det är oerhört mycket go i henne, men samtidigt är hon 
väldigt mjuk och genomsnäll. Hon vill inget hellre än att vara 
till lags, men har svårt att hitta sin bubbla om det finns spän-
nande människor att pussa på. Hon är den mest positiva hund 
jag någonsin stött på. Hon är väldigt lättlärd och gör nästan vad 

Foto: Elin Martinsson

Foto: Emilia Klasson
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som helt för lite beröm och en godis. Beda har mycket gas, men 
inte alltid så mycket broms.

Britt är helt ointresserad av nya människor och hälsar mest 
för artighetens skull; annars är det bara matte som gäller. Hon 
är en liten tänkare och vill gärna klura och förstå för att lära 
sig på bästa sätt. Hon köper inte det man säger rakt av. Britt 
har lite svårt för om andra hundar kommer för nära, men är 
samtidigt väldigt lätt och snäll att ha att göra med. I agilityn har 
hon extremt mycket motor och springer på väldigt bra. Britt 
har mycket gas, men även en bra broms och kan konsten att 
slappna av när tillfälle ges.

När och hur började ni med agility?

Beda och jag började med agility 2014, med en enkel nybörjar-
kurs. Eftersom ingen av oss har någon större självbevarelsedrift 
började vi tävla nästan direkt. Och det gick som väntat … Hela 
första året gick åt till att få Beda att stanna på banan istället för 
att springa och hälsa på alla roliga människor hon såg.

Britt föddes in i agilityn och började egentligen med förbere-
dande grunder redan som 7 v valp, men sedan tog vi det lugnt 
och hetsade inte fram något. Vi gick agilityförberedande kurser 
både på plats och online. Slalom, kontaktfält och riktiga hopp 
fick hon inte ens titta på förrän hon var 1,5 år ungefär.

Har ni gått många kurser eller tränar ni mycket själva?

Vi går så många kurser som vi hinner med; vi tränar för några 
olika tränare i närområdet samt filar på ”läxor” i vår ensamhet 
på klubben. Under tävlingssäsongen blir det inte jättemycket 
träning då det är ganska intensivt stundtals.

Vilka fördelar tror du Britt och Beda har i agility tack vare sin 
ras?

Jag tänker att de är envetna och inte ger upp i första taget samt 
har en stor portion ”will to please”. De är starka i sina kroppar 
och väldigt snabba. Och de tycker att allt är så himla kul.

Vilka nackdelar tror du Britt och Beda har i agility tack vare 
sin ras?

I Bedas fall är det främst hennes extrema människokärlek som 
satt (och fortfarande sätter) käppar i hjulet. Hon kan helt enkelt 
inte motstå att hälsa på människor om hon får chansen.

Britt har lite svårt med andra hundar som kommer för nära 
eller som muckar och det är ibland jobbigt på tajta tävlingsplat-
ser där många har dålig koll på sina hundar och släpper fram 
dem till höger och vänster. Hon nöjer sig dock med att snäsa 
ifrån och ställa sig närmare mig.

Vilket är ditt bästa tips om man vill satsa på agility med en 
staff?

Lägg tid på grunderna och slarva inte med dem. Socialisera din 
hund så att den är van att arbeta med andra hundar omkring 
sig utan förväntan på att få leka. Lägg tid på passivitetsträning 
(bra oavsett om du skall köra agility eller inte). Börja inte för 
tidigt med slalom, fullhöjdshinder och dito kontaktfält. Skynda 
långsamt och lägg grunden för att få en hund som håller i 
många år. Staffar är ofta lite tyngre än många andra agilityhun-
dar och det får man ta med i beräkningen. Jag tycker också att 
det är viktigt att jobba förebyggande och ha kontakt med en bra 
fysioterapeut eller liknande. Viktigast av allt är att man tycker 
att det är roligt.

Rallylydnad 

Malin med Lava 5 år, kvalat till SM 2020
Berätta om Lava!

Jag har två staffar, Lava och Selma, men just nu är det bara 
Lava som är aktiv tävlingshund. Lava är 5år gammal, kommer 
från kennel Rosa Parks och min första hund! Hon är en väldigt 
tokig tjej med fantastisk personlighet och har inställningen att 
”livet är en fest”.

Hon älskar att mysa, kramas och att busa med sin staffesyster 
samtidigt som hon även gillar att ligga i gräset och bara vara. 
Lava gillar inte när tvåbenta höjer rösten, det blir hon stressad 
av. Hon gillar inte heller när Selma gör massa hyss. Då kommer 
hon oftast och skvallrar på sin syster. Att klippa klorna är inte 
en favoritsyssla.

Har ni gått många kurser eller tränar ni mycket själva?

Vi gick en nybörjarkurs i rally 2017 när hon var runt 2år och vi 
startade i våran första tävling hösten 2018. Jag tyckte rally såg 
så kul ut, efter vi provat så var vi fast! Jag har tränat mycket på 
egen hand och tillsammans med vänner och när vi kört fast så 
har vi tagit hjälp av rallyexperten och ”vår rallycoach” Malin 
Sigren. Hon har varit en enorm hjälp på vår väg till SM.

Vilka fördelar tror du hundarna har tack vare sin ras?

Min uppfattning om staffen är att det är en arbetsvillig hund, 
glad och positiv som alltid vill göra rätt för sig. En smart och 
lättlärd ras vilket det har varit till en stor fördel i vår träning.

Foto: Annelina Andersson
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Vilka nackdelar tror du hundarna har tack vare sin ras?

Staffens inställning till att alltid göra rätt kan även ställa till det, 
när blir det fel eller när matten är otydlig så blir Lava väldigt 
lätt frustrerad vilket kan visa sig genom att hon börjar ljuda 
eller hoppa på mig. Det kan vara svårt att hitta balansen när det 
gäller kravställning. Hur långt törs jag gå innan det övergår till 
frustration?

Vilket är ditt bästa tips om man vill satsa på rallylydnad med 
en staff?

Finns så många tips som jag gärna delar med mig av, men här 
kommer några. Ställ inte för höga krav. Kör du fast så be om 
hjälp eller tips. Själv har ja lagt mycket fokus på samarbete och 
kontakt. Tålamod är fördelaktigt,många många träningstillfällen 
har jag fått bryta för att Lava helt enkelt varit för flamsig. Ha 
inställningen att det ska vara kul att köra rally, oavsett om det 
går bra eller dåligt. Den dagen du går in på rallyplanen och är ett 
tillsammans med hunden, i eran egna bubbla utan någon kon-
takt med omvärlden, med 100% ren glädje från start till slut, den 
dagen är svår att glömma. Det är någonting att sträva efter.

Weight Pull 

Tobbe Christiansen med Skilla 10 år. 
Tagit 3 SM guld
Berätta om Skilla!

Skilla kom till mig som 3åring för att göra sin mamma Bel-
la som flyttat hit 1år tidigare sällskap. Skilla älskar de flesta 
former av aktivering och att bråka med lillasyster Fisen. Dock 
är det bästa som finns egentid med husse speciellt när hon får 
bestämma vad som skall göras. Som de flesta staffar så har hon 
en viss avsky för regn. Sen är hon lite unik på det sättet att hon 
ej gillar höjder eller saker som hon anser är ostadiga eller om 
husse är dum nog att försöka lyfta henne, detta beror på en 
balansrubbning till följd av syrebrist vid födseln.

När och hur började ni med Weight Pull?

Skilla har trots sitt handikapp tävlat framgångsrikt i Weightpull 
genom åren, 3 SM-guld och 1 EM-silver. Vi började med WP 
träningen direkt när Skilla flyttade hit då jag hade varit aktiv i 
sporten i flera år redan och tränade med Skillas mamma. Innan 
dess hade jag en dobermann som jag inledde mitt WP äventyr 
med hösten 2009.

Har ni gått många kurser eller tränar ni mycket själva?

Vår träning växlar rätt mycket mellan egenträning och träning 
i grupp. Mycket av den fysiska träningen som dragweight, 
cykling etc kör vi ofta själv men tävlingsmomentet med vagn 
körs tillsammans med min träningsgrupp som jag drivit 
sedan 2013. Mycket av de vi gör är självlärt och där vi har fått 
den största hjälpen och stödet med att bygga en bas i uppläg-
get är från en väldigt duktig dansk WP utövare.

Vilka fördelar tror du Skilla har i weight pull tack vare sin ras?

Skulle säga att några av de största tillgången för en staffe i WP 
världen är rasens aptit på livet och att den älskar att vara med 
människor. Andra fördelar är givetvis fysiken, mycket muskel-
massa i förhållande till kroppsvikt och sen är det en stor bonus 
att de flesta staffar är fruktansvärt mat och lekorienterade så 
belöning är lätt, likaså att leka fram saker.

Vilka nackdelar tror du Skilla har i weight pull tack vare sin 
ras?

Skulle jag gå in på EN nackdel rasen har så är det att den lätt 
kan gå upp i stress, sen skiljer detta väldigt mycket från individ 
till individ. Som i allt annat så handlar det ju om att vara med-
veten om vad man har att jobba med och lägga upp träningen 
därefter, min egen erfarenhet av både mina egna och grupp-
medlemmars hundar är att grunden till allt är att bygga upp 
stadga, lugn i träning och aldrig ”mata” stressen.

Vilket är ditt bästa tips om man vill satsa på Weight Pull med 
en staff?

Mitt tips för staffeägare som skulle vilja börja med WP är att 
titta runt lite, ställa frågor och försök att få hjälp från folk som 
har erfarenhet av både sporten och rasen. Det finns massor 
av duktiga hjälpsamma människor runtom i landet, Svenska 
Weightpull klubben kan vara ett bra första steg för info. Men 
absolut viktigast är att ta det lugnt, ha inte bråttom i träningen 
utan bygg en grund och ha kul med din hund. Bättre att ta det 
lugnt och bygga sakta än att stressa och få starta om.

Staffen som diabeteshund 

Yvonne Lundberg med Svea 10år och Bulan 5år
Berätta om hundarna och hur dom jobbar!

En diabeteshund jobbar 24 timmar om dygnet, den larmar när 
jag blir hög eller låg i sockret. Svea använder ett speciellt läte 

Foto: Christian Persson

Foto: Yvonne Lundberg
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för att signalera, men på natten så lägger hon sig på mig och 
slickar mig i ansiktet. Bulan som aldrig skäller i vanliga fall 
sätter sig framför mig och skäller. Svea som är äldst brukar vara 
snabbare på att larma än Bulan. Svea är väldigt arbetsvillig men 
inte lika högenergisk som Bulan, båda är glada och sociala. 
Bulan är en arbetsmyra och älskar att vara med på allt bara hon 
får jobba.

Hur började ni resan mot diabeteshund?

Svea började jag med mina doftar då hon var 9 veckor, det är 
på utandningsluften som hundarna känner om blodsockret är 
för lågt eller för högt. Man tränar in detta genom prov av saliv 
och svett tagna då blodsockret är högt/lågt. Jag har tränat in 
detta på en urvalsbana, när hunden kan doften så har jag tränat 
in markering på blodsockervärden, i mitt fall lågt värde 5 och 
högt värde 11. Svea larmade första gången vid 4 mån då mitt 
blodsocker var högt. Hon är den första staffen som är diabetes-
hund!

När hundarna var ett år gjordes röntgen och BPH/MH och där-
efter är de examinerade på assistanshundskolan. Hundarna har 
täcken på sig när de jobbar utanför hemmet (de jobbar ju dyg-
net runt, även hemma). De får inte reagera på andra hundar, 
inte hälsa på människor och skall vara miljöstarka. Hundarna 
vet vad som gäller, när de har täcke på så är det jobb som gäller. 

Det är en stor trygghet i vardagen med diabeteshundar, de 
brukar larma innan pumpen larmar.

Har ni gått många kurser eller tränar ni mycket själva?

Jag har utbildat mina hundar själv då jag är assistanshundsin-
struktör, men de är examinerade av assistanshundskolan.

Vilka fördelar tror du hundarna har tack vare sin ras?

De är arbetsvilliga, de vill alltid vara nära, och vill alltid vara 
med. De är små och lätta att ta med. Jag har tidigare haft 
rottweiler som diabeteshund, vilket var lite krångligare när 
man exempelvis skulle på restaurang.

Vilka nackdelar tror du hundarna har tack vare sin ras?

Jag ser inga nackdelar, möjligtvis att de är väldigt sociala. Man 
får träna mycket på att när de jobbar så får man inte hälsa på 
människor.

Vilket är ditt bästa tips om man vill utbilda sin staff till diabe-
teshund?

Lär dem att koppla av, de skall ha en on/off knapp. Jag vill gär-
na ha energiska hundar när vi jobbar och tränar, men när jag 
säger att de skall vila så skall de kunna koppla av, det gäller alla 
staffar i all träning. Jobba mycket på passivitetsträning.
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Staffen kan vara intensiv och livlig, speciellt som 

valp.

Var noga med passivitetsträningen och var kon-

sekvent när du uppfostrar din staffe. Kärlek ock 

tålamod är en dygd!

Läs på om de rasrelaterade sjukdomar i hälsoav-

snittet på rasklubbens hemsida www.ssbtk.se

Även om rasen de senaste 100 åren avlats som 

sällskapshund, har den aldrig avlats för samarbete 

med andra hundar som t.ex. vissa jakthundsraser 

gjort. Detta avspeglar sig i att en vuxen staff inte 

kan förväntas fungera i en främmande flock, att 

släppas ihop med okända hundar i hundrastgår-

dar etc. En vuxen staff har generellt inte behov av 

sociala kontakter utanför sin primärflock.

Foto: Jenny Sääv Hyltse

Att tänka på om du är intresserad av att skaffa staffe

Foto: Cornelia Aronsson
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