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venska Yorkshireterrier-
sällskapets RAS, dvs 
Rasspecifi ka Avelsstrategi,
kan vi läsa att ett mål är ”Att 
yorkshireterriern ska vara

en frisk och sund hund som orsakar 
sig själv och sin ägare minsta möjliga 

hälsobekymmer under ett långt liv.” och”
att ett annat mål är ”Att bibehålla rasens 
goda mentalitet. Yorkshireterriern ska
enligt standarden vara en alert och
intelligent dvärgterrier, livlig med ett 
stabilt sinnelag.”
Dessa två punkter är kanske de som
framförallt bidrar till att yorken är 
en mycket uppskattad familjehund, 
bland såväl yngre som äldre. En liten
behändig hund som lätt anpassar sig till
sin familjs vanor och liv, vare sig det är 
i en liten lägenhet i storstaden eller på 
gården på landet.

Valpar och avelsarbete
Dessutom är det naturligtvis av 
största vikt att uppfödarna med varje 
parningskombination strävar eft er att 
föda upp valpar som så mycket som
möjligt även lever upp till det som står 
i rasstandarden vad gäller exteriör och
utseende, färger och pälskvalitet. Renée
Willes skrev en artikel i Hundsport för 
ett antal år sedan, för ganska många
år sedan när jag tänker eft er, om 
hunduppfödning och rasstandard. Jag 

minns inte exakt hennes formulering, 
men poängen var att om inte hundarna
såg ut som rasstandarden föreskrev så
skulle uppfödarna arbeta för att följa
standarden – inte ändra standarden
eft er hur hundarna såg ut. Mycket klokt
skrivet och det gäller lika mycket idag.

Ett stort bekymmer idag är att så 
många människor som föder upp en
eller fl era kullar med yorkshireterrier
inte är medlemmar i rasklubben.
Av de cirka 200 kennelnamn som är 
registrerade hos SKK, återfi nns bara 
ett trettiotal av uppfödarna i Svenska
Yorkshireterriersällskapet, SYTS,
medlemsregister. Och trots olika försök 
att få med övriga har gensvaret på 
personliga brev och annat, varit svalt.
Detta gör också att det är svårt att nå
ut med klubbens information om t ex 
RAS och SRD (Särskilda Rasspecifi ka
Domaranvisningar), bland mycket
annat. Dessvärre försvårar det också 
för nya valpköpare att få kännedom om
rasklubben och därvid bli medlemmar.
Förutom att många uppfödare inte 

Ursprung:
Yorkshire, Storbritannien

Storlek:
Vikt upp till 3,2 kg, 

ingen nedre gräns. Ingen mankhöjd 
finns angiven i standarden.

Färg:
Stålblå och röd 

(röd = gyllene tanfärg i tre nyanser 
på varje hårstrå). Valpar föds 

svarta med små tantecken, färgen 
förändras sedan under uppväxten 

för att oftast vara som mest korrekt 
vid 2-3 års ålder, de flesta ljusnar i 

den blå färgen med åldern.

http://yorkshireterriersallskapet.se

RASSPECIAL

Yorkshireterrier

S

-en allsidig miniterrier

Int & Nord Ch Carmardy Benjamin, 
uppfödd i England och mycket 
framgångsrik här på 1970-talet. 
Bland annat blev han ”Bamse”-tvåa 
i Norge 1976. En härlig york som 
jag personligen aldrig glömmer!
AS

Int & Nord Ch Carmardy Benjamin. Foto P Undén Sju månaders yorkvalp på valputställning. 
Foto E Karlsson



Rasspecial–YORKSHIRETERRIER

6           Terrierposten 4-2012 

är medlemmar i SYTS, är också de 
låga anmälningssiff rorna till offi  ciella 
utställningar ett bekymmer. Genom 
att uppfödare som inte är medlemmar 
i stor utsträckning även avstår från att 
visa sina avelsdjur och få en bedömning 
av dem, försvåras klubbens arbete med 
att följa en av de viktigaste punkterna 
i varje rasklubbs stadgar, nämligen 
att ”väcka intresse för och främja avel 
av mentalt och fysiskt sunda samt 
exteriört fullgoda hundar” samt att 
”bevara och utveckla rasens specifi ka 
egenskaper”. SYTS skickade in en 
motion till SvTeKs TerrierFullmäktige 
tidigare i år och glädjande nog bifölls 
den av delegaterna. Motionen hade som 
syft e att främja det gemensamma målet 
att få fl er uppfödare att bli medlemmar 
i rasklubbarna. Nu hoppas vi bara på 
att SKKs KennelFullmäktige också 
bifaller motionen. (för att läsa SYTS 
motion se sid 15, reds.anm.)

Varje rasklubb måste aktivt arbeta 
för att få fl er medlemmar, inte minst 
ungdomar som ju är framtidens 
uppfödare och klubbfunktionärer. 

SYTS bedriver lokalverksamhet 
runtom i landet och försöker på så 
sätt komma nära medlemmarna. 
Klubben arrangerar också varje år 
en stor rasspecial, som glädjande nog 
hittills alltid haft  mångdubbelt högre 
anmälningssiff ror än genomsnittet på 
de offi  ciella utställningarna i landet.

Om york på utställning
Något som dock leder åtminstone 
undertecknad till en hel del 
funderingar gällande de vikande 
anmälningssiff rorna är presentationen 
av yorkarna på utställning. Sedan 
1970-talet, då jag för första gången 
debuterade med yorkshireterrier på 
utställning, och fram till idag har 
det skett stora förändringar. Tidigare 
kunde varje hundintresserad yorkägare 
presentera sin york ”hel och ren” och 
med en rosett uppsatt på hundens 
skalle. Idag är det en hel vetenskap att 
binda ihop öronen med en topknot 
som gör att öronställningen inte blir 
naturlig. Det leder knappast till en 
sann bild av hundens öronställning 
eller öronansättning. Genom olika 

uppsättningar kan öronen fås att se 
mindre eller större ut och huruvida de 
är högt placerade eller brett ansatta är 
inte heller lätt att avgöra. Men än värre 
är de på senare år allt mer populära 
”bullarna” som tuperas eller på annat 
sätt modelleras fram ovanpå skallen. 
I rasstandarden står att ”skallen får 
inte vara för framträdande eller rund”. 
Trots detta premieras alltför oft a just 
dessa fel! Tidigare var sk vattenskalle 
ett problem som ibland dök upp på 
vissa valpar, oft ast med dödlig utgång 
för den individen. Kanske just därför 
formuleringen ovan kommit till en 
gång i tiden.

Något som också är viktigt är att 
tänka på är att standarden föreskriver 
att yorken ska vara ”mycket kompakt 
och nätt med mycket god resning 
och självsäker hållning och attityd”. 
Och ”rörelserna skall vara fria och 
vägvinnande, parallella både fram och 
bak, med bibehållen plan rygglinje”, 
samt att ”skuldrorna skall vara väl 
tillbakalagda” och knälederna skall 
vara måttligt vinklade”. Det gäller alltså 

Yorkshireterriervalpar föds svarta med små tantecken vid ögonbryn och på tassarna. 
Sedan utvecklas färgen med åldern. Foto J Jacobsson

York på simtur. Foto V Hällqvist

Tre veckor gammal yorkvalp, med typisk 
färgteckning. Foto A Skoglund
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att inte få alltför långa och låga hundar, 
vilket till och från varit vanligt, men 
framförallt att inte få högställda yorkar, 
då de samtidigt tenderar att bli alltför 
knappt vinklade såväl fram som bak, 
med trippande rörelser som följd. 
Högställda och även alltför stora yorkar 
har periodvis förekommit i ökande 
grad. Standarden säger ”vikt upp till 3,2 
kilo” och det är inte fel att ställa sina 
avelsdjur på vågen ibland. Ingen nedre 
viktangivelse fi nns i standarden, men 
rasklubbens rekommendationer säger 
att en tik ska väga minst två kilo för att 
gå i avel, av uppenbara djurskyddsskäl.

SRD, eller Särskilda Rasspecifi ka 
Domaranvisningar tillkom för några år 
sedan i ett försök från SKK att komma 
tillrätta med en del exteriöra överdrift er 
hos vissa raser. Yorkshireterriern 
togs med på listan över de raser 
som ansågs behöva förbättras vad 
gäller käk- och tandstatus samt 
andningsproblem på grund av trånga 
andningsvägar. Klubben har sedan dess 
haft  kontinuerlig kontakt med SKKs 
avelskommitté och även arbetat för att 
justera skrivningarna i SRD så att de nu 
bättre upplevs som relevanta.

Den karaktäristiska pälsen 
Yorkshireterriern är ju välkänd 
också för sin vackra, glänsande päls 
och härliga färger. Men pälskvalité 
är även det ett svårt och komplext 
kapitel, liksom pälsens färg och 

färgutvecklingen från valp till veteran. 
I standarden kan vi bland annat läsa 
att ”Pälsen på kroppen skall vara 
medellång och alldeles rak (inte vågig), 
glänsande och med struktur som av fi nt 
silke (inte ullig).” 
En ullig päls är ett allvarligt fel. Pälsen 
ska falla tung och rak och kännas kall/
sval när man tar i den. Ingen underull 
får fi nnas. Genom att lyft a pälsen med 
en borste kan man kontrollera tyngden 
och kvalitén. Observera också att det 
inte står att pälsen ska vara golvlång.

Vidare kan man läsa att ”färgen skall 
vara mörkt stålblå (inte silverblå). 
Den stålblå färgen skall sträcka sig 
från nackknölen till svansroten och 
färgen får inte vara uppblandad med 
gula, bronsfärgade eller mörka hår”, 
och ”Tanfärgen skall vara mörkare i 
rötterna och sedan tona ut mot ljusare 
toppar. Pälsen på huvudet skall ha en 
mättad gyllene tanfärg med djupare 
färgton på sidorna av huvudet, 
ungefär vid öronbasen och på nosen. 
Tanfärgen på huvudet får inte nå 
ner på nacken. Färgen på frambenen 
skall inte nå högre än till armbågen 
och på bakbenen inte högre än till 
knäleden. Svansen skall vara mörkare 
blå än övriga kroppen, speciellt på 
svansspetsen.” 

En yorkvalp föds svart med små 
tantecken vid ögonbryn och på 
tassarna, ungefär som en rottweiler. 
Sedan skift ar färgen med åldern och en 

valp eller ung hund har i regel sotiga/
mörka hår i tanfärgen från nosrygg 
till nackknöl samt i behängen under 
öronen. Detta är inget fel utan en 
naturlig färgutveckling. Det varierar 
från individ till individ när tanfärgen 
klarnar, men vid ca treårsåldern bör 
tanfärgen vara ren. Sedan ljusnar de 
fl esta yorkar med åren och många 
veteraner är relativt ljust blå i färgen.

Flera av de utländska domare som 
dömt vår rasspecial, har med glädje 
och viss förvåning kommenterat att 
vi inte färgar våra yorkshireterrier 
här i Sverige. Det är annars tämligen 
vanligt på kontinenten och på andra 
håll i världen. Och det säger ju sig 
självt att för en ras där korrekt färg 
och pälskvalitet är av största vikt är 
det förödande för avelsarbetet om 
avelsdjuren inte uppvisar sin naturliga 
färg! Då har utställningarna förlorat 
sin främsta betydelse, nämligen som 
utvärdering av uppfödarnas långsiktiga 
avelsarbete.

Nummer fyra av TerrierPosten år 2004 
innehöll också det en rasspecial om 
yorkshireterrier. Där presenterade vi 
bland annat ett antal foton på yorkar 
som var utställningschampions i 
Sverige, men som trots det var och en 
hade minst ett framträdande och inte 
helt obetydligt fel i förhållande till 
rasstandarden.

Anita Skoglund

En mycket rastypisk och representativ yorkshireterrier. 
Därtill högt meriterad på utställning och en av rasens 
kanske mest betydelsefulla avelshundar under senare 
decennier. INT SECH NOCH NV-89, 90, SV-99 Debonaire's 
Believe In Music, Strauss kallad. 

Foto B Pettersson



Ottilia, RLD N, RLD F Rosengårdens Morning Star, med matte Vibeke Hällqvist tävlar framgångsrikt i rallylydnad. 
Foto C Svensson
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En aktiv ras
De allra fl esta som skaff ar sig en 
yorkshireterrier gör det med avsikt att
få en trevlig och positiv familjehund
och ett sällskap i vardagen. Och då är
hundens mentalitet, temperament och
lynne något som är bland det viktigaste 
för att hund och ägare ska ha det
trevligt tillsammans, förhoppningsvis i 
många, många år. 

Vi vet att många lite äldre barn och
ungdomar, såväl som vuxna är roade
av att lära sin york olika konster och
tricks, såväl som allmän lydnad. 
För att en hund ska må bra bör den
ju få möjlighet att röra sig lös på
promenader, där inte faror som t ex 
bilar fi nns. Och då måste den komma 
när man ropar på den. Likaså bör
hunden kunna gå ordentligt i koppel
utan att streta och dra ohejdat. Numera 

ordnas allehanda kurser för hundar 
och hundägare och allt fl er deltar också
med sin york, kanske på en valpkurs.
För den som får sitt intresse väckt fi nns 
sedan fl era möjligheter att träna och 
kanske tävla inom olika specialiteter. 
För yorken kan mycket mer än många 
tror, bara den får chansen.

Framgångsrika yorkar
Några yorkshireterrier som mer än 
andra visat framfötterna på olika
arenor vill jag nämna. 

Först kanske Malin Tangfelts Ludwig 
som sopade lydnadsringarna på 
1980-talet. Ludwig, eller LP I Snobben 
som han egentligen hette fi ck bland 
annat LP i lydnadsklass I, tre stycken 
första pris i lydnadsklass elit, han blev 
3:a på ungdoms SM i lydnadsklass III 
1991 och uppfl yttad till lägre klass spår. 

SM kvalifi cerad i agility 1987-1991, blev 
framröstad till Sveriges populäraste
agilityhund. 1989, uttagen till svenska 
Agilitylandslaget 1991, samt tränade
dessutom en del viltspår. 
Även Santés Kahlua med matte Sussie 
Gücluer fi ck Lydnadsprovsdiplom, 
LP, i lydnadsklass I, under 80-talet.
Debonairé s Hennessy, Nessie, med 
undertecknad som matte tävlade på 
70/80-talet och kom ända upp i klass III
som var den högsta klassen då.

Agility 
I nutid så visar Whispan, Footprints 
Walk On Whispering, med matte Lena 
Samuelsson verkligen framtassarna
på agilityplanen. De är nu uppe i
såväl agilityklass II som hoppklass II 
och har under året fått inte mindre 
än sju ”pinnar” i agilityklass och är 
därmed mer än dubbelt kvalifi cerade 

B. Lille Arne, Footprints First Chance 
med matte Anki Eriksson och hela 

jaktlaget. Arne är godkänd i anlagsklass 
viltspår och har både spårat påskjutna 

rådjur och ställt älg.

Aktiva yorkar

A. Foto A Fredin

A. Whispan, Footprints Walk On 
Whispering tävlar framgångsrikt i agility 
med matte Lena Samuelsson. Uppfl yttad 
till agilityklass III och med en ”pinne” i 

Hoppklass II. Här på gungbrädan. 

B. Foto privat
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för högsta klassen. De har även segrat i 
fl era tävlingar med stort deltagarantal 
och i tuff  konkurrens med dubbelt så 
långbenta hundar, som t ex shelties.

Rallylydnad
Rallylydnad är verkligen en gren 
på frammarsch och där har Vibeke 
Hällqvist med RLD N, RLD F 
Rosengårdens Morning Star, 
Ottilia, gjort god reklam för rasen 
yorkshireterrier. De tävlar nu i 
Avancerad klass. I rally tävlar även 
bland annat min gamle Greger, som 
nu tituleras RLD N, SE VCH, LP I 
Footprints First and Forever. Det 
härliga är att i rallylydnad kan även en 
12-årig gentleman som Greger delta, 
det handlar ju inte om att rusa fort 
eller hoppa högt, utan att i lugn takt 
genomföra ett antal olika övningar, 
där hela tiden samverkan och positivt 

samspel med hunden premieras.

Viltspår
Slutligen måste några rader skrivas 
även om viltspårprov. Ännu har 
inte så många fått upp ögonen för 
tjusningen med viltspår, men det 
är verkligen trevligt. Till dags dato 
har vi tre yorkshireterrier som är 
viltspårchampions. 
Först ut var ovannämnde Greger och 
däreft er hans dotter SE VCH Footprints 
Waterproof, Tuva. 

Den senaste är Myrra, SE UCH SE 
VCH Footprints Morning Storm, och 
förutom dessa tre så är Gregers kullbror 
Arne, Footprints First Chance godkänd 
i anlagsklass viltspår, med matte Anki 
Eriksson. Arne deltog också på riktiga 
eft ersök, bland annat spårade han upp 
ett skadat rådjur åt matte och jaktlaget. 

SBK Tävling 
I dagsläget är hela femton 
yorkar registrerade på Svenska 
Brukshundklubbens nätsida SBK 
Tävling*, där man kan läsa om deras 
olika tävlingsresultat, det som inte 
fi nns på SKKs hemsida. Alla 15 har 
inte tävlat ännu, men de allra fl esta 
av dem har deltagit i en eller fl era 
tävlingar.  
Och fl er är varmt välkomna!

Anita Skoglund

*www.sbktavling.se

SBK Tävling är ett system där du 
kan anmäla dig till SBK:s 

tävlingar i Sverige.

Alert york, kolla bakstället! 
Foto I Rosengren

Ottilia och matte på utflykt. Foto P Hällqvist

RLD N, RLD F Rosengårdens Morning Star, 
Ottilia på rallyplan. Foto C Svensson

Yorkar på fj ällvandring. 
Foto I Brunborg
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Mentalitet - kanske det viktigaste

Mentalbeskrivning
Mentalbeskrivning Hund, MH, är 
något som är öppet för alla hundraser. 
Hundens mentalitet, temperament
och lynne är ju något som är bland 
det viktigaste för att hund och ägare
ska ha det trevligt tillsammans,
förhoppningsvis i många, många år. 
En aldrig så vacker hund, som inte 
mår psykiskt bra, är inte till glädje för 
varken sig själv eller sin ägare.

Tidigare fanns Karaktärsprov men för
ett antal år sedan började man istället
utveckla det som idag är MH. Det är 
ett mer omfattande prov och framför
allt, det ska gå att bearbeta statistiskt 
för att få fram underlag för avelsarbetet
inom respektive ras. Varje ras har ju sin 
egen rasbeskrivning av dess specifi ka
karaktär och temperament, mycket
beroende på vad rasens egentliga 
användningsområde är.

Observera att det inte är en tävling,
hunden beskrivs genom att beskrivaren
fyller i kryss i olika rutor i ett protokoll.
Hunden blir inte godkänd eller ej
godkänd, utan den får papper på
att den genomgått MH. Det är hela
poängen med MH, för sedan kan man
alltså läsa i protokollen var kryssen är
satta.

BPH
Under de senaste åren har man 
utvecklat BPH med utgångspunkt
från MH. BPH, dvs Beteende- och
Personlighetsanalys Hund, är mycket
framtaget för att passa för alla hundar,
inte minst då sällskapshundar. Liksom
med MH är det en stor fördel om så
många individer som möjligt inom
en ras beskrivs, det är genom det
man kan få fram en ”rasmall” hur
rasens individer statistiskt sett beter
sig i olika situationer. Genom att
BPH är öppna i lika omfattning för

alla raser är det betydligt lättare att
få sin hund beskriven, jämfört med 
MH där bruksraser har företräde.
Första yorkshireterrier som genomfört 
BPH är SEUCH SE VCH Footprints 
Morning Storm. Nu hoppas vi på att
riktigt många yorkshireterrier blir
beskrivna under de närmsta åren.
Liksom utställningar är viktiga för att
få en bedömning av våra avelsdjurs och
deras avkommors, samt inte minst våra 
framtida avelsdjurs, exteriör och yttre 
företräden, är BPH viktigt för att få en
beskrivning av hundarnas mentala och 
inre egenskaper.

Anita Skoglund

Halvårsgammal york med härligt uttryck och 
därtill god färgutveckling. Foto A Blom

Myrra vid spårslutet. Foto L Johnsen

Yorkshireterriersällskapet
Besök vår hemsida 

http://yorkshireterriersallskapet.se

"En aldrig så vacker hund, som inte 
mår psykiskt bra, är inte till glädje 
för varken sig själv eller sin ägare."

Myrra, SEUCH SEVCH Footprints Morning Storm, första york som 
genomfört BPH, domare A-C Edoff . Foto L Berghult

Omslagsbild
Framsidan är tryck efter original 
av konstnären Janez Plestenjak, 
Slovenien, som dessutom bland 

annat är veterinär, uppfödare och 
utställningsdomare.
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Yorkshireterriern i Sverige
under 1900-talet och
början av 2000-talet
Artikeln skrevs ursprungligen,
av undertecknad, till Svenska 
Terrierklubbens Jubileumsskrift ,
vilken gavs ut 2003. Här nedan följer 
en mycket komprimerad och delvis
uppdaterad sammanfattning.

Prince först i Sverige 
Den första yorkshireterriern kom till
Sverige 1910. Det var ”Prince” som
importerades till Sverige från England 
av Desiree Örn, Håknäs kennel. Prince 
var uppfödd av A Toiwer och var då 
han kom till Sverige ett år gammal. 
D Örn introducerade för övrigt inte
mindre än nio olika raser i Sverige. 
Strax eft er Prince kom tiken Tiny, född 
1909, till Sverige och Vera Davidsson, 
Borås. Även hon från England. D Örn
importerade samma år en fyraårig 
tik från Tyskland. Hennes namn
var Ilka Holsatia och hon hade varit 
mycket framgångsrik på utställningar i 
Tyskland.

På utställningen i Stockholm 1911 
ställdes fem yorkar ut, de tre ovan 
nämnda samt Missi och Marvel, födda 
i juli 1911 och ägda av D Örn. Dessa 

två hundar var den andra kullen som
föddes i Sverige. Den första york som
föddes i Sverige var troligtvis Lola 
Holsatia, född 23 januari 1911. Hon var
eft er Prince u Ilka Holsatia. Uppfödare
Desiree Örn.

1923 importerades två yorkar till 
Sverige. C Zander importerade Jester,
då tre år gammal. Han var fallen eft er 
Pellon- och Halifax-blod. Han blev 
detta år Svensk Champion, förmodligen 
den första york som vunnit denna titel.
Första svenskfödda champion blev 
Minnie av Håknäs, som var e Jester u 
Quennie. Uppfödare och ägare Desiree
Örn. 

1934 importeras en hund med rasens 
anfader Halifax Ben i stamtavlan.
Det är tiken Delica, från mrs A Swan,
kennel Invincia.

Under 1940-talet födde Connie 
Runefels kennel av Sano, liksom I 
Hässler, Tekla Leander-Levej och C
Greisz upp enstaka kullar. 

Bland nya uppfödare under tidigt 
1950-tal fi nner vi Margaretha Edlund,
kennel Margaretha. Liksom de fl esta
andra på den tiden startade Margaretha
Edlund sin uppfödning på av Sano-

hundar. Margaretha Edlund tilldelades
Hamiltonplaketten 1973. Connie
Runefels hade en dominerade ställning 
under dessa år och var förmodligen
den som främst bidrog till att den
svenska yorken överlevde krigsåren. 
Hennes engelska import Ch Parkview 
Princeling har nog fram till denna tid
varit den mest värdefulla avelshunden
inom rasen med minst tio champion-
avkommor

1957 köpte Irma Rydén, kennel Mendes, 
sin första york, även hon från kennel
av Sano och Anna Edelstam köpte 1959
tikarna Yessica och Wiwi av Sano och
hade uppfödning under kennelnamnet
Sterling. Bägge dessa uppfödare hade
stora framgångar i utställningsringarna
under många år. Irma Lind var aktiv 
utställare under mer än 30 år. Hon fi ck 
sin första york 1961 och kennel Off á s
första valpkull föddes 1967. 1991 blev 
Berith Berkegård delägare i Irmas
kennel och strax innan sin bortgång 
1992 gick Irma ur kenneln till förmån
för Marie Eriksson. Maries döttrar
Emelie och Ellinore Jansson har sedan
länge varit delaktiga  i arbetet och
gemensamt driver de två nu kenneln 
framåt i Irmas fotspår.

Ytterligare en kennel som fortfarande
är aktiv är Stavregårdens kennel, 
Marianne och Gösta  Lekrans. Kenneln
första valpkull föddes under mitten
1960-talet. De tilldelades Svenska
Terrierklubbens uppfödarmedalj 2004.

Bernice Undén, kennel Debonaire
köpte 1969 sin första yorkshireterrier
och 2007 gick maken Bengt Pettersson
in som delägare i kenneln. Kennel
Debonaire har erhållit såväl Svenska
Terrierklubbens uppfödarmedalj
1998 som SKKs utmärkelse
Hamiltonplaketten 2001 och åtskilliga
kennlar såväl i Sverige som utomlands
har startat sin uppfödning med hundar
från kennel Debonaire.

1970 köpte Henrik Johansson, kennel
Henrikville, sin första yorkshireterrier 
och 1995 tilldelades Henrik Johansson
Hamiltonplaketten. Henrik Johansson
är fortfarande enda auktoriserade
utställningsdomaren i Sverige med
gedigen erfarenhet som uppfödare av 
rasen, även om han inte längre har
någon uppfödning av york.

Förutom de redan nämnda så
har Svenska Terrierklubbens
uppfödarmedalj tilldelats Lilian
och Stellan Lindberg, kennel Lil’s,
Anita Skoglund, kennel Footprints,
Helené Fridh och Siv Ögren, kennel 

Yorken i Sverige
Rasens första viltspårchampion RLD N, SE VCH, LP I Footprints First and Forever, 

Greger, med matte Anita Skoglund. Foto P Andersson
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Yorkshireterriersällskapet, SYTS
Den fösta januari 1997 blev Svenska 
Yorkshireterriersällskapet, SYTS, en ny 
rasklubb i Svenska Terrierklubben. 

Detta hade sin grund i att FCI:s 
förändrade regler för rasindelning i 
grupper började tillämpas redan 1994. 
Då placerades yorkshireterriern i grupp 
3 från att ha varit en ras i gamla grupp 
H, den s.k. dvärghundsgruppen.

Det kom att bli en övergångsperiod 
under åren 1994 till 1996 då SYTS 
fortfarande var kvar inom den gamla 
organisationen SSD, Specialklubben 
för Sällskaps- Spets- och Dvärghundar. 
1996 hälsade Håkan Axén, dåvarande 
ordförande i SvTek, oss välkomna i 
Svenska Terrierklubben, från årsskift et 
1996/97. 

Arbetet med att bilda Svenska 
Yorkshireterriersällskapet, SYTS, sattes 
på allvar igång på hösten 1975. Några 
intresserade, med Henrik Johansson 
i spetsen, tog kontakt med yorkfolk i 
Stockholm och Malmö och så hölls 
ett sammanträde i Göteborg hos 
Irma Rydén, den 12 december där det 
upprättades ett protokoll.
Man bestämde att kalla till ett nytt 
möte vid SKKs utställning den 8 
maj 1976 i Jönköping. Dit kom ett 
40-tal intresserade och det valdes en 
interimsstyrelse med Nils-Erik Rydén 
som ordförande, för att ordna med 
bildandet av en rasklubb. 

Den 6 november 1976 hade föreningen 
sitt konstituerande årsmöte i 
Stockholm, med 90 deltagare. Följande 
styrelse valdes: ordf Nils-Erik Rydén, 
vice ordf Henrik Johansson, sekr Sirkka 

Wenzer, kassör Per Undén, samt övriga 
ledamöter Lisbeth Orvenäs, Irma Lind, 
Lizzie Kristiansson och Geine Milestad. 

Ordföranden genom åren
Under åren som gått har följande 
personer innehaft  företroendeposten 
som klubbens ordförande: Nils-Erik 
Rydén (1977), Lizzie Kristiansson 
(1978-79), Walter Milestad(1980-82), 
Stellan Lindberg (1983-85), Inga-Lill 
Vigermyr (1986-87), Lizzie Kristiansson 
(1988-91), Anita Skoglund (1992-97), 
Bengt Pettersson (1998-2006), Henrik 
Skog (2007-08), Anita Skoglund (2009-
11), Charlotta Jacobsson (2012-).

SYTS handböcker 
SYTS gav ut en första 
Jubileumshandbok 1987. Bokens syft e 
var att dokumentera rasens utveckling 
främst under perioden 1976-1986, men 
även tiden dessförinnan eft ersom sådan 
dokumentation inte fanns, samt att 
även ge information om rasstandard, 
skötsel mm. Däreft er har SYTS givit ut 
ytterligare två handböcker, en 1997 för 
perioden 1987-1996, samt den senaste 
boken som sträcker sig fram till och 
med 2009.

Anita Skoglund
Svenska Yorkshireterriersällskapet

Bokellas samt Ann-Katrin Ahlstedt, 
kennel Pearlstring. Kennel Pearlstring 
blev även Årets Terrieruppfödare 
2007. Charlotta Jacobsson, kennel 
Elillott́ s, köpte sin första york 1992 
och 2009 blev Elillott́ s kennel Årets 
Terrieruppfödare.

Andra meriterade kennlar under 
senare decennier är kennel Care 
Abouts Göran Lundholm, Nisseliten’s 
Maude Mjärdner, Rosengårdens Katrin 
Karlsson, Ryttarvretens Doris och 
Lars Larsson samt Zue Doggy-Booms 
Susanne och Eva Robertsson. 

Uppfödarlistan 
För att vara med på Svenska 

Yorkshireterriersällskapets 
uppfödarlista måste kenneln 
kontinuerligt meritera hundar av egen 
uppfödning och där fi nner vi även 
Amynatas Christel Eklöf, Candy-
Floss Anna Jansson, Goldicas Jennie 
Arvsell, Lexbydals Roger Nordmark, 
Luckylooks Jennie Eriksson, Perro 
Carall’s Lisbeth Vanhanen, Royal 
Ming’s Inger Wallenius, Sea Star’s Inger 
och Zaid Liveland samt kennel Starym 
Robert Zsombok.

Under senare år och med öppna gränser 
till resten av Europa, har avelsarbetet 
delvis förändrats. Det har på ett helt 
annat sätt blivit möjligt att importera 
hundar och att använda avelshanar från 
övriga europeiska länder och även från 

den amerikanska kontinenten.

Mer läsning 
Huvuddelen av ovanstående historik 
återfi nns dels i Svenska Terrierklubbens 
Jubileumsskrift  och dels i SYTS tre 
olika Handböcker, där historiken är 
mer utförligt beskriven och ytterligare 
många tidigare kennlar fi nns med.

Anita Skoglund

Yorkshireterrier-
sällskapet

Vuxen york som trivs i fåtöljvärmen! Foto A Skoglund
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Yorkspecialen

Rasspecialen
Yorkshireterriersällskapets mångåriga 
tradition att genomföra rasspecialer 
grundlades redan 1977, året eft er 
att SYTS hade bildats. Den första 
utställningen dömdes av mr Osman A. 
Sameja, innehavare av kennel Ozmilion, 
Europas och kanske världens på den 
tiden mest framstående uppfödare 
av rasen. SYTS har genom åren alltid 
försökt att få domare med genuint 
intresse för och stor kunskap om 
rasen, gärna uppfödare med lång 
erfarenhet av yorkens utveckling från 
valp till veteran. Med tanke på pälsens 
kontinuerliga färgutveckling är det av 
stor betydelse att inte bara känna till 
hur en vuxen york bör se ut färg- och 
pälsmässigt, utan även hela spannet 
från ung till gammal.

På Tånga Hed 
Under årens lopp har klubben försökt 
att vara på samma plats under ett 
större antal år, för att på så vis försöka 
bygga traditioner. Sedan 2006 har 
utställningarna hållits på Tånga 
Hed i Vårgårda i slutet av oktober 
månad, inomhus med tanke på det 
svenska höstrusket. Klubben har hela 
tiden, sånär som på ett år, genomfört 
utställningarna som inoffi  ciella, detta 
bland annat för att ha möjlighet att som 
domare bjuda in uppfödare med lång 
erfarenhet av rasen, även om de inte är 

auktoriserade.

Specialen genom åren 
Bland de som fått hedersuppdraget att 
döma på SYTS märks förutom Osman 
A. Sameja, såväl Les Griffi  ths, kennel 
Beechrise, Richard Haynes, kennel 
Eburacum, Brian Lister, Blairsville, 
Ronny Engelen, of Millmoor, Ana 
Mesto Martin, kennel La Villa y Corte 
och Sonia Pagani, kennel Bonsai från 
olika delar av världen, samt inte minst 
våra egna inhemska Henrik Johansson, 
kennel Henrikville, Bernice Undén, 
Debonaire och Irma Rydén, kennel 
Mendes för att bara nämna några.

Under i stort sett alla år har SYTS-
specialen haft  årets ojämförligt 
största anmälningssiff ra, vilket 
känns mycket bra. Detta har också 
gjort att inbjudna domare verkligen 
känt att de fått ett hedersuppdrag av 
klubben. Under femtontalet år låg 
anmälningssiff ran mellan 90 och 125 
hundar, med en absolut topp på 142 
yorkar år 1985.  Under senare år har 
dock anmälningssiff ran sjunkit även 
hos oss, liksom på andra utställningar. 
Men fortfarande har rasspecialen 
årets högsta anmälningssiff ra, 
trots sin inoffi  ciella status. Även 
registreringssiff rorna har sjunkit, från 
att 1978 har varit 1150 till att nu ligga 
runt femhundra per år.

Vinnarna 2012 
Årets utställning som nyss genomförts, 
dömdes av Cindy Pettersson, kennel 
So What. 65 yorkar var anmälda, 
fördelat på 5 klippta, 14 valpar samt 
22 vuxna hanar och 24 vuxna tikar. 
En uppfödargrupp valpar och fyra 
vuxna samt 2 avelsgrupper vuxna. 
En kortfattad sammanfattning av 
resultaten kommer här, alla kritiker 
kommer att medfölja YorkshireTerriern 
nr 4/2012. 

Yngsta valpklassen vanns av PERRO 
CARALĹ S NO RETURN med 
NAHTANOJ́ S ISN´T SHE LOVELY 

Best in Show blev hanen  C.I.B DK FI SE CH DKV-11 ROSENGÅRDENS RUSSIAN HEARTBEAT Uppf K Karlsson, äg Anette Rask, med 
tiken NORD CH LIL´S YOU LOOK GREAT, uppf o äg L o S Lindberg, som BIM. I mitten domaren Cindy Pettersson. Foto J Jacobsson

BIS-valp blev PERRO CARALL´S NO 
RETURN, uppf/ägare Lisbeth Vanhanen. 

Foto J Jacobsson
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som BIM. I äldre valpklassen segrade 
OXZAR AMAZING BEĹ S TOFFY 
med SEA STAR´S SECRET PASSION 
som BIM. BIS-valp slutligen blev 
PERRO CARALĹ S NO RETURN, 
uppf/ägare Lisbeth Vanhanen. 
Valpgruppen från kennel Perro Carall 
fi ck Hp.

Bland de vuxna placerade domaren 
följande i bästa hanhundsklass: 
1 C.I.B DK FI SE CH DKV-11 
ROSENGÅRDENS RUSSIAN 
HEARTBEAT, uppf Katrin Karlsson. 
äg Anette Rask, 2  NO SE CH NOV-11 
SHARMNATAN´S EVERLASTING 
LOVE, uppf N Sandurova Latvia, 
ägare Henny Lidal, Norge . 3 SE CH 
NISSELITEN´S KING OF HEARTS, 
uppf/ägare Maude Mjärdner samt 
nr 4, segraren i unghundsklassen 
DEBONAIRE´S HOLD ME NOW, 
uppf/ägare Bernice Undén & Bengt 
Pettersson.

I bästa tikklass placerades nr: 1 NORD 
CH LIĹ S YOU LOOK GREAT uppf/

ägare Lilian & Stellan Lindberg 2 
C.I.B DK SE NO FI CH NOV-09-
10-11 NORDV-10 SEV-11 DKV-11  
BOKELLAS CODE COMPLETE 
, uppf Helené Fridh & Siv  Ögren, 
ägare Helené Fridh. 3 C.I.B SE DK 
CH KBHV-09-11 SEV-10 LIĹ S A 
PRETTY PACKAGE, uppf Lilian & 
Stellan Lindberg, ägare Gun Persson. 
4 SE NO FI CH SEA STAR´S LET 
IT BE ME, uppf/ägare Inger & Zaid 
Liveland  . Bästa junior blev hanen 
HENCEFORTH´S SAILOR BOY, 
uppf/ägare Henny Lidal, Norge, bästa 
unghund nr 4 i bhkl DEBONAIRE´S 
HOLD ME NOW  och bästa veteran 
hanen  INT NORD SE FI NO CH 
PEARLSTRING DREAMER, uppf 
Ann-Katrin Ahlstedt, äg Ann-Kristine 
Schweitz .
 
Av de fyra uppfödargrupperna deltog 
tre och vann gjorde kennel Lil’s, Lilian 
och Stellan Lindberg. Alla tre med Hp. 
Av de två avelsgrupperna deltog bägge 
och vann gjorde NO SE CH QOCCLE´S 
LOVE LOVE LOVE , båda med Hp.

Best in Show slutligen vanns av 
hanen  C.I.B DK FI SE CH DKV-
11 ROSENGÅRDENS RUSSIAN 
HEARTBEAT  med  tiken NORD CH 
LIĹ S YOU LOOK GREAT som BIM. 

Eft er utställningen följde på sedvanligt 
sätt en trevlig supé och däreft er auktion 
med många bud och livliga budgivare, 
hela behållningen givetvis till klubbens 
verksamhet. Domarens kommentarer 
samt alla kritiker kommer som 
brukligt i nästkommande nummer av 
klubbens tidning Yorkshireterriern.

Anita Skoglund

Rasspecialen 2012
Domarens kommentarer samt alla 
kritiker kommer i nästkommande 

nummer av klubbens tidning 
Yorkshireterriern.

Bli medlem i SYTS!
yorkshireterriersallskapet.se

Bästa uppfödargrupper blev kennel Lil’s, Lilian och Stellan Lindberg. Foto J Jacobsson

Motion från SYTS till TF 2012
Bakgrund
Svenska Yorkshireterriersällskapet, 
SYTS, är inofficiell rasklubb för rasen 
yorkshireterrier och associerad med 
Svenska Terrierklubben, SvTeK samt en 
del av Svenska Kennelklubben, SKK.

Enligt stadgarna har SYTS, liksom andra 
rasklubbar, bland annat i uppgift att arbeta 
för rasens bästa och genom kunskap och 
information till uppfödare och hundägare 
verka för en sund och frisk, rastypisk hund. 
Bara en bråkdel av alla de uppfödare som 
har kennelnamn hos SKK är medlemmar 
i SYTS och detta är ett stort problem. 
Alltför många personer föder upp rasen 
utan att ha kontakt med rasklubben, utan 

att delta på uppfödarträffar och utan att 
överhuvudtaget meritera sina avelsdjur. 
Detta medför även att ett mycket stort antal 
av nya yorkägare inte kommer i kontakt 
med rasklubben. De uppfödare som är 
medlemmar i SYTS ger i mycket hög 
utsträckning ett gåvomedlemskap till sina 
valpköpare, vilket inte sker om uppfödaren 
inte är medlem i SYTS.

SYTS yrkar därför att SvTeK 
hos SKK begär
att medlemskap i aktuell rasklubb inom 
SKK-organisationen blir obligatoriskt för 
uppfödarna för att kunna registrera valpar 
hos SKK.
om detta inte bifalles, yrkar SYTS 
att SvTeK hos SKK begär

att medlemskap i aktuell rasklubb 
blir obligatoriskt för uppfödare som 
kostnadsfritt vill annonsera ut sina valpar 
på SKKs websida köpahund.se. 
om detta inte bifalles, yrkar SYTS 
att SvTeK hos SKK begär
att SKK med varje utskick av 
registreringsbevis till uppfödare 
bifogar information om och inbjudan 
till medlemskap i aktuell rasklubb, till 
såväl uppfödaren som till de blivande 
valpköparna.

På detta sätt skulle SKK kunna bidra till det 
gemensamma målet att få fler uppfödare att 
bli medlemmar i rasklubbarna.

Svenska Yorkshireterriersällskapet

Tack!
Sammanfattningsvis vill jag 
tacka alla som på olika sätt 
nu och tidigare bidragit med 
bakgrundsfakta och foton 
till de olika artiklarna om 
yorkshireterrier i detta nummer 
av TerrierPosten.

För Svenska 
Yorkshireterriersällskapet 
Anita Skoglund


