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HISTORIK
Rasen skapades i England med början 
under 1850-talet i Yorkshires ulldistrikt. 
Vävare och ullfabriksarbetare hade som 
hobby och med all säkerhet som extra-
inkomst, att föda upp mycket små, mjuk-
håriga terrier, som blev populära säll-
skapshundar hos besuttna damer. Liksom 
så många andra terriers från England 
är den en blandning av flera olika raser. 
Den härstammar troligen från gamla 
engelska black-and-tan terriern, malteser, 
dandie dinmont terrier och skyeterrier. 
Yorkshire terriern erkändes som ras 1886. 
Numera är den en populär utställnings- 
och sällskapshund världen över.

Det är en dvärgterrier som avlats fram 
för dess förmåga att hålla efter skadedjur 
som råttor och möss, samt dessutom 
med målet att få fram en mycket lång och 
vackert glänsande päls. 

Den första yorkshireterriern kom till 
Sverige 1910 och 1911 föddes troligtvis 
den första yorken i Sverige. På utställ-
ningen i Stockholm 1911 ställdes det ut 
fem yorkshireterriers.

Idag är det en livlig och alert dvärgterrier 
som i första hand används som sällskaps-
hund men samtidigt är mångsidig och 
fungerar bra på bland annat utställning, 

på lydnadsplanen och i agilityringen. 

Antalet registreringar i Sverige har de 
senaste tio åren hållit sig runt 400, med 
460 st år 2009 och 240 st år 2018. 1978 
hade rasen en toppnotering med 1150 
st och har sedan långsamt sjunkit till 
dagens nivå.

För fördjupad information om rasens 
historia i Sverige från 1900-talets början 
fram till idag hänvisas till SYTS Handbok 
för Yorkshireterrier, handboken är under 
revidering och kommer ut på nytt i slutet 
av året. 

EN ALLSIDIG OCH SUND MINITERRIER
Rasen används framförallt som sällskaps-
hund. Den deltar gärna på lydnadsplan, i 
utställningsringen, i agility och på senare 
tid är även några individer viltspårsme-
riterade.
De allra flesta som skaffar sig en york-
shireterrier gör det med avsikt att få en 
trevlig och positiv familjehund och ett 
sällskap i vardagen. Och då er 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 ungdo-
mar, 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 finns. 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 fler deltar 
också med sin york, kanske på en valp-
kurs. För den som får sitt intresse väckt 
finns sedan flera möjligheter att träna och 
kanske tävla inom olika specialiteter. För 
yorken kan mycket mer än många tror, 
bara den får chansen. 
I Svenska Yorkshireterriersällskapets 
RAS, dvs Rasspecifika Avelsstrategi, kan 
vi läsa att ett mål är ”Att Yorkshireterriern 
ska vara en frisk och sund hund som 
orsakar sig själv ock sin ägare minsta 
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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 parnings-
kombination strävar efter 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 i 
en artikel i Hundsport 
för många år sedan 
om hunduppfödning 
och rasstandard, om 
inte hundarna såg ut 
som rasstandarden 
föreskrev så skulle 
uppfödarna arbeta för 
att följa standarden – 
inte ändra standarden 
efter hur hundarna 
såg ut. Mycket klokt 
skrivet och det gäller 
lika mycket i dag.
Ett stort bekymmer 
idag är att så många 

människor som föder upp en eller flera 
kullar med yorkshireterrier inte är med-
lemmar i rasklubben. Av de ca 200 ken-
nelnamn som är registrerade hos SKK, 
återfinns bara ett fyrtiotal av uppfödarna 
i Svenska Yorkshireterrier sällskapet 
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 Rasspecifika Domar-
anvisningar) bland mycket annat. 
Dessvärre försvårar det också för nya 
valpköpare att få kännedom om rasklub-
ben och därvid bli medlemmar. Förutom 
att många uppfödare inte är medlemmar 
i SYTS, är också de låga anmälnings-
siffrorna till officiella utställningar ett 
bekymmer. Genom att uppfödare som 
inte är medlemmar i stor utsträckning 
även avstår från att visa sina avelsdjur 
ock 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 
specifika egenskaper”.
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YORK PÅ UTSTÄLLNING

Sedan 1970-talet, ock fram till i dag har 
det skett stora förändringar. Tidigare 
kunde varje hundintresserad yorkägare 
presentera sin york ”hel och ren” och 
med en rosett uppsatt på hundens skalle. 
I dag är det en hel vetenskap att binda 

ihop öronen med en top-
knot som gör att öronställ-
ningen inte blir naturlig. 
Det leder knappast till en 
sund bild av hundens öron-
ställning eller öronsättning. 
Genom olika uppsättningar 
kan öronen fås att se min-
dre eller större ut och hu-
ruvida de är högt placerade 
eller brett ansatta är inte 
heller lätt att avgöra. Men 
än värre är de 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 
ofta just dessa fel! 
Tidigare var sk vattenskalle 
ett problem som ibland dök 
upp på vissa valpar, oftast 
med dödlig utgång för 
den individen. Kanske just 

därför formuleringen ovan kommet 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 
ska vara fria ock vägvinnande, parallella 
både fram ock bak, med bibehållen plan 
rygglinje”, samt att ”skuldrorna skall vara 
måttligt vinklade”. Det gäller alltså 
att domare studerar rätt proportioner och 
storlek för yorkshireterrier i standarden 
så den får en bra balans för rasen.
Högställda och även allt för stora yorkar 
har periodvis förekommit i ökande grad. 
Standarden säger ”vikt från 1,5 kilo till 
3,2 kilo” och det är inte fel att sätta sina 
avelsdjur på vågen ibland. Ingen nedre 
viktangivelse finns 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 Rasspecifika Doma-
ranvisningar tillkom för några år sedan 
i ett försök från SKK att komma tillrätta 
med en del exteriöra överdrifter hos vissa 
raser. Yorkshireterriern togs med på 
listan över de raser som ansågs behöva 
förbättras vad gäller käk- och tandsta-
tus 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 KARAKTERISTISKA PÄLSEN

Yorkshireterriern er ju välkänd också för 
sin vackra, glänsande päls och härliga fär-
ger. Men pälskvalité är även 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 fint 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 finnas. Genom att lyfta 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 på övriga kroppen, speci-
ellt på svansspetsen.”
En yorkvalp föds svart med små tanteck-
en vid ögonbryn och på tassarna, ungefär 
som en rottweiler. Sedan skiftar färgen 

med åldern och en valp eller unghund 
har i regel sotiga/mörka hår i tanfärgen 
från nosrygg till nackknöl samt i behäng-
en 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 flesta 
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 värden. 
Och det säger ju sig själv att för en ras där 
korrekt färg och pälskvalité är viktigt, är 
det förödande för avelsarbetet om avels-
djuren inte uppvisar sin naturliga färg! 
Då har utställningarna förlorat sin främ-
sta betydelse, nämligen som utvärdering 
av uppfödarnas långsiktiga avelsarbete. 
TEXT: Henny Lidal
FOTO: Helené Fridh

BISS CIB SE FI DK GI ES RU GBCH SEV-13 WW-14 EurasiaW-15 KBHV-13
DEBONAIRE’S HOLD ME NOW

En mycket rastypisk och representativ yorkshireterrier som under 
2014-2015 vann 22 Best In Show,Världsvinnare 2014 samt ÅRETS 

HUND alla raser 2015. Mike har vunnit championat i England och Ryss-
land, och är även en framgångsrik avelshane. Mike är en produkt av tre 

framgångsrika kennlar, Estugo’s, Footprints och Debonaire’s
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Arbetet med att bilda Svenska Yorkshire-
terriersällskapet, SYTS, sattes på allvar 
igång på hösten 1975. Några intresserade, 
med Henrik Johansson i spetsen, tog kon-
takt 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 utställ-
ning 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. Sällskapet ansökte 
om och erhöll association med Special-
klubben för Sällskaps- och Dvärghun-
dar, SSD, eftersom rasen då tillhörde 
Dvärghundsgruppen. Vid styrelsemötet 
i Göteborg den 22 januari 1977 utsågs 
Henrik Johansson även till klubbens första 

redaktör för tidningen Yorkshireterriern. 
Yorkshireterriern ingår numera i FCIs 
grupp nr 3, terrier. Under de första åren i 
grupp 3 stannade SYTS kvar i SSD, men 
1996 beslöts enhälligt av årsmötet att vi 
skulle övergå till Svenska Terrierklubben 
och från och med 1 januari 1997 hör vi 
alltså till SvTeK.

SYTS bedriver lokal verksamhet på flera 
orter i landet, tack vare våra trogna loka-
lombud som anordnar olika aktiviteter 
för medlemmarna. Det kan vara enkel 
pälsvård, lydnads- eller utställningsträ-
ning, poängpromenader eller annat som 
medlemmarna vill. Ibland görs även olika 
studiebesök, t ex hos veterinär, eller så 
bjuds föreläsare in.

Varje år anordnas även en specialut-
ställning, dit vi är angelägna om att 
som domare bjuda in en specialist på 
rasen. Gärna en person som är eller varit 
uppfödare av rasen och som därmed är 
förtrogen med rasens utveckling från 
valp till veteran.

SYTS ger även ut en tidning med fyra 
nummer per år. Många medlemmar har 
bidragit med foton och artiklar av olika 

slag och önskan är förstås att vi ska få 
fortsatt hjälp med material till tidning-
en. Under senare år har SYTS även en 
välfungerande Facebooksida och en hem-
sida, där information av olika slag finns.

Vår förhoppning är att klubben fortsätter 
att vara livaktig med många medlemmar 
och intressanta aktiviteter och att ännu 
fler vill vara delaktiga i verksamheten 
på olika sätt. Endast så kan klubben leva 
vidare och fullgöra sitt uppdrag enligt 
portalparagrafen i stadgarna, nämligen 
att ha ”målet att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för hunden, hundägaren 
och hundägandet genom att – väcka 
intresse för och främja avel av mentalt 
och fysiskt sunda och exteriört fullgoda 
hundar, - informera och ge kunskap om 
hundens fostran, utbildning och vård, 
samt - bevaka och arbeta med frågor som 
har en relevans för rasen.

Uppdaterad information, kontaktperso-
ner samt uppfödare finns på vår hemsida 
www.syts.se
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HÄLSA 

Som skrivs i standarden ska ”yorkshire-
terriern vara en alert och intelligent 
dvärgterrier. Den ska vara livlig med ett 
stabilt sinnelag”. Vidare anges att ”Hun-
den skall vara mycket kompakt och nätt 
med mycket god resning och självsäker 
hållning och attityd”.
Detta innebär att en yorkshireterrier ska 
kunna göra mycket mer än enbart vara 
hemmahund och utställningshund.
I rasklubbens stadgar står under portal-
paragrafen MÅL bland annat att rasklub-
ben ska ”Väcka intresse för och främja 
avel av mentalt och fysiskt sunda samt 
exteriört fullgoda hundar”.
”En aldrig så vacker hund, som inte mår 
psykiskt bra, är inte till glädje vare sig för 
sig själv eller sin ägare”. Mer om detta lite 
senare.
Yorkshireterriern är i det stora hela en 
pigg och frisk liten hund och ska be-
handlas som en hund och inte som ett 
ömtåligt föremål eller leksak. Genom att 
yorken får allsidig motion och aktivitet 
för såväl kropp som knopp, ges den bästa 
möjligheter och förutsättningar för ett 
långt och friskt liv.
I Svenska Yorkshireterrierklubbens nuva-
rande RAS, Rasspecifika AvelsStrategier, 
står följande: 
RAS Nuläge: Yorkshireterriern upplevs 
som en i stort sett frisk och sund, relativt 

långlivad hund, men genom rasens place-
ring på SRD-listan (se nedan) uppmärk-
sammas vissa specifika hälsobekymmer 
framför andra.
Mål: Att yorkshireterriern ska vara en 
frisk och sund hund som orsakar sig själv 
och sin ägare minsta möjliga hälsobe-
kymmer under ett långt liv.
Strategi: Alltid prioritera ett rastypiskt 
temperament och aldrig i aveln använda 
hundar som är aggressiva, skygga eller 
nervösa. Speciellt uppmärksamma tikens 
stora betydelse för och påverkan på 
avkommans mentalitet, inte minst genom 
tikens beteende under valparnas första 
månader i livet”.
I rasen förekommer enligt SRD, Särskilda 
Rasspecifika Domaranvisningar, framtag-
na och fastställda av SKK, riskområden 
som:
Tänder, käkar och tunga: Dålig käk- och 
tandstatus samt tungfel – förlamad tunga 
(en diskvalificerande anomali).
Överdriven dvärgväxt: Standarden anger 
följande: ’Vikt upp till 3,2 kg’, ’Huvudet 
skall vara tämligen litet med plan skalle’, 
’Skallen får inte vara för framträdande 
eller rund’ och ’Ögonen får inte vara 
framträdande’.
Päls: Den långa pälsen får aldrig hindra 
rörelserna eller utveckling av bra muskel-
kondition.

Andningsproblem till följd av trånga/
hoptryckte/kollapsande luftvägar (ge-
nerell text om dvärghundsraser i SRD). 
Leta efter sund andning och muskelkon-
dition liksom nos- och käkparti, tand- 
och tungstatus”.
Inom rasklubben anser vi det felaktigt att 
i SRD skriva ”tungfel – förlamad tunga 
(en diskvalificerande anomali)”. Vid 
samtal och förfrågningar hos ett antal 
veterinärer har resultatet blivit, att ingen 
av de tillfrågade vill skriva under på att 
det medicinskt finns någon förlamad 
tunga hos en levande hund. Däremot kan 
en hund som tappat några framtänder 
ibland visa tungan. Vad gäller käk- och 
tandstatus har uppfödarna i SYTS under 
åren tämligen framgångsrikt arbetat 
för att minska och eliminera bettfel och 
andra käk- och tandproblem, långt innan 
SRD tillkom.
Vad gäller texten i standarden, som SRD 
hänvisar till, ”Huvudet skall vara tämligen 
litet med plan skalle”, ”Skallen får inte vara 
för framträdande eller rund”, kan vi kon-
statera att ett mycket stort ansvar faller på 
de utställningsdomare som dömer rasen. 
Det gäller att inte premiera ett icke rastyp-
iskt huvud, med t ex för kort nosparti.
Slutligen andningsproblem, som får 
anses vara ett problem hos ett mindertal 
yorkshireterrier. Givetvis är det mycket 
allvarligt för den drabbade individen. 
Även här arbetar uppfödarna genom att 
i aveln endast använda individer utan 
andningsproblem, vare sig problemet är 
lindrigt eller allvarligt.
Det är däremot mycket viktigt för 
hundens välbefinnande att tänder och 
tandkött sköts på bra sätt. Många tar sina 
yorkar till en veterinär årligen för att ta 
bort tandsten och ev lösa tänder. Andra 
lyckas sköta tandhygienen på sina yorkar 
själva genom bland annat tandborstning. 
Något som inte nämns i SRD men som 
uppfödarna av rasen är observanta på 
är patellaluxation. Rasen har inte något 
hälsoprogram, men sedan 1970-talet har 
statusen på knän förbättrats remarkabelt. 
På den tiden hoppade ”var och varannan” 
york till och från på tre ben, vilket är 
ytterst sällsynt idag. Uppfödarna arbetar 
selektivt för att använda de friskaste dju-
ren i aveln, samtidigt som helheten alltid 
måste bedömas, alltså såväl mental som 
fysisk hälsa.
Ett problem är dock många veterinärers 
påträngande önskemål om att få operera 
knäleder på fullt fungerande yorkar utan 
besvär eller symptom. Speciellt stötande 
upplevs det, då en relativt gammal, kanske 
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tolvårig pigg och glad york, råkar ut för en 
veterinär som talar varmt för operation! 
Utan att berätta om riskerna och svårig-
heterna efter en operation och om risken 
med själva operationen. Trots att hunden 
inte haltar och aldrig gjort det.
Samma sak händer ibland även när det 
gäller andningsproblem, trots de stora 
riskerna med operation och eftervård, 
speciellt för äldre hundar. Det gäller hela 
tiden att väga för- och nackdelar och inte 
minst alternativ behandling/medicine-
ring! En operation är alltid en stor risk.
Ögonbekymmer som ålderskatarakt 
förekommer även på en så långlivad ras 
som yorkshireterriern. Dessutom har 
under åren ett mycket litet antal yorkar 
diagnosticerats med ögonsjukdomen 
PRA, progressiv retinal atrofi, som med 
åren leder till blindhet. I dialog med och 
i samförstånd med SvTeK:s och SKK:s 
avelsfunktionärer gäller, att en hund 
som misstänks ha synfel eller vara blind 
givetvis ska ögonlysas av veterinär, men 

generell DNA-test av varianten prcd-PRA 
är inte aktuell i dagsläget. Se vidare bilaga 
från SKK.
SYTS har även en Avelspolicy och 
Rekommendationer för uppfödare, som 
uppdateras vid behov. Dessutom ska 
uppfödarna givetvis alltid följa SKK:s 
grundregler och Jordbruksverkets regler.
Åter till yorkens mentala hälsa.
En rädd och överdrivet försiktig york, 
eller en aggressiv york är en icke rastypisk 
yorkshireterrier och ska inte användas i 
avel. Liksom utställningar är viktiga för 
att få en bedömning av våra avelsdjurs 
och deras avkommors, inte minst våra 
framtida avelsdjurs, exteriör och yttre fö-
reträden, är BPH, Beteende- och Person-
lighetsbeskrivning Hund, viktig för att 
få en beskrivning av hundarnas mentala 
egenskaper. Se bilaga.  
BPH är framtaget av SKK, förhoppnings-
vis kommer riktigt många yorkshire-
terrier att delta i BPH och bli beskrivna 
under de närmsta åren, eftersom det är 

mycket viktigt att ha kunskap om inte 
minst avelsdjurens mentala status. 
Som tidigare nämnts är framförallt 
tikarnas inflytande på valparna av stor 
betydelse! En frisk och sund tik påverkar 
valparna under fosterstadiet och en men-
talt trygg och sund tik överför mycket av 
denna grundtrygghet till sina valpar, då 
de ser och påverkas av tikens beteende 
under sina första levnadsveckor.
Det är självklart en stor fördel om så 
många individer som möjligt inom en 
ras deltar i BPH. Det är genom detta man 
kan få fram en ”rasmall” för hur rasens 
individer statistiskt sett beter sig i olika 
situationer. Först därefter kan man börja 
fundera över om individerna faktiskt 
är så som vi tror och vill att de ska vara 
och om något som är problematiskt för 
individerna och därmed rasen, visar sig. 
Något som uppfödarna då kanske ska 
lägga mer vikt vid i sitt avelsarbete.

Anita Skoglund

SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester
”Tillgången till genetiska tester för olika sjukdomsanlag hos 
hund ökar lavinartat. Att som uppfödare eller hundägare be-
döma nyttan med och tillförlitligheten av dessa tester kan vara 
svårt. Även om gentester som verktyg i avelsarbetet medför 
nya möjligheter, skapar de också frågeställningar och utma-
ningar. Att ett test finns tillgängligt innebär inte automatiskt att 
det är lämpligt att använda, eller att det är tillförlitligt för den 
aktuella hundrasen. Med anledning av de många frågor röran-
de genetiska tester som inkommer till SKK från såväl uppföda-
re som rasklubbar vill SKKs avelskommitté (SKK/AK) ge sin 
syn på DNA-tester och tillämpningen av dessa i avelsarbetet.
SKK/AK vill särskilt poängtera vikten av att den information 
som DNA-testet ger ställs i relation till övriga egenskaper, t ex 
andra sjukdomar, som ingår i avelsmålet för en viss hundras. 
Det finns annars en uppenbar risk att avelsarbetet fokuseras på 
de sjukdomar och defekter som är lätta att ”mäta” och regist-
rera. Därför är det av stort värde att det i avelsstrategin, RAS, 
för varje hundras framgår vilka prioriteringar som bör göras 
i avelsarbetet med hänsyn till alla de egenskaper som ingår i 
avelsmålet. Hundarnas övergripande hälsostatus och långsik-
tigheten avseende genetisk variation är viktigakomponenter i 
denna prioritering.”

Kort information om innehåll och bedömning, BPH
De moment som ingår i BPH kan i stora drag delas in i: 

1 Främmande person, 

2 Föremålslek (dels med ägaren, dels med Testledaren) 

3 Matintresse, 

4 Överraskning, 

5 Skrammel, 

6 Närmande person (här kommer en tredje funktionär in) 

7 Underlag, samt slutligen som valfritt moment 

8 Skott

I det sammanfattande protokollet noterar beskrivaren från 0 
till 4, där 0 är inte alls och 4 mycket, bland annat om hunden 
är trygg, energisk, lekfull, arg, glad i främmande människor 
och om den har en positiv attityd i det stora hela. Dessutom 
noteras om hunden är ljudlig eller inte, dvs skäller eller gnäller.
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AKTIVA YORKAR
En aktiv ras
De allra flesta som skaffar sig en yorkshireterrier gör det med avsikt att få en gladlynt och positiv familjehund och ett säll-
skap 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. En aldrig så vacker hund, som inte mår 
psykiskt bra, är inte till glädje för vare sig själv eller sin ägare.

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 finns. Och då måste den 

komma när man ropar på den. Likaså bör 
hunden kunna gå i koppel utan att streta 
och dra ohejdat.
Numera ordnas allehanda kurser för 
hundar och hundägare och allt fler 
deltar också med sin york, kanske på en 
valpkurs. 

För den som får sitt intresse väckt finns 
sedan flera möjligheter att träna och 
kanske tävla inom olika specialiteter. För 
yorken kan mycket mer än många tror, 
bara den får chansen. 

Rallylydnad
Footprints Special Sunshine. Foto Lena Sundberg

Agility 
Footprints Walk On Whispering Fotograf Monica Wolf 

AGILITY

RALLYLYDNAD

LYDNAD

Under åren har fler och fler yorkar visat sig på agilitybanorna. Sedan 
ett par år tillbaka är dessutom reglerna förändrade till det bättre, så att 
det nu finns fem storleksklasser mot tidigare tre. Det gör att yorkarna 
nu har lättare att hävda sig och att de dessutom löper mindre risk att 
överanstränga sig med alltför höga och långa hopp.  
Redan 1983 tävlade LP I Santès Kahlua i agility och LP I Snobben var 
uttagen till Svenska Agilitylandslaget så tidigt som 1991! I mitten av 
90-talet tävlade även Margaretha’s X-Ersus i agility.
Under senare år har det framförallt varit Footprints Walk On Whis-
pering, med matte Lena Samuelsson som stått för framgångarna 
och vunnits såväl KM som Årets Agilityyork. Dessutom ingick de i 
laget Tiny Paws som var uttagna till och deltog i Lag-SM 2017! För-
ra året vann Amynata’s Neil Armstrong och Maria Greger årsbästa. 
Såväl Gösta Lekrans med egna uppfödningen SE UCH Stavregår-
dens Hertiginna av York, som Tin Christensson med Caroli Corona 
Diamonds On My Mind har tävlat flitigt under flera år.

De senaste åren har rallylydnaden blivit mer och mer populär och 
alltmer tagit över den ”vanliga” lydnadens roll. I rallylydnaden pre-
mieras framför allt samarbete och arbetsglädje medan den vanliga 
lydnaden av många upplevs som alltför strikt. 
De första yorkarna som tävlade i rallylydnad var LP I  SE VCH RLD 
N Footprints First and Forever med Anita Skoglund och RLD NoF 
Rosengårdens Morning Star med Vibeke Hällqvist. Rallylydnad har 
fyra klasser, nybörjar, fortsättning, avancerad och mästarklass. I nkl 
har hunden koppel, i övriga klasser går den lös på banan. I akl och 
mkl ska hunden även kunna utföra alla moment på såväl vänster 
som höger sida av föraren. Totalt är det cirka 70-talet olika skyltar 
som kan förekomma på en bana, domaren väljer ut 12-20 skyltar 
till respektive tävling, antalet beroende på klass. 
Flera yorkar har följt efter, bland annat  SE VCH RLD N o F Mina 
Yorkar Tummelisa, ägd av Anna Nilsson och på SYTS KM har RLD 
N SE FreeCh FD I o II Footprints Zara, ägare Sofia Angleby och 
året därpå SE UCH RLD N SE VCH Footprints Autumn Dream 
med matte Margareta Lindberg stått som vinnare. 

Vad gäller den ”vanliga” lydnaden så är 
det numera glest med yorkdeltagare. De 
som senast tävlat där är Inga-Lena Hoff-
ner med LP I Debonaire’s Golden Image 
och LP I o II Footprints Gregersson med 
matte Annelie Blom. De senare är även 
som enda yorkekipage uppflyttade till 
högre klass i bruksprov spår!

Första yorken på lydnadsprov var Debo-
naire’s Hennessy, som undertecknad täv-
lade med ända upp i dåvarande högsta 
klassen, klass III, på slutet av 70-talet. 
Mest framgångsrik under 80-talet var 
absolut LP I Snobben ”Ludwig” som 
med matte Malin Tangfelt fick tre 1:a 
pris i lydnadsklass elit! 

Andra yorkar som fått LP I är Santès Kahlua, 
med Sussie Gücluer, LP I York shirelass True 
Friend, RLD N  SE VCH LP I Footprints 
First and Forever, LP I Offa’s Up-and-go, 
äg Anna Lindelöf samt LP I Royal Ming’s 
Spice-Girl, äg o uppf Inger Wallenius.
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Viltspår 
Mina Yorkar Tummelisa. Foto privat

Nose Work
Excellent Lyxz Bling-Bling. Foto Susann Engqvist

Freestyle 
Footprints Zara. Foto Anhelee Pugliano

Yorkshireterriern har som den råttjägare den en gång var, ett starkt 
intresse för vilt och en utmärkt näsa. För att bli Viltspårchampion ska 
hunden först genomföra ett godkänt prov i anlagsklass och därefter 
meriteras med tre förstapris på ett nattgammalt blodspår över ca 600 
meter med flera vinklar och blodupphåll samt skottprövning. 
Flera yorkar har nu meriterats som  SE VCH. Först var ovan nämnde 
LP I SE VCH RLD N Footprints First and Forever. Därefter har såväl  
SE VCH Footprints Waterproof, rasens första dubbelchampion SE 
VCH SE UCH RLD N o F Footprints Morning Storm, SE VCH RLD 
N o F o A Footprints Special Morning och  SE VCH RLD N o F Foot-
prints Special Sunshine, samtliga ägda av uppfödaren Anita Skoglund, 
liksom Evelina Karlssons egenuppfödda SEUCH  SE VCH Keonomis 
Upside Down och  SE VCH RLD N o F Mina Yorkar Tummelisa, ägd 
av Anna Nilsson, fått sina välförtjänta titlar.

Freestyle kan beskrivas som kreativ lydnad till musik. Det är en 
allmän hundsport där alla hundar kan delta och alla klubbar inom 
Svenska Kennelklubbens organisation kan arrangera kurser och 
tävlingar. Välj ut någon av dina favoritlåtar och låt din hund utföra 
konster och göra tricks till musiken – nu kan man säga att du tränar 
freestyle! I freestyle finns två officiella grenar: freestyle och heelwork 
to music, HtM. Och en inofficiell gren Teamwork To Music, TTM, 
där man måste vara minst tre på planen, två personer och en hund 
eller två hundar och en människa, men man kan vara både fler 
hundar och fler personer på planen. 
Rasens första och hittills enda Free stylechampion är SE FreeCH FDI 
o II RLD N F Footprints Zara framgångsrikt tävlad av matte Sofia 
Angleby. Även FDI Excellent Lyxz Bling-Bling har tävlat i Freestyle 
klass 1 samt TTM ihop med ägare och uppfödare Sofia Angleby 
samt numera även med lillmatte Svea Andersson. 
Flera tränar och förhoppningsvis kommer det fler yorkar på täv-
lingsbanorna även här. 

Nose work är en relativt ny sport som även den verkar vara något 
som många yorkar har fallenhet för. Det finns tre klasser och hun-
den ska i klass 1 söka efter en droppe eukalyptus som droppas på 
en tops/möbeltass och göms så att ägaren ej vet var den är. Den 
hund som både hittar, inte gör några fel samt gör det på kortast tid 
vinner. I klass två kan även lagerblad användas som doft och 1-2 
doftgömmor kan förekomma. I klass tre kan även lavendel använ-
das och det kan vara 0-3 gömmor i ett sök. Antalet får man inte 
veta innan, vilket gör det mycket svårare. 
Man gör fyra sök per tävling, inomhus, utomhus, behållare samt 
fordon. Man kan även tävla i de enskilda momenten, då kallas det 
TEM. På prispallen kan man se alla storlekar och raser på hund 
och sporten passar alla då alla hundar nosar av instinkt och ingen 
lydnad krävs. De som hittills deltagit är ovannämnda SE FreeCH 
FDI o II RLD N o F Footprints Zara och samma ägares egen-
uppfödda FD I Excellent Lyxz Bling-Bling, vilka liksom RLD N 
Vestis Serica Love Me Sweet med Karoliina Niska har genomfört 
Godkänt Doftprov.

Anita Skoglund

VILTSPÅR

FREESTYLE

NOSEWORK
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BPH, BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND
BPH har utvecklats med utgångspunkt från MH, Mentalbe-
skrivning Hund. MH är framför allt framtaget för brukshundar 
och deras behov och därför är det utmärkt att BPH finns och nu 
genomförs på allt fler platser runt om i landet, tillgängligheten 
är därför mycket bättre idag för den som vill få en beskrivning 
av sin hunds mentalitet. Viktigt inte minst för uppfödarna. 
Dessutom sponsras deltagandet i BPH av SvTeK som inser 
betydelsen av BPH och lämnar ett bidrag till deltagande terrier 
så länge de avsatta medlen räcker.

För raser där över 200 hundar deltagit, gör SKK en särskild 
sammanfattande beskrivning, som kan vara en mycket bra hjälp 
i att förstå hur rasen faktiskt ”är” och om den i sin tur är så som 
rasstandarden föreskriver att man vill ha den. 
Men dit har vi inte nått med yorkshireterrier ännu…. Hittills 
har fyrtiotalet yorkar genomfört BPH. 
Ojämförligt flest beskrivna har kennel Footprints med sina 
knappt tjugo genomförda BPH och kennel Perro Carall med åtta 
genomförda BPH.


