Ceskyn är en terrier, men den saknar det typiska

NUMERÄRT SMÅ
TERRIERRASER

terriertemperamentet med ”gnista”. Det är en lugn
terrier som kan vara något reserverad mot
främlingar. Det är en snäll hund som samsas väl
med artfränder. Ceskyns jaktlust är styrbar och
den prioriterar alltid husse eller matte framför
vilda djur. Trots sin ringa storlek är ceskyn en
robust och kraftfull hund. Ceskyn uppskattar
långpromenader i normalt tempo.
Cesky terriern har en mjuk och silkesglänsande
päls som skall kammas och borstas regelbundet
samt klippas ca 4 gånger per år. Färgen varierar
från mörkaste grafitgrått till silverskimrande
pastell. Den är en frisk och sund ras, som kan bli
upptill 11-13 år.

Cesky terrier
www.ceskyterrier.se

Dandie Dinmont terrier har som rastyp varit

konstant sedan 1600-talet. Den intar med sitt
speciella yttre en särställning i terriergruppen.
Dandien är en sportig, arbetsduglig terrier. Den är
självständig, intelligent, beslutsam, envis, känslig
och tillgiven.
Huvudet är typiskt för rasen, täckt med silkeslen
päls och med stora uttrycksfulla ögon. Kroppen är
lång och lågställd med korta, kraftiga ben.
Idealvikten är 8-10 kg.
Dandien kan beskrivas som En verklig clown med en
kungs värdighet – humor, glädje och vänlighet i
kombination med värdighet, lugn samt en viss
distans till omgivningen.

English Toy terrier,

rasklubb
saknas. Information om rasen finns
på Svenska Terrierklubbens
hemsida.
www.terrierklubben.se

EN INBLICK I EN ANNORLUNDA
OCH OVANLIG HUNDVÄRLD
Dandie Dinmontterrier
www.dandiedinmontclub.se
Manchesterterrier,
rasklubb saknas. Information
om rasen finns på Svenska
Terrierklubbens hemsida.
www.terrierklubben.se

Denna folder är utgiven av Svenska Terrierklubben kommitté för
”numerärt små terrierraser” - NSTK. Detta för att kunna sprida
mer information och öka allmänhetens intresse och nyfikenhet på
de numerärt små terrierraserna.
www.terrierklubben.se se under kommittéer

Det här är en information för dig som är
intresserad av väldigt ovanliga terrierraser,
med få registreringar per år i Sverige. Här
följer en liten presentation av dessa raser.
Cesky terrier 23* Manchester terrier 20*
Dandie Dinmontterrier 39* Miniatyrbullterrier 18*
English Toy terrier 11* Sealyhamterrier 19*
Irish Glen of Imaal terrier 9* Silkyterrier 32*
Lakelandterrier 25* Skyeterrier 13*
*Talet avser snittregistrering under de senaste 10 åren

