Raceportræt
Bedlington Terrier

”Sigøjnerhund”

Et lam med en løves hjerte
Tekst: Adelina Rogowska-Wrzesinska (raceræpresentant)
Billeder: Adelina Rogowska-Wrzesinska, Nina Odehag (Kennel Notice, SE)

Bedlingtonterrier har et usædvanligt udseende. Dens bløde og lyse pels kombineret med den karakteristiske klipning får den til at ligne et lille lam - symbol på mildhed
og ydmyghed. Men udseendet snyder til dels. Hjemme er
den dejlig rolig, hengiven og stille, men når den er ude har
den et højt aktivitetsniveau, udholdenhed og er modig som
en løve.

Det er stadig et mysterium, nøjagtigt hvor denne race oprindeligt
stammer fra. Fra historiske skrifter ved vi dog, at den stammer fra
grænselandet mellem England og Skotland. Hundene var populære blandt rejsende håndværkere, primært blandt sigøjnere. Hundene ”lånte” mad til deres ejere fra de omkringliggende skove og
marker, og samtidig holdt de rotter og andre små dyr væk.

De var så effektive at landmændene kunne finde på at
låne sigøjnernes hunde, så de kunne holde rotterne væk
under høsten. Racen blev værdsat for dens vildskab, og
historierne fortæller om hunde der kæmpede mod - og
vandt over - grævlinger og ræve.
En anden vigtig kvalitet ved datidens Bedlingtonterrier var dens
evne til at bevare roen og forblive ubemærket (ingen gøen) i den
begrænsede plads, der var til rådighed i de vogne sigøjnerne boede i. Ingen ønskede at afsløre deres ulovlige ”jagtredskab”.
Det stærke jagtinstinkt og evnen til at dvæle i lukkede rum gjorde
med tiden også hundene meget attraktive for de lokale minearbejdere.

Hundene blev taget med i minerne for at bekæmpe rotterne. Det siges, at minearbejderne var stærkt knyttet til
deres hunde:

Jeg er ikke en puddel!

”I Newcastle og omegn havde næsten alle et ”lille fjols”, og det ”
lille fjols” er næsten helt sikkert en Bedlington. I selskab med deres
trofaste køter i fritiden er minearbejderne lykkelige. De jager eller
kaprer sammen, kæmper sammen, sover sammen, og ikke sjældent drikker de også sammen. ”(Oversat fra The Illustrated Book Of
The Dog, Vero Shaw, 1879)

For en lægmand ligner Bedlingtonterrier ofte en puddel. Som ejer
af en Bedlingtonterrier hører du måske en venlig bemærkning på
gaden som f.eks. ”Se den sjove puddel!” Bliv ikke skuffet; din hund
vil reagere på alle fremmede med en venligt logrende hale, og det
vil give dig muligheden for at forklare, at din hund faktisk er en terrier.
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Heldigvis blev ”sigøjnerhunden” bemærket af Lord Rothbury af
byen Bedlington i Northumberland County, England. Han var så
entusiastisk omkring den lille hund, at racen blev kendt som Rothbury Terrier (eller Rothbury Lamb).
Den første hund, der gik under navnet ”Bedlingtonterrier”, blev født
i 1825. Joseph Ainsley af Bedlington købte en tæve, Coates Phoebe,
der i 1825 fødte den første Bedlingtonterrier. Hunden var Ainsley’s
Piper, og han begyndte at jage i en alder af 8 måneder, og fortsatte
med at nedbringe selv de mest grusomme oddere og grævlinge,
selv i dens blinde og tandløse alderdom.

Senere tog professionelle opdrættere Bedlingtonterrier
racen under deres vinger. Den blev registreret og har været udstillet siden 1877. Siden da har racen bevæget sig
væk fra dens berygtede fortid og er blevet til en dejlig hund
for mange familier og hundeudstillere fra hele verden.
Bygget til at løbe

Bedlingtonterrieren er en mellemstor hund; smidig og muskuløs.
Dens hvælvede lænd med buet overlinie og lange ben indikerer, at
den er i stand til at galopere med høj hastighed. Den er bygget til
at løbe, og den elsker at gøre det. Derfor skal Bedlingtonterrieren
have adgang til et trygt område, hvor den kan lege og løbe med
fantastiske hastigheder.
Bedlingtonterrieren bevæger sig på en helt speciel måde; kvikt og
yndefuldt. I langsommere tempo er dens skridt lette og fjedrende,
i fuld fart bliver bevægelsen rullende. Selv ved høje hastigheder
kan den næsten vende rundt på stedet. Ingen anden terrier kan
bevæge sig så hurtigt og med så stor elegance.

Bedlingtonterrier – fakta
Størrelse: Medium
Hund: 41-43 cm; 8-10 kg (FCI standard)
Tæve: 38-41 cm, 8-10 kg (FCI standard)
Levetid: 12-17 år (nogle gange mere)
Kuldstørrelse: 3-6 hvalpe
Farve: Blue, liver, eller sandy med eller uden tan.
Pels: Blød, medium længde; kræver grundigt børstning en gang
om ugen og soignering/klipning hver 4-6 uger.
Fældning: Næsten ingen.
Pladskrav: Tilpasser sig til forskellige levevilkår; har det godt
indendørs og i små lejligheder, men er også glad for friarealer
og livsstilen på en gård; har brug for adgang til sikkert område,
hvor den kan lege og løbe med høj hastighed.
Klima: Hverken kold vinter eller en varm sommer er et problem.
Men i kraftig regn bliver deres pels helt gennemblødt og hunden vil blive kold.
Adfærd: Kvik og livlig; indendørs forbliver den temmelig rolige.
Udendørs og opmuntret til at lege starter den sin kraftfulde
”motor” og får fuld fart på.
Børn: Egnet for familier med børn; legende og lydhør.
Gøen: Er ikke støjende, kan gø på fremmede og uventede lyde.
Opdragelse: Intelligent lydig, reagerer godt på positiv og systematisk uddannelse; kan vise tegn på stædighed.
Øvelse: Er ikke specielt krævende, en daglig gåtur for at holde
den sund og opfylde dens trang til at løbe stærkt er tilstrækkelig.
Sygdomme: Kobber-forgiftning (genetiske tests bruges til at
fjerne ramte hunde fra avlsprogrammet), Progressiv Retinal
Atrofi (forbundet med alderdom)

Mildere, mindre bølleagtig og mere rolig indendørs i forhold til de fleste terrier.

Som nævnt har Bedlingtonterrier alle de fantastiske kendetegn for
en terrier: hoppende, glad og et aktivt temperament. Men de kommer med en bonus; de er mindre grove og har en mildere personlighed end de fleste terriere.
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For at forstå de særlige kendetegn ved Bedlingtonterrier temperamentet er vi nødt til at se tilbage i tiden. Som nævnt før, var forfædrene til nutidens Bedlingtonterrier hunde af fattige og hårdtarbejdende mennesker.

Der er ingen grund til at bekymre dig om dine gæster eller besøgende, som uventet kigger forbi. Hunden er kærlig og indbydende
overfor dem der kommer på besøg, logrer med halen og bagdelen
og er klar til ”kradse mig” hygge, der kan fortsætte i timevis.

De har aldrig boet på gårde eller jaget i store flokke. De
var knyttet til en enkelt mand eller en familie og boede
med dem i deres hjem. De jagede for det meste alene; hemmeligt sendt afsted for at bringe en kanin hjem fra skoven.
De skulle holdes ude af syne for fremmede, så gøen og larmende adfærd var bestemt ikke ønsket.

Bedlingtonterrieren er vidunderlig med børn. Den er legesyg og
opmærksom, men alligevel tålmodig og tilgivende; den vil aldrig
nogensinde snappe dine børn under leg. Den er også generelt fredelig i forhold til andre kæledyr. Men med dens terrierarv, bør man
forvente, at den vil jage løbende dyr.
Den er lydig på en intelligent måde. Nogle gange kan den være
krævende og stædig, men reagerer godt på positiv og overbevisende træning. Denne følsomme og intelligente race bør ikke
håndteres hårdt.

Bedlingtonterrierens temperament har dog ændret sig betydeligt
gennem racens udvikling og historie. Tidligere var det en aktiv jagthund, der også kunne deltage i hundekampe, og et meget skarpt
temperament var foretrukket. Med tiden har racen udviklet sig til
en selskabshund beskrevet af deres ejere som velfungerende, stille,
glad og livlig.
På grund af den lidt skumle fortid er Bedlingtonterrieren temmelig
rolig og stille indendørs. Udendørs og vakt skifter den fra at være
en føjelig sofa-kartoffel til en uforfærdet eventyrer og kraftmaskine. Det er i realiteten en arbejdende terrier, der har styrken til at
gennemstå kraftig brug under jagt, både på længere afstande og i
hurtige korte løb. De er ikke støjende, højrøstede hunde, men kan
gø på ukendte lyde og fremmede ved din dør.

En fleksibel hund til aktive og travle familier

Tilfældigvis er de karakteristiske Bedlingtonterrier egenskaber,
der blev foretrukket for 200 år siden, da racen blev etableret, også
værdsat af aktive og travle familier i dag.
Du får en hund som er meget stærkt forbundet med dens ejer og
familie, men som ikke udviser jalousi i forhold til andre mennesker
eller dyr. Den er glad og fuld af energi, men derhjemme, når du
ønsker at slappe af eller har travlt med de daglige pligter, så vil den
ikke rykke dig for at få opmærksomhed eller beskadige dit hus af
kedsomhed. Og selv om alle i familien er optaget, og du har brug
for at forlade din hund alene i flere timer, vil den ikke klage. Den vil
tålmodigt vente på, at du kommer tilbage og vil byde dig velkommen ved at hoppe, slikke og vise mave. Ingen andre kan byde dig
velkommen hjem med så meget glæde!

Den er nysgerrig og entusiastisk, villig til at være din følgesvend,
og til at deltage i alle aktiviteter, uanset hvilke du vælger. Den vil
trofast slutte sig til dig i sport, agility, og især sporarbejde eller earthdog prøver. Med lidt træning vil din hund have styrke nok til at
følge dig på din daglige joggingtur eller på længere gå-ture eller
kortere cykel- eller rulleskøjteture. Og hvis du vælger at tage den
med på stranden, vil den med glæde hengive sig til vand og slutte
sig til dig i alle svømmeaktiviteter. Typisk vil de også være glade for
at ledsage dig på en båd eller i en kajak.

Åh, den er så blød!

Bedlingtonterrier har en meget karakteristisk pels uden underuld;
det består af tynde og tykke hår. Den er utrolig blød og har du først
aet den én gang, vil du ønsker at gøre det igen og igen. Den har
heller ikke den typiske lugt af langhårede hunde.
Den fælder næsten ikke. Du kan trygt kæle den inden du går ud af
døren på vej på arbejde uden at få et eneste hår klistret til dit tøj.
Men den kræver regelmæssig børstning for at forhindre at pelsen

6

Terrier Nyt Juni 2015

Nyhed
filtre. Det er vigtigt at lære din hund at blive børstet rutinemæssigt
fra en meget tidlig alder. Gør det til et vigtig samspil mellem dig og
din hund, - så vil I begge nyde det.

En vigtig del af Bedlingtonterrier pleje er grooming/
klipning. Deres pels skal klippes hver 6-8 uge, og for at
opnå den lam-lignende udseende skal der lægges mange
kræfter i det.
Din hvalp bliver sort eller brun

Bedlingtonterrier kommer i tre farver: liver, blue and sandy med eller uden tan-farvede aftegninger. Som voksne er de tan-mærkede
hunde for det meste identiske med de ensfarvede, da markeringerne falder i med den lysere voksne pels.

Trimmebord
5 modeller
Table
models

Ny

3-trins
trækstang

Bedlingtonterrier fødes mørke – dem der senere får farven Blue er
født sort, Liver og Sandy hunde er født mørkebrun. Efterhånden
som de vokser vil deres pels blive lysere og lysere. Som 1-årige, vil
mange hunde se næsten hvide ud. Men hvid er ikke en angivet farve i racens standard. Ved to års alderen, bør de have fået lidt farve
på deres krop, med lysere hoved og ben. Et af de meget interessante aspekter ved racen er, at deres farve er i konstant forandring.
Dem med farven blue vil være gråtonede. Liver er en slags lilla-brun
farve, mens sandy er mere en taupe, dvs. en mørk farve mellem
brun og grå. Om sommeren, når de udsættes for sollys vil deres hud
blive mørkere for at yde beskyttelse mod UV-lys. Om vinteren vil
huden blive lysere, men de tykke hår bliver mere udtalte, og pelsen
fremstår mere farvet. Når en Bedlingtonterrier skær sig eller får et
sår, vil dens pels vokse ud i fødselsfarven på det beskadigede sted.
Det vil skifte til voksenfarven med tiden.

Free whe

No axles, only 4 wheels to store.
 Remove wheels in seconds.
 High quality from Denmark
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Bedlingtonterrier har et godt helbred og vitalitet

Den er generelt en sund hund. Den har en god levetid, og en stor
del bliver mere end 14 år, og kun meget få dør, før de fylder 10.
Bedlingtonterrierne har tidligere lidt af to alvorlige arvelige sygdomme. I 1930’erne og begyndelsen af 1940’erne i USA var der tilfælde af revnede fødder (hyperkeratose). Avlsarbejde blev udført
for at fjerne denne lidelse. Desværre ramte en ny sygdom racen
under denne proces; kobberforgiftning. Hvorvidt dette ville være
sket under alle omstændigheder står ikke klart, men det forekommer sandsynligt, at den selektive avl, der havde til formål at fjerne
hyperkeratose, accelererede forekomsten af kobberforgiftning.
Kobberforgiftning er en arvelig sygdom. Unormalt høje mængder
af kobber ophobes i leveren og det fører til leverskader og inflammation. Med tiden resulterer det i leversvigt og død. I øjeblikket
er der ingen kur mod sygdommen. Historisk hærgede sygdommen racen fra starten af 1970erne. Fordi symptomerne som regel
kun er synlige hos voksne hunde i alderen 2 til 6 år, har mange af
de ramte dyr ubevidst været brugt til avl, og sygdommen har dermed haft mulighed for at sprede sig i population. Undersøgelser
udført i 1980’erne og 1990’erne, har vist forekomst af sygdommen
fra 33% (i UK) til op til 66% (i USA) i Bedlingtonterrier populationer
(Herrtage et al 1987, Sevelius & Jönsson 1996). Heldigvis for racen,
findes der i dag genetiske tests, der gør at man kan skelne mellem
sunde, syge og bærende dyr. Kennelklubber anbefaler at man tester begge forældre og at kun raske dyr eller enkelt genbærere får
lov til at komme ind i avlsprogrammerne. Dette reducerede antallet
af berørte dyr signifikant, og de kommende Bedlingtonterrier-ejere
kan derfor minimere risikoen for at købe en syg hvalp.
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Hvor finder jeg en Bedlingtonterrier?

I dag er det svært at få øje på en Bedlingtonterrier på gaden i Danmark. Der er en håndfuld af beundrere af denne race rundt om i
landet, men kun 9 hunde er registreret i Dansk Terrier Klub (2015).
Der er ingen aktive opdrættere i Danmark i øjeblikket. Heldigvis
kan man altid møde én eller to hunde på de store udstillinger rundt
om i hele landet. Racen er meget mere populær i sit hjemland (UK),
hvor omkring 500 hunde er registreret i Kennel Klub. Sverige og
Norge kan også være stolte af at have en rimelige bestand af disse
dejlige hunde. En række meget gode opdrættere kan findes i hhv.
Frankrig, Tyskland og USA.
Genveje til Bedlingtonklubber i udvalgte lande
Skandinaviska Bedlingtonklubben
http://www.skbk.se
National Bedlington Club https://sites.google.com/site/nationalbedlington
Bedlington Terrier Club of America
http://www.bedlingtonamerica.com/index.html
Fecebook Group: Bedlington terrier in Denmark https://www.facebook.com/groups/817831141574748/
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Vil du have en hund, der:

Ønsker du ikke at beskæftige dig med:

Har en bekvem størrelse, ikke for lille og bestemt ikke skrøbelig.
Har et usædvanligt udseende.
Er hurtig, adræt og yndefuld, med en let, fjedrende gangart.
Ikke fælder og ikke har den typiske hundelugt.
Er mindre larmende og roligere indendørs end andre terriere.

Det dynamiske terrier temperament.
Sørge for nok motion og aktiviteter for at holde den sund og
rask.
Jagtinstinkt.
Potentiel stædighed.
Regelmæssig børstning og klipning af pels.

Så kan en Bedlingtonterrier være en hund for dig!

Så er en Bedlingtonterrier ikke en hund for dig!

Kære udstiller
Nyt tiltag fra udstillingsudvalget
Servicemail når tilmeldingsfrist til Dansk Terrier Klubs
udstillinger nærmer sig
Tilmeld dig mailinglisten så du ikke glemmer at melde til
Dansk Terrier Klubs udstillinger
Du modtager en servicemail ca. 1 uge for deadline, og du er
velkommen til at tilmelde dig, uanset hvor ofte du udstiller.

Tilmelding sendes til: show@dansk-terrier-klub.dk
Med venlig hilsen
Margit Sørensen
Udstilingsudvalget

© Dansk Terrier Klub
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