Airedale

terrier
En charmig och kärleksfull kompis

En airedaleterrier vid floden Aire, Yorkshire, England.

Airedaleterrier
– en krävande men charmig
och kärleksfull kompis.
AIREDALETERRIERN –
DEN STÖRSTA AV TERRIERS
När du skaffat dig din egen airedaleterrier
kommer den att bli din bästa vän i vardagslivet, en glad och pigg följeslagare på
skogspromenader och skidturer. Den är oöm,
robust och alltid road av nya upptåg. Den
älskar att bli inkluderad i allt som är på gång.
Airedaleterriern är en riktig allroundras.
Den utgör en fantastisk familjehund för den
aktiva familjen och den är allsidig för
den som är intresserad av olika aktiviteter
och hundsporter.
FANTASTISK FAMILJEHUND
De visar vanligtvis en stor tolerans för barn
och tycker om att få vara del av barnaskaran.
Naturligtvis kräver de, som alla hundraser, att
vuxna övervakar och har ansvaret. De tycker
också om att få delta i alla dagliga göromål
i ett hushåll och vara med på familjens alla
aktiviteter. En airedale som ser ett gäng
barn som spelar fotboll vill väldigt gärna
vara med, han springer fram till barnen
och det är nästan som han säger: ”Hej, vad
kul, jag vill vara med, ni sparkar på bollen
och jag jagar den!”
De är modiga, framåt hundar som
anpassar sig till familjens livsstil. De utgör
trevliga gäster på familjens sammankomster
och fester. De tycker om att ”slappa” tillsammans med familjen framför tv:n eller
brasan. De älskar att åka bil och båt. De har
en helt underbar attityd och inställning
gentemot sin omvärld (nyfikna och glada)
som gör att de blir välkomna gäster så gott
som överallt.

INTELLIGENTA OCH LOJALA
Samtidigt är det en krävande ras eftersom
den vill vara med och bli inkluderad i ditt
och din familjs liv. Den mår bra av mental
träning och att få leva ett aktivt liv. Den
kan tränas i det mesta till exempel i lydnad,
spår, sök och agility – men det får inte bli
tjatigt. Då tröttnar den fort. Detta ställer krav
på en påhittig och motiverande förare. En
airedale är intelligent och har också en
stark egen vilja, vilket innebär att du måste
övertyga och motivera honom att göra
olika saker. Du kan inte befalla. Då lyssnar
han inte alls. Därför är mental stimulans
så viktigt för en airedaleterrier. Naturligtvis
behöver den fysisk aktivitet genom rejäla
promenader dagligen men den mentala
stimulansen är nog så viktig.
När du övertygat honom så har du en
smart och lojal hund som älskar att kommunicera och som gärna visar sitt sinne för
humor. För humor har airedales. Det finns
många människor runt om i vårt land som
kan berätta om mycket speciella hundar,
främst under rasens storhetstid i Sverige,
40-, 50-, 60- och 70-talen.
När du lärt känna din airedaleterrier
och lärt dig att behandla honom med den
respekt han tycker han är värd så finner
du en gränslöst charmig hund som älskar
att dela livet med dig. Det händer säkert
att du frågar dig om inte en airedaleterrier
är mer än bara en hund. Med en airedale
får du en krävande men mycket kärleksfull
kompis, som följer dig i livet och deltar fullt
ut med sin nyfikenhet, vilja och livslust.

Temperament
och karaktär.
Intensiv i uttrycket, kvick i rörelsen, i spänd
förväntan på vad som ska hända. Temperamentet speglar kroppsbyggnaden: den är
muskulös, rörlig, ganska kort och kraftigt
byggd utan tendens till högställdhet eller
överdrivet lång kropp.
Den är öppen, självsäker, vänlig, modig
och intelligent. Lika väl som uppmärksam,
gärna ivrig, inte aggressiv men orädd.
Att den är intelligent innebär att den
har mycket egen vilja, tänker själv. Vill den
inte så vill den inte. Att den är viljestark
kräver en fast men vänlig hand. En airedale
behöver övertygas och då följer den sin

ägare. En airedale mognar långsammare
än många andra stora raser vilket gör att
det tar längre tid att få en vuxen hund.
Efter ”trotsålder” och ”pubertet” så får
man sedan en fantastisk hund. En airedale
har också integritet; älskar inte alla människor,
men de som den älskar, älskar den desto mer.
En airedale älskar fart och fläkt, gärna
många människor och andra hundar så länge
de kan uppföra sig och visa respekt.
En sak är säker, när en airedale börjar
få tråkigt, kommer den till dig och buffar
dig i sidan:”Kom igen nu husse/matte, nu
gör vi något kul tillsammans!”

Fullständig rasbeskrivning finns på ATG:s hemsida.

Kom igen Husse!

Airedaleterriern från
Yorkshire i England.
Airedaleterriern kommer från nordvästra
England, från dalgången vid floden Aire.
Det finns många teorier om vilka raser som
lade grunden för airedaleterriern, men oftast
läser man att rasen avlades fram genom
korsning av utterhund och engelsk brun
och svart terrier. Till att börja med kallades
rasen Watersideterrier och Bingleyterrier,
men 1882 slogs det fast att rasen skulle
kallas airedaleterrier.
Från allra första början användes airedales
till att jaga och apportera skadedjur och vilt
vid floden Aire och de flesta airedales har
fortfarande stor jaktlust. Airedaleterriern
är en populär jakthund i USA, där man
använder rasen för att jaga både stor- och
småvilt. Man använder även airedaleterriers
till att apportera fågel.
KRIGSHJÄLTE
Vid första världskriget hade airedaleterriern

blivit en populär allround- och bruksras.
England rekryterade omkring 2 000 hundar
till tjänstgöring vid fronten, inklusive airedales.
Dessa hundar förtjänade snabbt ett rykte för
att vara modiga, starka och hjältemodiga.
Det finns många berättelser om airedales som
bar meddelanden mitt i skottlinjen, trots
oerhört stora risker och dåliga odds, och
som aldrig gav sig innan de slutfört sitt jobb.
EN ARBETANDE HUNDRAS
Airedaleterriern klassificeras som brukshundsras i flera länder i världen. Även idag
används airedales till tjänst hos militär,
polis, brandkår och väktare framför allt i
USA, kontinentala Europa och Japan.
AIREDALETERRIERNS
HISTORIA I SVERIGE
Ingen vet med säkerhet när den första airedaleterriern kom till Sverige. Men i en av

Svenska kennelklubbens första stamböcker
finns två airedaleterrier: Ch Reliable, född
1891 i England och visad på utställning i
Stockholm 1894 (han var den första registrerade utställningschampion av alla raser
i Sverige) och Whisky, en förstapristagare
som var son till den berömde engelske Ch
Cholmondeley Briar. Vilken den första tiken
var och vem som hade den första valpkullen
är okänt.
Redan 1912 försöksutbildades sju airedaleterrier som drag- och rapporthundar
i Sverige. Några år tidigare hade två poliskonstaplar inköpt en airedaleterrier för
Stockholmspolisens räkning.
I början av 1900-talet gjordes några få
importer från Tyskland, men rasen var
mycket ovanlig fram till en utställning 1911,
då hela tretton airedaleterrier deltog samtidigt.
Snart kom rasens största uppfödare
i Sverige genom tiderna: Richardis Sörvik,

med kennel Roederich, in i leken. Sedan tog
intresset för airedaleterrier fart. De flesta importer kom från Tyskland före 1926. Därefter
tog England över som importland. Detta har
gällt ända fram till millennieskiftet.
Airedaleterriern har med framgång
använts inom armén inte bara i Sverige
utan även i Finland, Tyskland, England
och Ryssland. Rasens historiska användbarhet som skydds-, spår-, rapport- och
sjukvård/sökhund är klart dokumenterade
bl a under de två världskrigen.
Airedaleterriern var en av Sveriges första
brukshundraser. Fram till 1945 räknades
airedaleterriern som brukshundras, därefter
fördes den över till terriergruppen. Idag har
airedaleterriern utvecklats till en utmärkt
familje- och sällskapshund som finner sig väl
till rätta i vårt dagliga liv. Men den har samtidigt goda förutsättningar för träning och tävling
i till exempel lydnad, spår, sök och agility.

Rasen som inte fäller hår
men som måste trimmas.
Airedaleterriern är en så kallad trimras,
det innebär att man plockar bort pälsen
för hand med en sk trimkniv. En trimkniv
är en trubbig kniv som ser ut som en kam.
Den gör det lättare att plocka pälsen. Detta
ska man göra ungefär 2–3 ggr per år och
det gör inte ont på hunden. Man kan inte
trimma sin hund när som helst utan detta
måste ske när pälsen är mogen att plockas,
dvs lossnar lätt när man plockar. Sitter den
fast är den inte mogen och då gör det ont
på hunden.
Vid trimning avlägsnar man all gammal
död päls, dvs gammalt täckhår. Tack vare
det fäller inte hunden. Men det är viktigt att
man trimmar hunden och inte klipper eller
skär av pälsen. Gör man det förlorar pälsen
mycket av sin förmåga att skydda hunden mot
väta, kyla och smuts. Likaså förlorar pälsen
sin färg och glans och pälsen tovar sig.

Till vardags måste man sköta pälsen genom
att minst en gång per vecka kamma igenom
pälsen ordentligt (görs med stålkam). När
du kammar hunden ska den stå på ett stadigt
bord, gärna ett sk trimbord, dels för att det
är lättare att komma åt överallt, dels för att
den ska tränas för att kunna trimmas.
Det är också lättare att klippa klorna
när den står på ett bord. Kloklippning bör
ske varje vecka, liksom en kontroll av att
det är rent och fint mellan trampdynor,
där gärna håret filtas ihop med sand och
små gruskorn.
De airedaleterriers du ser på t ex hundutställningar är utställningstrimmade och
fantastiskt välskötta vad gäller päls. Om man
önskar detta utseende hela tiden krävs en
ganska omfattande trimning, minst en gång
per vecka, för att hålla pälsen i sk utställningskondition.

Här ser vi exempel på en vardagstrimmad hund till vänster och en perfekt utställningstrimmad hund till höger.
Här ser vi en hund stående på ett trimbord, nytrimmad, angelägen om att få komma ned och leka...

Att trimma en airedaleterrier tar lite tid att
lära sig. Det kräver framför allt tålamod.
Men när du väl lärt dig konsten att trimma
är det ett ganska trevligt sätt att ”umgås”
med sin hund. Du kommer den verkligen
nära, du lär känna hans kropp ordentligt,
om han är kittlig mellan trampdynorna t ex.
Att regelbundet sköta om sin airedale med
kamning, kloklippning, rengöring av öron,
kolla tänder, hålla rent kring genitalierna

etc är viktigt inte minst för att upptäcka ev
sår och fästingar, men det är också ett sätt
att visa kärlek och omtanke om sin hund.
Din uppfödare hjälper dig gärna med trimning av
pälsen, annars finns en rad kunniga hundtrimmare
som kan hjälpa dig. Se AiredaleTerrierGillets (ATG)
hemsida www.airedale.nu. Gillet arrangerar också
kurser i trimning, där du själv kan lära dig konsten.

Du som vill veta mer.
Fakta om Airedaleterrier.
Hur uttalas Airedale? Det är engelska och består
av ordet Aire för floden Aire i Yorkshire samt dale
som är dalgången vid floden.
Airedale uttalas: Ärdäjl.
Hemland: Storbritannien (floden Aire´s dalgång
i Yorkshire)
Användningsområde: Tidigare använd vid jakt
på utter, smågnagare och råttor. Användes flitigt som
rapporthund vid första världskriget. I Sverige var det
en av våra första brukshundsraser. Idag är rasen främst
sällskapshund.
Päls: Strävhårig, en päls som trimmas.
Storlek: Hanhund 58–61 cm i mankhöjd.
Tik 56–59 cm i mankhöjd.
Rasstandard i övrigt hänvisas till AiredaleTerrierGillets
(ATG) hemsida: www.airedale.nu

Lästips
Terriernas Kung av Stig Ahlberg, Skriven av den
legendariske Mr Airedale, Stig Ahlberg (1920–2001)
är en fullmatad bok om Airedaleterriens historia, goda
råd för den som skaffar sig sin första airedaleterrier, tips
om daglig skötsel, utfodring och pälsvård. Dessutom
beskrivs utförligt trimning och rasstandard m m.
Boken är på 80 sidor och innehåller 46 fotografier.
Boken kan köpas via ATG, se hemsidan.

Airedaleterrier – en hänförande resa tillsammans
med hundar och deras ägare, av Lars Gren och Helena
Ardholm. Det här är en bok om relationer mellan hund
och ägare, kärlek mellan hund- och förarteam från hela
världen. Boken skildrar några av nutidens mest intressanta
airedaleprofiler och visar bredden i rasen. Den porträtterar
familjehundar, sällskapshundar, jakthundar, brukshundar
och utställningshundar. Boken är på 172 sidor och
innehåller 360 ovanliga och unika fotografier.
Boken kan köpas via ATG, se hemsidan
eller på nätbokhandeln.

Därutöver finns en mängd hundböcker som beskriver många hundraser, bl a airedaleterrier.

Web-tips
Det bästa tipset är att gå in på AiredaleTerrierGillets hemsida: www.airedale.nu
Här hittar du allt från historia, rasbeskrivningar, fakta, kontaktuppgifter, om det finns valpar
till salu etc. ATG har också länkar till andra airedaleterrierklubbar runt om i världen.

Denna broschyr är utgiven av AiredaleTerrierGillet i december 2012. Producerad av Ovland and Friends AB. Tryckt på Åtta45 Tryckeri AB, Solna.
Texterna har skrivits och sammanställts av Lars Gren. Urvalet av textmaterial har också hämtats i redan befintlig litteratur om Airedaleterrier såsom
Ahlbergs Terriernas Kung och Gren/Ardholms Airedaleterrier samt genom texter och berättelser som skrivits och sammanställts genom åren av
Stig Ahlberg, AnnChristin Molin, Gunnel Lindberg, Helena Ardholm m fl. Foton har Eva Persson, Terttu Lardner och Lars Gren bidragit med.

ATG – din svenska Airedaleterrier klubb
• Den svenska rasklubben för airedaleterrier, AiredaleTerrierGillet (ATG), bildades
ursprungligen 1966 i Stockholm.
• ATG vill dels sprida information och kunskap om och kring den ojämförlige
airedaleterriern, dels samla rasens många beundrare och vänner till trivsamma
träffar och, som klubbnamnet antyder, glad samvaro.
• ATG leds av en styrelse och har ett flertal lokala aktivitetskommittéer
(se hemsidan för mer information).
• ATG står gärna till tjänst med råd och tips i alla frågor som kan bli aktuella och
anordnar många olika aktiviteter, som inofficiella utställningar, ringträningar,
mentalbeskrivningar och promenader. Dessutom kurser i trimning, lydnad,
viltspår och agility.
• Valphänvisning och anvisande av kunniga trimmare är ständigt aktuella frågor.
• Skulle det bli nödvändigt att finna ett nytt hem för en vuxen airedaleterrier,
försöker våra valphänvisare/rasinformatörer hjälpa till.
Välkommen som medlem i AiredaleTerrierGillet. Som medlem får du vår tidning,
AiredaleTerriern, 4 ggr per år och möjlighet att deltaga i våra aktiviteter, kurser och
utställningar mm.
Besök www.airedale.nu för mer information och aktuella uppgifter.

AiredaleTerrierGillet

