
Airedaleterrier så klart!
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En elegant, robust och sportig kamrat



Airedaleterriern är en allround-hund som 
är oöm, robust och pigg. Den är villig att 
hänga med på det mesta, oavsett om det 
är en lång skogspromenad, lek med bar-
nen, lydnadsträning eller en stilla stund 
framför brasan. 

En airedaleterrier ska ha ett vaket ut-
tryck, snabba rörelser och förväntans-
fullt ”stå på tårna” inför minsta rörelse. 
Blicken ska vara vaken. Den ska vara 
öppen, självsäker, vänlig och modig. 
Den ska vara uppmärksam och orädd 
men inte aggressiv. Som valp och ung-
hund kan den vara väl så livlig. En valp- 
eller vardagslydnadskurs är därför att 
rekommendera. 

Det är en intelligent hund som tar 
egna beslut om den inte styrs och den 
behöver röra på sig och få mental trä-
ning för att må bra. Lekfullhet och livs-
glädje behåller den livet ut.

Airedaleterriern är den största ter-
rierrasen. Läs mer om rasen på www.
airedale.nu. 

En inflyttad engelsman
Airedaleterriern avlades fram i mitten 
av 1800-talet i Yorkshire i norra Eng-
land. Den togs fram dels för att jaga 
småvilt, dels för att hålla efter råttor 
och andra skadedjur på gårdarna. Mer 
om ursprunget finns att läsa på hemsi-
dan. 

Idag är airedaleterriern i första hand 
en uppskattad sällskapshund men med 
tid, tålamod och humor har den alla 

En intelligent familjehund
förutsättningar för att även bli en fram-
gångsrik lydnads- och brukshund. 

Generellt sett är airedaleterriern en 
fysiskt frisk ras men som hos alla stor-
vuxna hundraser, så förekommer ibland 
höftledsdysplasi (hd). Rasklubben re-
kommenderar att alla avelsdjur ska ha 
röntgade höftleder. Övriga rekommen-
dationer för hundar som ska gå i avel 
finns på hemsidan där också RAS - ras-
specifik avelsstrategi finns.

En hundras som inte fäller
Om du vill ha en stilig hund, vad kan 
då vara snyggare än en vältrimmad ai-
redaleterrier. Airedaleterriern är en s.k. 
trimras. Det innebär att den har en 
sträv och dubbel päls och att den inte 
fäller kontinuerligt. Vid trimning av-
lägsnar man all gammal ”död” päls. 

Den vardagliga pälsvården är enkel. 
En gång i veckan bör man kamma ige-
nom hela hunden med en stålkam. Då 
kan man också passa på att klippa klor-
na. Hunden bör stå på ett stadigt bord 
när den kammas, dels för att det är lätt-
are att komma åt, dels för att tränas in-
för trimning. 

Trimma pälsen
Första trimningen bör göras vid 4–6 
månaders ålder. Det brukar uppfödaren 
kunna hjälpa till med. Trimning bör ske 
två – tre gånger per år. Trimningen bör 
enbart utföras av en professionell trim-
mare, som är utbildad på rasen. Det är 
viktigt att man trimmar hunden. Pälsen 



ska inte klippas eller skäras av efter-
som det gör att pälsen förlorar mycket 
av sin förmåga att skydda hunden mot 
väta, kyla och smuts. En klippt päls blir 
också blek, mjuk och tjock vilket gör 
att den lätt tovar sig och därmed blir 
svårskött.

På hemsidan finns kontaktuppgif-
ter till de som åtar sig att trimma aire-
daleterrier. Man kan också lära sig att 
trimma på någon av rasklubbens kurser. 
Om man vill ställa ut sin hund behövs 
det i början hjälp från någon som vet 
hur man trimmar till utställning. 

AiredaleTerrierGillet (ATG) är den 
svenska rasklubben för airedaleterrier. 
På klubbens hemsida www.airedale.nu 

finns information om rasen och mycket 
mer. 

ATG värnar om rasens hälsa, menta-
litet och exteriör. På hemsidan finns in-
formation om valpar till salu. 

Olika aktiviteter
ATG ordnar årligen en aktivitetshelg, 
en inofficiell hundutställning och ett 
klubbmästerskap i lydnad. Därutöver 
anordnas trimkurser, BPH m.m. Det 
finns också lokala aktivitets-kommittéer 
som bl.a. ordnar träffar och promena-
der (se hemsidan eller Facebook för mer 
information). ATG står gärna till tjänst 
med råd och tips. 
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Fakta om airedaleterrier
Hur uttalas airedale? Ärdäjl.

Hemland: Storbritannien – floden Aires dalgång i Yorkshire

Användningsområde: Tidigare använd vid jakt. Användes som rapporthund vid 
första världskriget och räknades som brukshund några år på 40-talet. Idag är 
det framför allt en robust och sportig sällskapshund 

Päls: Strävhårig som ska trimmas.

Storlek: Hanhund 58–61 cm i mankhöjd. Tik 56–59 cm i mankhöjd.

Läs mer på www.airedale.nu
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