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Innledning
RAS er utarbeidet av raserepresentant på Engelsk Toy Terrier i samarbeid med andre
oppdrettere i rasen.

Generelt
Rasens historie; bakgrunn og utvikling
Engelsk Toy Terrier har sitt opphav fra de sorte rottefangende terrierne i 1900 tallets
England. Den stammer fra Black & Tan arbeids terrieren som også er stamfar til de fleste
andre terrier raser. Den er den eldste miniatyrhund rasen i England. Rasens opphav sies å
være en godt bevart hemmelighet. Men vi vet med sikkerhet at Italiensk Mynde, eller Wippet
har vært krysset inn og har bidratt med å forme den karakteristiske elegante kroppen vi ser
på ETT i dag. Den kan spores så langt tilbake som 1600 tallet. Engelsk Toy Terrier sies og
være bak andre nyere raser som Dverg Pincher, Yorkshire Terrier og Russisk Toy Terrier.
Rasen skiftet navn fra "Black & Tan Miniatures" i den engelske Kennel Klubben til Engelsk
Toy Terrier i 1962. Den var høyt verdsatt som en følge av sin årvåkenhet, hurtighet og
utmerkede jaktlyst.
Den blomstret opp og ble meget populær under den industrielle revolusjon i de rotteinfiserte
byer, på gårder og skuter. De ble også brukt i veddemål blant veddelystne Engelskmenn. De
deltok i såkalte "Ratpitts" en sport som var utbredt i Manchester traktene på 1750 tallet. Der
ble det veddet om hvilke hunder som kunne drepe flest rotter på kortest mulig tid. Den har
vært eid av kongelige i England så vel som i Norge, Dronning Maud eide i sin tid et
eksemplar av rasen. Den er ikke tallrik i England eller her i Norge. Den er på listen over
utrydnings truede raser i England. De raser som er på den listen registreres det mindre enn
300 valper av i året, i rasens hjemland England registreres det rundt 100 ETT i året. Her i
Norge kan vi spore en økende interesse for rasen.
Den egner seg som familiehund så vel som sporhund og til sporting som lydighet,
rallylydighet og agility. Eller som en hengiven kompis som er med på alt. De er som regel der
det skjer når det skjer. Om det er å ligge under et teppe og kose seg, på fanget eller i
solsteiken. Er det noe ETT elsker så er det sol og varme, de ligger gjerne langflate og nyter
solstimlene som strømmer inn vinduet, eller under et varmt pledd på kalde dager.
De har ikke underull så på vinteren trenger de dekken. Dersom de luftes i boligstrøk eller i
by, trenger de potesokker eller annen beskyttelse mot saltede veier. De er spreke og slites
ikke ut på tur, de er med i ulendt terreng og kommer seg frem med elegante sprang og hopp.
Flere og flere er også med pleie arbeidere på jobb med demente og andre syke som har
glede av samvær med hund. Her i landet er flere av rasens individer som nå har fått status
som godkjente terapihund. Som man kan lese er ETT allsidige og tilpasser seg sine
omgivelser. De hevder seg også bra i toppskiktet innen agility og da går de i klasse1 som er
for hunder under 35 cm i skulderhøyde.
De første registrerte ETT ble importert til Norge i 2000, og frem til i dag har rasen vokst.
Tispen som ble importert først har gitt 4 valper i tre kull fra 2002 frem til 2004. Fra 2004 til
2008 ble det større interesse for rasen og i denne perioden ble det importert 22 individer som
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danner grunnlaget for den avl som har vært frem til i dag. Men ennå importeres det og
oppdrettere kan sies å ha vært flink til å samarbeide på kryss av landegrensene.
Årstall

Antall Kull

Antall valper totalt

2006

1

6

2007

6

19

2008

5

14

2009

14

52

2010

12

53

2011

11

36

2012

13

50

2013

11

48

Totalt pr 01.01.2014

73

278

Overordnet mål for rasen
Fremme sunne fysisk funksjonelle individer av stabilt gemytt som kan leve i harmoni med
sine eiere uten å endre dens karakteristiske trekk.

Rasens populasjon
Populasjonsstørrelse
Her i Norge er det rundt 300 individer av rasen ifølge statistikk hentet fra Dogweb, det
innberegnet eksport og import.
Gjennomsnittlig kullstørrelse
Utregning er basert på de 73 kull som er født fra 01.01.2006 frem til 01.01.2014 er det født
278 valper. Gjennomsnittlig kull størrelse er 3,8. Noen kull består av kun en valp og de
største kullene var på 6 valper. Informasjon hentet fra Dogweb.
Effektiv populasjonsstørrelse
Av de rundt regnet 300 individene har ca. 72 individer gått videre i avl her i Norge. Det har
også vært eksportert videre avlsmateriale til andre land.
Innavlsgrad
De fleste oppdrettere etterstreber seg å få lavest mulig innavlsgrad. På 16 av de 75 kullene
har innavlsgraden vært over 6% det meste er en parring på 14,2%. Ellers så ligger
innavlsgraden rundt 6% og lavere ned til 0%. Gjennomsnittet totalt er 3,6% (Dogweb)
Bruk av avlsdyr
De fleste hannhunder har vært moderat brukt, det meste er 7 kull som resulterte i 29 valper
etter en hannhund, denne hannen har vært brukt av mange forskjellige oppdrettere i Norge.
To hannhunder etterlater seg 5 kull hver, ene gir 20 valper etter seg og andre 16. 4
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hannhunder har gitt 4 kull. (Dogweb) Hannhunder har også vært stilt disponibel i avl for
andre nordiske oppdrettere.
Innhenting av avlsmateriale fra andre land
Ettersom dette er en ganske ny rase i Norge har det vært av stor betydning å importere
hunder fra hele verden. Det kommer frem av tabellen under. De hannhundene som har vært
hentet inn til bruk av avl har hatt linjer som har bidratt med å få inn andre linjer enn de som er
i Norge fra før.
Antall hunder importert fra hvilket land:
England Sverige

Finland USA Canada Australia Tyskland Tsjekkia

Danmark

11

5

1

8

5

2

2

2

1

Av disse 37 er de fleste brukt i avl pr.dd
I USA og Canada finnes ikke rasen Engelsk Toy Terrier, men Manchester Terrier Standard
og Toy som har den samme rasestandard. Bare størrelse individet oppnår som voksen,
skiller de to typene. Med det sagt er det enkelte oppdrettere i USA og Canada importerer
Engelsk Toy og blander inn i sin avl. England er hjemland for både Manchester og Engelsk
Toy, og der er rasestandardene ulike.
FCI ga muligheten til hvert enkelt lands Kennel Klubb, å vurdere hvordan de ville håndtere
importer fra USA og Canada. I Norge bestemte NKK etter råd fra Norsk Terrier Klub, å
omregistrere Toy Manchester Terrier til ETT, for å tilføre ETT rasen nytt blod. TMT har vært
adskilt fra ETT tilstrekkelig lenge og kan sies å bidra til å utvide gen-poolen. Kommer tilbake
til dette under avsnittet: Eksteriør.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
 Fortsette å utvide populasjonen med avlsdyr som bidrar til nye linjer i Norge.



Sørge for at de individene som kommer inn er tilstrekkelig helse testet og har
eksteriør som er opp til ETT rasestandard.
Samtidig må oppdrettere se nytten av å bruke flere individer av den effektive
populasjonen for å få mangfold og bredde på rasen men ikke for enhver pris. Det er
også ønskelig at de som brukes videre er over middels på gjennomsnitt med tanke på
eksteriør og gemytt.

Prioritering og strategi for å nå målene
 For å få økt populasjonen med tanke på bredere genetiske linjer i Norge er det
nødvendig at oppdrettere innehar kunnskap om rasen, dens populasjon i Norge,
Norden og på verdensbasis. Det er av interesse at de som skal avle videre på ETT
også setter seg inn i helse situasjon her i landet, og i rasens hjemland England. I dag
er det en del sosiale medier som oppdrettere kan delta i hvor en kan stille spørsmål
og utveksle erfaringer med andre oppdrettere rundt hele verden, i England eller her i
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Norden. På høsten i 2014 vil det bli arrangert oppdretter seminarer i regi av Norsk
Terrier Klub avd. Oslo/Akershus, som er nyttig redskap for å nå målet nevnt over.
Oppdrettere bør innhente informasjon fra oppdretterne man innhenter videre avls
materiale av. Det er viktig å få utfyllende informasjon om foreldre dyr, og slekten
lengre bakover også for å få et inntrykk av hva man kjøper. For å sikre seg korrekte
opplysninger er det greit å få med helse status på minimum foreldre dyr i form av
øyelysnings papirer, patella luxasjon og vWD status. Og om mulig selv reise å hente
hunden og ta den i øyesyn innen man tar avgjørelsen om kjøp. Åpenhet er en viktig
faktor i alt samarbeid mellom norske og utenlandske oppdrettere av rasen.
Det å variere i avlsmaterialet og unngå de samme kombinasjonene er opp til hver
enkelt oppdretter å jobbe med. Det å avle på flere individer er ikke ment for enhver
pris. Skal man forbedre en rase må man bruke de individer man mener er over
middels når det gjelder helse, eksteriør og sist men ikke minst gemytt.

Helse
Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen
Det er en relativt god helse på Engelsk Toy Terrier gjennomsnittlig levealder er 12-15 år. Det
vi har hyppigst forekomster av er patella luxasjon, som er løse kneskåler og øyesykdom som
katarakt. Dette har det ikke vært meldt om store forekomster av som dere vil se i avsnittet
under. Demodex er også påvist på rasen men ikke hyppig, samt noen individer med dårlig
pelskvalitet. I rasens hjemland har det i stor utstrekning vært lite fokus på tenner noe som
vises her i Norge på enkelte individer. Det er ofte mangler av premolarer på ETT, også i bitt
forekommer det mindre tenner i underkjeve. Det har forekommet døvhet på enkelte individer
i rasens hjemland og raseklubb mener at dette følger enkelte linjer. Det har ikke blitt
innrapportert noen tilfeller av døvhet på ETT fra norske oppdrettere. De amerikanske og
canadiske importene er også blitt testet for vWD en blødersykdom for å forhindre å tilføre
rasen noen nye sykdomsbilder. Disse testene er utført ettersom det har forekommet på
amerikanske TMT - Toy Manchester Terriere. ETT har ikke tidligere vært testet og heller ikke
pr. dags dato testes ETT for dette.
Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter
Det er ikke meldt om utbredte helseproblemer på rasen men det er meldt om juvenile
demodex, videre er det enkeltstående tilfeller av sykdom.
Etter innhenting av øyelysnings resultater fra DogWeb, er det av 96 hunder er 75 blitt øyelyst
fri for sykdom, videre er det 14 tilfeller av PHTVL/PHPV grad 1, og ett tilfelle av
PHTVL/PHPV grad 3.
3 tilfeller av katarakt og en som er usikker og venter på videre oppfølgning.
Og 3 andre tilfeller av øyesykdommer som heter Pers. Pupilmembran (PMM), og to tilfeller av
Distichiasis/Ektopiske Cillier.
Forekomst av reproduksjonsproblemer
Rasen er ikke plaget av reproduksjonsproduksjonsproblemer. De føder som regel lett og
ubesværet. Kun meldt om enkeltstående tilfeller av keisersnitt og ett tilfelle av
morkakeløsning.
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Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Mer åpenhet oppdrettere imellom for å få ned sykdomstilfeller. Noen sykdommer/tilstander
kan med enkle grep gjøres noe med, andre tilstander er viktig å jobbe med over tid.
Kortsiktige mål er;



Luke ut individer fra avl som har patella luxasjon av alvorlig karakter.
Samt få ned forekomst av katarakt og andre arvelige øyesykdommer.

Få en oversikt over avlsmaterialet når det gjelder vWD.
Men også teste generelle helsetilstand er viktig innen en setter kull.
Langsiktige mål er;


Det langsiktige målet må være å få en fullstendig oversikt over de individer som
befinner seg i Norge som inngår i avl og deres helsetilstand. Også de som ikke inngår
i videre avl kan fortelle oss noe om sykdomsbilder og helsen generelt i rasen.

Prioritering og strategi for å nå målene
For å få til mer åpenhet mellom oppdrettere og få ned antall tilfeller av patella luxasjon og
katarakt oppfordres det til testing for avlsdyr hos godkjent vetrinær/øyelyser. Videre
oppfordres oppdrettere til å øyelyse og undersøke knær på individer som ikke inngår i videre
avl for å få et fullstendig bilde av rasen. Resultatene av disse vil da komme ut på Norsk
Kennel Klub sin Dogweb som er en åpen database for alle NKK medlemmer og er et nyttig
verktøy til bruk for alle oppdrettere i sitt avlsarbeid.
Et minimum av helsetester for avlsdyr bør altså være;



- teste kneledd hos godkjent veterinær som fører dette inn på Dogweb.
- øyelyse hos godkjent øyelyser som fører resultat inn på Dogweb.

Det anbefales også å sikre at avlsdyrene er ved god allmenntilstand når man setter kull.
I Finland har de kommet langt i å samle inn DNA i en database for å videre kunne analysere
hvilke sykdommer ETT har tilbøyeligheten mot. Denne undersøkelsen kan gi unik
informasjon fremover for rasen vår og det krevdes minimum 100 individer til en fullstendig
kartlegging av rasen. Dette tallet er ikke dekket inn med de deltakende individer fra Finland
så her kan Norsk eide ETT bidra til å få nok antall individer for en kartlegging av rasen. Det
man da gjør er å følge denne linken
www.koirangeenit.fi/in-english/partisipate/
Deretter få skrevet ut skjema for blodprøve takning. Gå til sin veterinær som så sender
blodprøven til Finland. Det er viktig å lese all informasjonen som står på denne internett
siden innen man tar blodprøven. Den skal sendes og det kan være av stor viktighet når i
uken den blir tatt og hvor lang tid postgangen bruker.
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Mentalitet og bruksegenskaper
Mentaltester
Tre Engelsk Toy Terrier er mentaltestet og godkjent.
Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden
I forhold til rasestandarden er det krav om at en ETT skal ha et årvåkent adferd og typisk
terrier gemytt videre skal den ikke utvise utilbørlig nervøsitet. Den har hevdet seg bra som
rottehund.
I dag får mange ETT vise frem sin årvåkenhet og lett lærdhet i sporter som agility og
rallylydighet. De hevder seg i toppsjiktet innen agility som krever smidighet, hurtighet og
samarbeid med sin fører/handler. Den har også vært selskaps hund for sine familier fra sin
opprinnelse, dette kommer frem i dag hvor flere nå er godkjente terapihunder. En del er med
sine eiere på jobb i sitt virke som helsearbeidere med demente og andre syke. De er
sensitive og tilpasser seg fort sine omgivelser og trenger å behandles med en konsekvent,
men vennlig hånd.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Langsiktige mål
 Opprettholde sine karakteristiske trekk som for eksempel årvåkenhet og uten å utvise
nervøsitet.
 Opprettholde stabilt gemytt, spesielt de som inngår i videre avl.
Kortsiktige mål
 De hunder som blir diskvalifisert pga. frykt/nervøsitet på utstillinger bør vurderes nøye
for å gå inn i avl. Det kan være situasjonsbetinget men om det skjer gjentatte ganger
bør den evt. vurderes av veterinær for å gå inn i avl.
 Oppfordre oppdrettere til å avle på godt gemytt
Prioritering og strategi for å nå målene
Avle videre på kvikke individer som utviser årvåkenhet i sin natur, er tillitsfulle og ikke utviser
utilbørlig nervøsitet.
For å nå disse målene er mye i oppdretters hender med tanke på hvilken individer som
inngår i videre avl. En vei å gå er å utelukke individer fra videre avl som har fått påpekt dårlig
gemytt av kyndig veterinær og/eller fått kommentert dette av dommer på utstilling og er blitt
diskvalifisert gjentatte ganger.

Atferd
En Engelsk Toy Terrier er en årvåken kompis som er med på alt og er der det skjer når det
skjer. De er meget lett lært og følger sin eier i alt. Noen kan fremstå som litt mer forsiktig enn
andre og det er individuelle forskjeller i rasen. ETT har opp gjennom tidene også vært
selskapshund noe de egner seg meget godt til den dag i dag. Men har også jaktinstinkt, noen
individer sterkere enn andre. De lever godt i alle hushold om eier er eldre, ung eller i
storfamilier med små barn. Aktivitetsnivået er på linje med miljøet den vokser opp i og den
kan sies å være meget tilpasningsdyktig. Selvfølgelig med enkelte unntak. For å oppdra en
ETT kreves en bestemt men vennlig hånd. De er ikke de strieste terrierne men har tydelig sin
egen vilje og er intelligente hunder som ofte får viljen sin dersom eier er ettergivende.
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Atferdsproblemer
Enkelte individer har utvist seperasjons angst og panikk angst. Dette er spesielle tilfeller som
viser seg etter traumatiske hendelser, noe som alle hunder kan oppleve. Dette er å se som
enkeltstående tilfeller og ikke generelt for massen av individer i Norge. Enkelte hannhunder
kan ha en dominans faktor som gjør til at sosial omgang med andre hannhunder kan by på
utfordringer.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Kortsiktige mål;


Sosialisere valper og videreføre informasjon til eiere av rasen.

Langsiktige mål:


Fremme kunnskap hos eiere vedrørende gemytt og oppfordre til positiv innlæring og
sosialisering.

Prioritering og strategi for å nå målene
Nye oppdrettere og eiere bør få tilstrekkelig informasjon om rasen og gjøres oppmerksom på
viktigheten av tidlig sosialisering og trening på å være alene. De vil helst være med over alt,
men det lar seg ikke alltid gjennomføre derfor er det gunstig å innlære dette på et tidlig
tidspunkt. Forebygging gjennom undervisning av nye eiere er derfor gunstig.
For å få til dette er det viktig å legge til rette for ETT treff og andre sosiale samlinger for eier
og hund i Norge gjennom å arrangere felles samlinger og turer. Dette vil være mulig også
ved hjelp av nett siden vår i Norskterrierklub.no sine sider samt den offisielle Facebook siden
vår for rasen.

Eksteriør
Det har vært et omtalt tema ETT versus TMT i en årrekke. En Pioner innen rasen Mary
Wilson fra den anerkjente Kennelen Amalek var i Norge og dømte ETT spesialen på Ekeberg
august 2013. Hun kom med følgende uttalelse etter bedømming: "I find the dogs in very good
condition, lovely temperaments. I was looking for the true English Toy Terrier and found her
in my Best of Breed. She had the elegance and fine boned called for in the standard. Please
don't spoil our lovely breed by introducing to much TMT". Her trekker Mary frem noen
kvaliteter hun mener er viktig for ETT. At de skal være finlemmet og elegant er av tingene
hun ser etter når hun bedømmer rasen.
De skal være kvadratiske og vinkler foran og bak må stå i forhold til hverandre slik at hunden
er i balanse både når den står og er i bevegelse.
Vi har ikke sett den perfekte hunden ennå! Mange flotte eksemplarer har vi i Norge, det er en
av grunnene til at vi også hevder oss internasjonalt med en rekke Verdensvinnere,
Europavinnere. Også våre eksporter kan sies å gjøre det bra utenlands. Mange av dem er
med TMT linjer i seg.
Eksteriørbedømmelser
Vi har en standard som skal dømmes ut i fra og den er gammel og til tross for at den er av
eldre karakter står den ennå uforandret. Det er vårt utgangspunkt. Rasen har utviklet seg
9
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enormt de siste hundre år, når en ser på bilder av ETT bakover i tid. Rasen fikk seg en knekk
i starten av 1900-tallet. Da foregikk bedømmelsen ved at man bar hunden frem for dommer
på armen og den ble gjerne bedømt der også, på armen. Det førte til en rekke forkrøplede
individer gikk videre i avl, noe som rasen var mindre tjent med.
I dag er bevegelser en av de viktigste faktorene en dommer kan ta i bruk i sin bedømming.
Her vil lyter i benkonstruksjon vise seg gjennom rotete ganglag. For eksempel, er hunden løs
i brystet kan det vise seg gjennom at forben krysser. Frembeina kommer også da gjerne
høyere opp og gir hackney bevegelser. For bratte kryss gir bakben som ikke får nok driv, og
kortere steg med bakben under kroppen. Vi ser også lite tilstrekkelig vinkling i bakben, høy
haleføring og kuhase ben for å nevne noe. Bevegelser er en veldig viktig faktor for dommere
i sin eksteriør bedømming av ETT. Her ser han/hun om individet har en sunn fysikk, med
harmoniske bevegelser som går i øket trav, som det står beskrevet i rasestanderen at ETT
skal ha.
Dommerens kunnskapsnivå kan være veldig sprikende og varierende i bedømmelser av
ETT. Noen foretrekker glade haler og gir feil til haler som er lavt ansatt og båret under rygg i
bevegelse. Dette er imot rase standarden bare for å nevne noen av bedømmingene som blir
gjort i rasen av dommere som tydeligvis ikke har satt seg ordentlig inn i rasestandarden.
Overdrevne eksteriørtrekk
I videre avl må vi rette fokus mot størrelse på rasen. I dag er det en del store individer og
størrelsen er litt i overkant av det som er kravet i standarden. Et annet fokus som er viktig er
pelskvalitet og øke antall tenner. Det er et kjent fenomen at ETT ofte mangler premolarer.
Men i standarden står det ikke krav om det. Der står kun krav om fullt bitt. Men av
helsemessige årsaker er det en fordel for ETT å ha tilstrekkelig med premolarer for å kunne
tygge ben og annen mat.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
I standarden går det frem at den ideelle høyden på både hannhunder og tisper skal innenfor
samme høydemål som er mellom 25 og 30 cm i skulderhøyde. De færreste av individene i
Norge eller i rasens hjemland er innenfor denne høyden og hannhunder ser vi er ofte en
anelse høyere enn tispene. Men vi har dette som en rettesnor i videre avls arbeid.
Det langsiktige målet er å bevare den ETT vi kjenner i dag ved å være forsiktig i vår
innblanding av TMT. Samt ta hensyn til høyde, premolarer og pels i videre avl.



Øke kunnskapsnivå til dommere
Øke kunnskapsnivå til oppdretterne

Jobbe med å få ned størrelse i rasen.
Prioritering og strategi for å nå målene
 Dommerkonferanser og fremme rasens gode kvaliteter gjennom presentasjoner i
media.
 Oppdretter seminarer.
Selektiv avl på individer som produserer mindre individer.
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Oppsummering
En kan si ETT er en stor hund i liten kropp som lett tilpasser seg sine omgivelser og er med
der det skjer. Det er ikke store populasjonen vi har her i Norge, men rasen er klart i vekst.
Med tanke på helse er det ikke noen utpreget syk rase. Oppdrettere er med på å gjøre en
god jobb med å helse teste sine avlsdyr. Og tenker langsiktig i sin avl gjennom å importere
nye linjer for å holde bredde i avlsdyrene og få ned innavlsgraden. ETT står ovenfor en
utfordring i disse dager. Det gjelder innblanding av TMT i ETT. Miljøet er delt i sine meninger
om hvordan dette skal gjøres. Det er sunt å få frem de forskjellige synspunktene og skape
diskusjon rundt hvorvidt det er en reell trussel mot ETT sitt karakteristiske utseende og/eller
gemytt.
Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål
Fortsette import av nye linjer og sikre bredde i avlsmaterialet. Med tanke på at vi alle ønsker
friske individer er det av stor viktighet at vi får kartlagt arvelige sykdomsbilder og egenskaper.
Et overordnet mål for alle oppdrettere må være å få kartlagt så godt som mulig sine avlsdyr
samt ta videre godt gemytt.
Plan for videre arbeid i klubben
Man må plukke de som kan ta med de ønskede gener videre selv om materialet er smalt.
Her må oppdrettere av rasen vurdere kombinasjoner også se på ledd bakover og gjøre valg i
henhold til det. Rasen er ikke tjent med kortsiktig overproduksjon, men produksjon med
samarbeide oppdrettere imellom for å få fram det beste. Og det får vi gjennom planlegging,
samarbeid og åpenhet.
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