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Innledning 

Det blir tatt utgangspunkt i det Svenske RAS dokumentet (2013) som allerede er utarbeidet 

og tilføyet noen ting som har dukket opp med rasen de senere år, som vi jobber med. Denne 

skal revideres igjen om 5 år. 

Generelt 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 

Silky terrieren er et barn av det tyvende århundre, men dens egentlige opprinnelse er holdt 
skjult. Det sies at en Broken coated terrier ble tatt fra Tasmania til England. Underveis ble 
tispen skylt overbord, men ble reddet. Hun ble senere paret med en Dandie Dindmont terrier 
og fikk flere kull. Noen valper ble solgt til en mann som emigrerte til Australia, der han paret 
dem med Yorkshire terrier, og resultatet ble en silkeaktig pels.  

I 1901 ble den første Silky terrieren utstilt på Royal Sydney Show og gikk da under 
betegnelsen "Terriere, Australsk, soft- eller silky coated". I 1907 ble navnet endret til Sydney 
Silky, og på årets utstilling ble det notert 31 påmeldte hunder. Det var da fullt lovlig å pare de 
ulike rasene australsk terrier, Yorkshire terrier og Sydney terrier med hverandre. På grunn av 
dette ble "Dandy IXL" vist som Sydney Silky, mens hans søster "Dandy Mattie" ble vist som 
Yorkshire terrier. Moren til begge var en Yorkshire terrier som var paret med en Sydney 
Silky, og avkommet ble sin tids mest fremgangsrike Silky. I dag hadde de blitt betraktet som 
blandingsrase.  

Rasen utviklet seg forskjellig i de forskjellige delstatene og hver delstat hadde sine egne 
standarder. I Victoria stilte Silkyen i to vektklasser, en med maks 3 kg og en annen med en 
vekt på 3-6 kg. Viktoria standarden tillot så vel hengende som stående ører. Det var tillatt å 
pare de tre ulike rasene med hverandre helt frem til 1932. I et kull mellom en Yorkshire terrier 
og en Australsk terrier ble valpene registrert og vist i tre ulike raser, og ble champion i de 
ulike rasene. 

Norden 
De siste årene har noen få oppdrettere i Finland, Sverige og Norge oppdrettet et lite antall 
hunder. Det registreres hvert år mellom 30 og 50 valper i hvert av de nordiske landene. Til 
gjengjeld er kvaliteten meget høy på de hundene som fødes. Dette skyldes tildels høy 
kompetanse innen avl / oppdrett, men også gode importer fra andre land (Eks. England, USA 
og Australia). 

Karakteristikk 
Silky terrier er en kompakt hund, forholdsvis lavstilt med middels lang kropp og av edel 
bygning, men med tilstrekkelig substans for å kunne klare å jage og drepe smågnagere. Den 
skal være utrustet med visse av terrierrasens særtrekk, som skarpsindig våkenhet, aktivitet 
og sunnhet. Den delte silkeaktige pelsen skal gi et velbørstet inntrykk. 
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Overordnet mål for rasen 

Hver oppdretter bør være kjent med og følge rasestandarden, NTK/NKK`s grunnleggende 

regler og NTK/NKK`s avlspolitikk. Hver oppdretter bør ha et mål med sin avl. Være klar over 

sine dyrs styrke og svakheter, for å forbedre rasen og utvide sin avlsbase. Vi ønsker og ha 

en frisk og sunn rase, med så lite innavl som mulig slik at vi har en god og vid avlsbase. Vi 

ønsker å få kontroll på de svakheter som finnes i rasen og forbedre dem ved å være nøye på 

avl og velge avlshunder med omhu.  

Rasens populasjon 

Populasjonsstørrelse 

Frem til 1990-tallet ble det nesten ikke registrert valper i Norge. Det finnes nå i overkant av 

400 registrerte Silky terriere i Norge. I de senere årene (fra 2000) er det registrert 35-50 

valper pr år, men fortsatt brukes det for få avls hanner. Dette betyr at de valpene som er født 

i hovedsak er beslektet, og det er fra dette materialet fremtidige avlsdyr skal hentes. 
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Gjennomsnittlig kullstørrelse 

Gjennomsnittlig kullstørrelse er på 3-5 valper, siden 1993. 

 

Innavlsgrad 

Pga at rasen har en relativt liten avlsbase i Norge, og det kun er et lite antall registrerte 

oppdrettere er det nødvendig å kunne godta en svak grad av slektskap ved valg av avlsdyr i 

noen tilfeller. En svak grad av innavl er vanskelig å unngå når en skal velge gode og 

rasetypiske avlsdyr i en såpass liten populasjon. Fra raseklubben anbefales det derfor en 

maks innavlsgrad på 6,25%. Samtidig vil vi understreke at innavl som hovedregel bør 

unngås, og at vi ønsker å jobbe for et genetisk mangfold for å sikre bredden i avlsbasen slik 

at vi ikke kommer i en sykdomssituasjon pga for mange beslektede individ.  

Vi ser at innavlsgraden er meget varierende både fra kull til kull og i gjennomsnitt i løpet av 

flere år. Dette skyldes både antall importer og et økende antall oppdrettere. Innavlsgraden 

har forbedret seg og i 2013 var den helt nede på 0,684 % i gjennomsnitt. Likevel er det noen 

kull de siste 5 årene som har meget høy innavlsgrad.  

 

Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle. 
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Den genetiske variasjonen er avhengig av hvilke hunder som importeres og om de er 

beslektet/ubeslektet med den norske populasjonen. Derfor er det viktig å undersøke hvordan 

den totale populasjonen på Silky Terrier i Norge ser ut pr. dags dato. Under kan du se en 

oversikt over silkyer som er brukt i avl med mer enn 10 barnebarn (tom 2013). Hunder med 

mindre enn 10 barnebarn er ikke tatt med. Dette er et viktig verktøy for å kunne kartlegge 

rasens helse og genetikk, samt ha en oversikt. 
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Reg. Nr Født Hundens navn Hann Norsk 
fødte 
avkom 

*Øvrige 
avkom 

Norskfødte 
barnebarn 

*Øvrige 
barnebarn 

04933/98 1997 SHARHAD GRIN AND BEAR IT 50 4 134 10 

ANKC1596172 1996 RYDEDALE UP TO MISCHIEF 32 0 53 0 

S12378/92 1992 MARSHDAE TUMBAARUMBA OF 
DERLAN 

5 6 52 0 

24204/89 1989 TELARITO’S TAIGON 10 0 48 0 

01120/00 1999 ENGA’S SHADOW 19 0 42 0 

S12150/97 1997 MARSHDAE KOLBEE MARIMIAS 8 20 40 36 

FIN34380/07 2007 CURIOSITY NOTHING LESS 32 0 33 0 

S33337/98 1998 MARIMIAS MOON-MOVER 6 0 32 0 

S58112/2001 1998 LONELY TUNES NATURAL HIGH 5 17 31 36 

20093/01 2001 BELIVE IT’S BLUE SWEET BIRK 15 0 29 0 

FIN11255/03 2000 SHALEE’S EXPRESS DELIVERY 2 0 26 0 

FIN28101/96 1996 DANE YORK L’AMOUR DEFENDU 4 0 24 0 

S16663/2002 2002 DULCANNINA TURNBACK TIME 11 18 23 19 

S12835/95 1995 BONTOP’S FINGER LAKES RED 9 0 20 0 

S11511/97 1997 JUDYTOO TEE JAY 15 34 17 40 

VDH/KFT20/2131 2003 KARLYERMAI TRAIL BLAZA 5 0 17 0 

S54722/92 1992 SCHOONE’S ELTON-SIDNEY 7 0 16 0 

 

Reg. Nr Født Hundens navn Tispe Norsk 
fødte 
avkom 

*Øvrige 
avkom 

Norskfødte 
barnebarn 

*Øvrige 
barnebarn 

05821/01 2001 DALI’S CHIQUITITA 16 0 92 0 

023341/98 1997 DALI’S TREAT ME NICE 24 0 80 0 

02859/94 1993 BELIVE IT’S BLUE CASSANDRA 27 0 56 0 

S39543/92 1992 MARIMIAS MISS MARPLE 11 0 48 0 

25857/90 1990 TANKAN’S BLUE AURORA 8 0 36 0 

21491/96 1996 DALI’S TERRA VECCHIA 12 0 35 0 

19841/03 2003 DALI’S THE DREAM OF MY SEA 11 0 33 0 

21712/01 2001 DALI’S AGAINST THE WIND 16 0 31 0 

10284/04 2004 TOTAMIS ROCK ME BABY 23 0 26 0 

00689/95 1995 DALI’S AGATHA CHRISTIE 12 0 22 0 

19840/03 2003 DALI’S AMAZING GRACE 15 0 17 0 

10283/04 2004 TOTAMIS DO YOU FEEL MY LOVE 4 0 13 0 

ANKC3100041971 1999 BALKANA TANGLED IN BLUE 3 0 12 0 

21711/01 2001 DALI’S FAME 12 0 12 0 

27504/89 1989 TELARITO’S SANDRA 4 0 10 0 

*betyr at tallene under er usikker og/eller ufullstendig. 

 

 

 

Bruk av avlsdyr 

Matadoravl bør unngås. NKK`s anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn 

tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5 års-periode. Dette 

gjelder både for tisper og hannhunder.  

For at hver og en av våre norske oppdrettere skal ta ”matadoravl” på alvor, anbefales det 

ikke å bruke en hannhund mer enn 5% av antall registrerte valper på 5 år. Hos Silky ser det 

slik ut:  
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År Totalt 

2009 29 

2010 23 

2011 31 

2012 45 

2013 35 

 
163 

1 % 1,63 

5 % 8,15 
 

Det anbefales ikke at en Silky har mer enn 8-10 valper, 16-20 barnebarn. Dette er 

selvfølgelig veldig vanskelig og følge i en så liten rase. Hos tisper må vi forvente oss noe 

høyere, men hos hannhunder burde dette være mulig å etterkomme. Besteforeldretabell 

(under populasjon) er et viktig og godt instrument for å kunne kartlegge avl videre, både 

innenfor helse og genetikk.  

Innhenting av avlsmateriale fra andre land 

Pr dags dato (2013) blir det brukt en større variasjon av avlshannhunder og tisper fra 

forskjellige land i Europa enn i tidligere år.  

Det er siden 1993 importert ca. 40 hunder jevnt fordelt på begge kjønn fra bl.a. Finland, 

Sverige, Danmark, Tsjekkia, Slovakia, Tyskland, Storbritannia, USA, Island. Tidligere var det 

mest bruk av avlshannhunder fra Norden. De siste 5 årene er det en tydelig økning av bruk 

av utenlandske avlshannhunder ellers i Europa også. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

 Øke rasens avlsbase med friske og sunne individer. 

 Enhver hund som brukes i avl bør ha blitt vurdert av en dommer på utstilling og ha 

oppnådd excellent før den settes i avl.  

Bare avle på sunne og friske individ 

 Jobbe for en bredere avlsbase 

 Minimere innavlsgraden i populasjonen, og styre unna slektskapsparring som en 
hovedregel, og maks innavlsgrad bør være 6,25% 

 Ha som retningsgivende fokus at vi ikke bruker et enkelte individ mer enn 5-7% av 
samlet populasjonen over en 5 års periode 

 Hvert kull bør tilstrebe å føre fram et individ som kan brukes i avl i framtiden 

 Ikke gjenta kombinasjoner, og i alle fall ikke med målsetning om å avle fram avlsdyr. 

 Ikke importere hunder som er nær beslektet 
 Alle avl-dyr bør øyelyses og patella sjekkes før bruk. 

 

Prioritering og strategi for å nå målene 

 Det bør brukes hunder med nye blodslinjer for å få en større variasjon i avlsbasen.  

 Minske bruken av hver enkelt avlshannhund for å unngå matadoravl. 

 Ingen kull bør ha mer enn MAKS 6,25% i innavlsgrad. 

 Holde den lave gjennomsnittlige innavlsgraden i rasen under 2,5 % 

 Øke samarbeid mellom oppdrettere. 

 Ved tilfeller av høy innavl, andre bekymringer kan det rapporteres til NTK/NKK. 
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Helse 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 

Silky terrier er en sunn rase, men noen helseproblemer finnes. 

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter 

- Legg-Perthes sykdom fantes det noen tilfeller av tidligere, men er sjelden i dag på grunn 

av god oppfølging og utelukket de enkelte individer av avl, samt unngått og gjenta lignende 

kombinasjoner hvor dette dukket opp. 

- Patellaluxation (kneleddsfeil) finnes og avlsdyr bør sjekkes før bruk i avl. Det er fler og fler 

fra rasen som blir sjekket. Total oversikt er vanskelig da NKK kun har registrert dette i 1 års 

tid.  

- Det forekommer en viss grad av tannmangel i rasen. Totalt fraværende eller tidlig felling av 

tenner som skal være der. 

- Det finnes tilfeller av forskjellige øyesykdommer. Hovedsak avlsdyr bør øyelyses før de 

settes i avl og øyelyses jevnlig så lenge de brukes. Hunder med sykdommer/øyeproblemer 

anbefales ikke brukt i avl. Totalt har det blitt utført 68 øyelysninger (ECVO) i rasen siden 

første i 2008 hvor det er påvist ved 16 tilfeller. Dette tilsvarer at 10,88% av antall øyelyste har 

noe påvist.  

Ut fra avlsanbefalinger (2013) vedtatt av FCI, Nasjonale Kennelklubber og ECVO: 

Hunder med arvelig/medfødt katarakt bør ikke brukes i avl. Unntak er hunder med fremre Y-

sømskatarakt (på attesten avkrysset som «ant.sut.l»), disse kan med forsiktighet brukes i avl 

hvis de ellers representerer gode avlsdyr. De bør da pares med hund fri for tilsvarende 

katarakt. 

Atresi av tårepunkt/mikropunktum kan brukes i avl, men bør pares med «frisk» hund. 

Retinal Dysplasi: (multi-)fokal og geografisk bør pares med «frisk» hund, total RD bør ikke 

brukes i avl.  

 

Forekomst av reproduksjonsproblemer 

Ingen kjente svakheter hos rasen. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

 Avlsdyr bør øyelyses og kneleddsjekkes før de brukes i avl.  

 Hunder med øyelidelser bør tas ut av avl 
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 Få oversikt og mer bevissthet over tannmangelen og redusere dette ved bruk av hunder uten 

dette problemet. 

 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Rasen er generelt frisk. Oppdretterne må bli flinkere til og samarbeide om helsekrav til 

avlsdyr og bruke dette dokumentet. Ved bruk/tilfeller av hunder med noen av disse 

helseproblemene kan det rapporteres inn til NTK/NKK. 

Mentalitet og bruksegenskaper 

Silky Terrieren er en glad og energisk hund som skal være tøff, nysgjerrig og smart. Den er 

meget lærevillig og trofast. Gemyttet er kanskje en aning mykere generelt enn de fleste 

andre terriere. En silky skal ikke være nervøs eller aggressiv. Dette er ikke noe problem til 

rasen, men enkelte hunder som er mer nervøs/aggressiv forekommer. Dette skyldes nok 

hovedsakelig mangel på sosialisering eller en/flere dårlige opplevelser. 

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden 

Typisk terrier, ivrig og årvåken, aktiv og sund. En modig og verdig toy terrier, uovertruffen 

som selskapshund. Aggressivitet eller hunder som er sky/nervøs er ikke ønskelig og ifølge 

rasestandard diskvalifiserende. Dette ser vi ikke på som noe stort eller merkbart problem 

men noen er det. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

 Opprettholde og ivareta dagens gode og rasetypiske mentaliteten til rasen. 

 Alle avl-dyr bør øyelyses og patella sjekkes før bruk. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Avle på hunder med god og rasetypisk mentalitet. 

Unngå å avle på hunder med dårlig mentalitet. 

Ved tilfeller kan det rapporteres inn til NTK/NKK. 

Atferd 

Typisk terrier, ivrig og årvåken, aktiv og sund. En modig og verdig toy terrier, uovertruffen 

som selskapshund. 

Atferdsproblemer 

Atferdsproblemer kan være aggressivitet, eller skyhet/nervøsitet. Det er ikke noe generelt 

problem med rasens atferd pr. dags dato.  

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål  

Ivare ta den gode og rasetypiske atferden ved bruk gode avlsdyr. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

 Oppfordre hundeeiere til å melde fra til raseklubben, evt. Utstillingsarrangør ved 

atferdsproblemer. 

 Unngå å bruke hunder med dårlig adferd i avl. 

 Ved tilfeller kan det rapporteres inn til NTK/NKK. 
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Eksteriør 

Rasen viser eksteriøre forskjeller. Rasestandarden sier at: «Silky terrier skal være kompakt, 

moderat lavstilt med mankehøyde på 23-26 cm, middels lang med edel bygning (1,2 x 

høyden), likevel med tilstrekkelig masse til å jakte og drepe mus og rotter. Skal ha terrier-

egenskaper, ha ivrig årvåkenhet og sunnhet. Pelsens rette og silkeaktige hår og skill gir et 

velstelt utseende.»  

Eksteriørbedømmelser 

Eksteriørbedømmelser kan være med på å bedre rasen generelt og hjelpe til med avl ved å 

sette mer fokus på de få problemene rasen har. 

Kropp: Rett overlinje; buet eller svak overlinje er ikke godkjent. 

 Godt vinkler, rette frambein. 

 Ikke for store/små i størrelse. 

 Hale: De første tre ledd bæres rett opp eller lett bøyet, men ikke inn over ryggen. Ikke 

rullet. Lengden skal gi et balansert utseende. 

Bevegelser: Frie og presise uten løshet, holde fasaden og overlinje. Ikke trang eller vid.  

Hode: Små, V-formede stående ører godt plassert oppå hodeskallen.  

 Mandel formede, mørke øyne. Runde, store, lyse øyne er ikke ønskelig/godkjent. 

 Tenner: Saksebitt. Andre bitt ikke godkjent, tannmangel er ikke ønskelig. 

Pels: Flat, fin og skinnende av silkeaktig struktur. Pelslengden ikke så lang at den sjenerer 

hundens bevegelser og man skal se lys under hunden. For- og bakbena fri for langt hår. 

Pelsen skal ikke være stri/grov eller bomullsaktig.  

Farge: Alle nyanser av blått og tan godkjent. Fargene skal være tydelig adskilt. Brunt i det blå 

er ikke ønskelig eller godkjent.  

Sort tillates hos valper, blåfargen må være ferdig utviklet ved 18 måneders alder, senere ikke 

godkjent. Hvit og sølv ikke godkjent. 

Farget pels må aldri forekomme og er diskvalifiserende. 

Tydelig kjønnspreg. 

Overdrevne eksteriørtrekk 

Rasen har ingen spesielle overdrevne trekk. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

Målet bør være at rasen skal være mer enhetlig.  

Prioritering og strategi for å nå målene 

 Få til noe dommer seminar slik at dommere blir mer klar over feil/mangler. 

 Dommerne anbefales å lese seg opp til rasen da dette ikke er en rase som er 

representert på alle utstillinger eller i stort mangfold så ofte.   

 Oppdrettere må fortsette å være nøye med sine avlsdyr.  

 Ved tilfeller kan det rapporteres inn til NTK/NKK. 
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Oppsummering 

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 

 

  Bare avle på sunne og friske individ 

 Jobbe for en bredere avlsbase 

 Minimere innavlsgraden i populasjonen, og styre unna slektskapsparring som en 
hovedregel, og maks innavlsgrad bør være 6,25% 

 Ha som retningsgivende fokus at vi ikke bruker et enkelte individ mer enn 5-7% 
av samlet populasjonen over en 5 års periode 

 Hvert kull bør tilstrebe å føre fram et individ som kan brukes i avl i framtiden 
 Ikke gjenta kombinasjoner, og i alle fall ikke med målsetning om å avle fram 
avlsdyr. 

 Ikke importere hunder som er nær beslektet 

 Ved tilfeller man ser på som alvorlig, feil, bekymringsverdig kan det rapporteres 
inn til NTK/NKK. 

 

 

 

 


