Raceportræt 					
Bull Terrier

James Hinks Bull Terrier bliver i litteraturen omtalt som ’The New
Bull Terrier’, idet den adskilte sig fra de hidtil kendte ’bull and terriers” - kombinationer af bulldog og forskellige terriers. I noget litteratur omtales disse også som ’bull terriers’ eller ’bullterriers’, hvilket
gør det svært at skelne imellem racerne.

Bull Terrieren omtales i litteraturen som klovnen og
kavaleren. Det er berettiget, for den er, som standarden
forskriver: Modig, livfuld og elsker sjov og leg. Den er ligevægtig og modtagelig for opdragelse og selvom den er
stædig, er den særdeles venlig over for mennesker.

Både i litteratur, blandt Bull Terrier ejere og opdrættere forveksles
’bull and terriers’ ofte med ’The New Bull Terrier’, hvorfor racen af og
til fejlagtigt betegnes som kamphund af oprindelse – på trods af, at
den først blev introduceret 27 år efter, at kamp mellem hunde og
andre dyr blev forbudt.

En unik hund til unikke mennesker

Dens relation til datidens kamphunde er altså, at den - som et utal
af racer – er i familie med den engelske bulldog, som op til starten
af 1800 tallet blev anvendt til kamp.

Mentalitet

En 3 årig klædt ud som hund
Det er en charmetrold, humørfyldt og altid klar til sjov og leg. Den
elsker at være i centrum, og gør konstant en indsats for at blive lagt
mærke til, og den har et stort behov for at være en integreret del af
sin familie.
Den knytter sig sjældent tæt til en enkelt eller få personer. Den er
overstrømmende glad for alle mennesker såvel børn som voksne.
Så søger du en vagthund, er Bull Terrieren ikke det rigtige valg. Det
illustreres godt af, at Marianne har haft indbrud, mens hundene var
hjemme. Politiet bemærkede efterfølgende, hvor glade og afslappede hundene var efter indbruddet. Skuffer og skabe bar desuden
tydelige tegn på, at hundene havde ”hjulpet” indbrudstyven med
at gennemgå huset.

Oprindelse

Skabt som selskabs- og udstillingshund
I slutningen af 1800 tallet begyndte en voksende engelsk middelklasse at efterspørge selskabs- og udstillingshunde. Hunde blev
ikke længere kun betragtet som brugshunde. De mere velstående
klasser kunne nu tillade sig at holde hund som statussymbol og
hobby.
Bull Terrieren blev første gang præsenteret på en engelsk hundeudstilling i 1862 af James Hinks. Hinks benyttede mange racer for at
nå sit mål om at skabe en ’Gentleman’s companion’ - men den engelske bulldog, dalmatineren og - den nu uddøde engelske hvide
terrier (en vis lighed med Manchester Terrieren) var de tre hovedingredienser. Tre meget forskellige typer der tydeligt ses i nutidens
Bull Terrier.
Hinks mål var at skabe en helt hvid hund (i 1900 tallet blev farven
reintroduceret). Datidens hundefolk værdsatte den nye race, idet
James Hinks ”hvide kavaler” hurtigt blev populær og gjorde sig
godt på hundeudstillinger. Bull Terrieren blev en modehund.
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I USA beskrives Bull Terrieren som en 3 årig klædt ud som hund,
hvilket er meget sigende bl.a. for dens koncentrationsevne. Overordnet kan den ikke ”bruges” til så meget. Der har aldrig været fokuseret på brugsegenskaber i opdrættet.
Dens største talent er dens glæde ved mennesker. Men der er ejere,
som lykkes med at træne deres Bull Terrier til forskellige discipliner
– og når det ikke sker oftere, kan det måske i lige så høj grad tilskrives mange Bull Terrier ejeres manglende interesse for dette. Det
skal siges, at man træner ikke med en Bull Terrier for at vinde. Man
træner for at deltage og for glæden ved samværet og samarbejdet
med sin hund.
Helt overordnet kræver det kærlighed, konsekvens og tålmodighed at opdrage, præge og eje en Bull Terrier. Alle tre dele i rigelige
mængder.

Eksteriør

Den største fejl, en Bull Terrier kan have, er fravær af fortrin og type
Bull Terrierens udseende kendetegnes ved et ægformet hoved. Det
skal være ægformet både set forfra (udfyldt) og fra siden (blød kurve). Den er kraftigt bygget, muskuløs, meget harmonisk og energisk, med et intenst, beslutsomt og intelligent udtryk.
Bull Terrieren skal vise fortrin inden for fire områder, før der er tale
om en fremragende Bul Terrier:

• Hoved
• Kropsform, konstruktion & substans
• Bevægelser
• Temperament
Fejl kan accepteres på Bull Terrier, hvis den udmærker sig inden for
de 4 nøgleværdier. Men en Bull Terrier uden fejl, som ikke har markante fortrin og type, er ikke af tilstrækkelig kvalitet.
Bull Terrier er stadig en ung race, men hvad angår eksteriør, råder
racen nu som helhed over mange af de kvaliteter, som de første opdrættere søgte. Derfor er tiden kommet til at perfektionere racen
frem for at udvikle den.

Artiklen fortsættes på næste side
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Racespecifik avlsstrategi (RAS)

Det primære mål er at udvikle racen positivt og iht. racestandarden
I 2008 udgav racegruppen den første RAS for Bull Terriers. Den omfatter et væsentligt bredere og dybere behandling af racen end
RAS i øvrige racer, bl.a. har vi medtaget flere områder:

• RAS (implementering)
• Oprindelse
• Population
• Mentalitet
• Sundhed
• Eksteriør
• Ansvar (opdrættere & ejere)
• Reproduktion
Racegruppen er som følge af RAS blevet en langt mere aktiv racegruppe med mange aktiviteter, der støtter op om vores fælles
kort- og langsigtede mål fra racen. Arbejdet har bl.a. medført, at
vores anbefalinger til sundhedstests følges af mange, vi støtter og
har etableret samarbejde med flere forskningsprojekter, vores materiale er anvendt af raceklubber i flere lande - og senest har vi
etableret et samarbejde med DTKs Miniature Bull Terrier gruppe.

Tekst:

Marianne Duchwaider & Kim Bressendorff, ansv. racerepræsentant

Vores elektroniske medier:

• Webside: engelskbullterrier.dk
• Facebook side (åben): facebook.com/Engelsk.Bull.Terrier
• Facebook gruppe (for medlemmer): facebook.com/groups/Engelsk.Bull.Terrier

Fotos

Alice van Kempen.

16

Terrier Nyt Februar 2015

ved uro og utryghed

Når livet bliver lidt svært...
Zylkène til hund, kat og hest ved uro og utryghed

www.zylkene.dk
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