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  Revidering av RAS 
  Silky terrier 2013

HISTORIK 
Silkyterriern kommer ursprungligen från Australien, där den utvecklades genom blandning av Broken-
coated terrier och Dandy Dinmont terrier vilket resulterade den tidiga australiska terrier med mjuk päls 
och silverfärgad topknot. Dessa korsades år senare med Yorkshire terrier för att förstärka färgen hos 
Australisk Terrier och resultatet kallades då Sidney Silky terrier. I samma kull kunde följande tre raser 
registreras, Australisk Terrier, Sidney Silky Terrier och Yorkshire terrier. De tre raserna korsades i många 
år innan stamböckerna stängdes.

1904 bildades Silky terrier- och Yorkshire terrier-klubben i Melbourne och standard för de båda raserna 
skrevs. Sidney följde efter med sin egen Silky och standarden kom 2 år senare.
1932 förbjöds blandning av raserna för att skydda rasernas identitet då en liten Silky terrier var svår att 
skilja från en stor Yorkshire terrier.
1958 godkände Australian National Kennel council standard för rasen och namnet blev Australian Silky  
Terrier. Under utarbetandet blev Silkyn vägd, mätt i höjd och längd. Färgen blev definierad som ”blue & 
tan” och ”Grey, blue and tan” och kroppsbyggnaden blev beskriven.
Standarden blev ändrad 1970 för att inkludera en ljus ”topknot” (hjässhår).
Ovanstående är en teori och andra teorier finns.
Silky terrier fanns främst i Sidney varför dess tidiga namn var Sidney Silky terrier. Silky terrier är främst 
avlad för att vara en stads- och sällskapshund som effektivt jagade gnagare och ormar.

Svensk historik
Rasen introducerades i Sverige i mitten av 1960-talet och hade en 
topp i popularitet under 1980-1990.
I Sverige är rasen framförallt en pigg och alert sällskapshund och 
enskilda individer har gjort det väldigt bra inom bland annat 
lydnad. Förutom vad gäller utställningar ökar silky terriern i olika 
aktiviteter som lydnad, rallylydnad, viltspår och agility vilket 
borde passa den yngre generationen. Silkyn har återigen börjat 
visas i diverse bruksgrenar.
Man måste även anknyta till rasens tidigare och nuvarande 
användning inom brukshundsvärlden exempelvis genom viltspår.

En av de allra första importerna, från 
mitten av1960-talet.
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POPULATION/AVELSSTRUKTUR

Nuläge:
Inavelsökningen är låg och det används närmast lika många hanhundar som tikar i avel varje år.
Antalet födda kullar är lågt i Sverige, men generellt större internationellt. Kullstorleken är normalt 3-5 
valpar. 

Antal registrerade valpar/år

Antal registrerade valpar/kull

Ålder vid första valpkull; enstaka hanar används mellan 18-24 månader annars mellan 2-3 år. Avel på 
extremt unga djur förekommer inte.

Inavelsgrad

                                   
  Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.
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Inavelsökningen är låg men varierar mellan år p.g.a. det låga antalet kullar och det används närmast lika 
många hanhundar som tikar i avel varje år. Den låga inavelsökningen på senare år tyder på en medvetenhet 
bland uppfödarna att undvika att para hundar som är alltför nära släkt och att använda fler hanar och tikar 
i avel. Uppfödarna arbetar för att öka samarbetet sig emellan, samt aktivt öka utbytet gällande avelsdjur.

Den genetiska variationen är mycket beroende på vilka hundar som importeras och hur pass obesläktade de 
är med den befintliga svenska populationen. Därför är det viktigt att undersöka hur den totala 
populationen av silky terrier i världen ser ut och undvika att importera hundar med härstamning alltför lik 
den som redan är representerad i Sverige. 

Antal barnbarn för hane respektive tik 

Hanar

Tikar
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Avelsanalys Silky terrier 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Max valpar 8 8 7 8 7 6 6 5 4 4
Rek valpar 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1
Utnyttjad NE* 500 500 500 500 500 500 65 37 28 24
Tillgänglig NE* 41 33 9 38 33 33 36 37 34 33

Siffran 500 kommer då det inte finns tillräckligt material för att kunna göra en populationsberäkning
(en population kan enkelt uttryckas som: antalet obesläktade individer inom rasen i landet).
Den eftersträvande nivån för Ne bör vara minst 100. Vid värden under 50 är rasens vitalitet allvarligt hotat 
på grund av alltför snabba genförluster.
Rekommenderade maxantal valpar är idag orealistiskt med tanke på rasens låga antal registrerade valpar.
Programmet som används till uträkningen är Geneticas Lathunden.
Populationsberäkning för år 2012 är omöjligt att göra beroende på för få kullar. NE1 

Farfarskurvan för hane respektive tik är nedanstående.
Endast hundar med fler än 10 barnbarn är medtagna.

Regnr Hundnamn Hanar Föd.år
Sv.födda 

avk. * Övr. avk
Sv. 

barnbarn
* Övr. 

barnbarn
S11511/97 JUDYTOO TEE JAY 1993 34 2 40 0

S12150/97 MARSHDAE KOLBEE MARIMIAS 1995 20 2 36 9

S58112/2001 LONELY TUNE'S NATURAL HIGH 1998 17 2 36 1

S67218/91 SILKY HAIR'S SONNY-BEUTY 1991 9 0 21 0

S19059/2001 COANILOS SON OF INDY 2001 9 0 20 0

S64299/90 MARIMIA'S MILLION MAN 1990 30 0 19 2

S16663/2002 DULCANNINA TURNBACK TIME 2001 18 0 19 1

S40552/91 SOFTHAIR'S SILVER JOKE OF AIR 1991 18 0 19 0

FIN14338/98 NINAMANIMA ENDOTA ETNINJA 1998 12 1 18 2

S33333/98 MARIMIA'S MEGA-MASTER 1998 7 0 17 0

FIN28269/99 CURIOSITY LUXURY OF SILK 1999 0 7 16 1

S51174/97 JUDYTOO LOVEM N RYDEM 1996 20 0 16 0

S50867/91 MARIMIA'S MUMS-MAN 1991 4 0 15 0

FIN26834/99 LONELY TUNE'S NATURAL HIGH 1998 6 1 14 2

S41902/2004 MARIMIA'S METRO-MAN 2004 8 0 14 0

FIN12812/96 KARLYERMAI COOL DUDE 1992 1 6 12 16

N04933/98 SHARHAD GRIN AND BEAR IT 1997 4 5 10 12

FIN18993/06 NANASILK WILD DELIVERY 2006 3 3 10 1

Regnr Hundnamn TIKAR Föd.år
Sv.födda 

avk. * Övr. avk
Sv. 

barnbarn
* Övr. 

barnbarn
S32948/96 MARIMIA'S MISS-MOVIESTAR 1996 11 0 26 2

S45190/2000 NANTIKI NEW HOPE 2000 9 0 25 1

S51586/99 CURIOSITY STEALING BEAUTY 1997 11 0 25 0

S24229/98 JUDYTOO SIMPLY YORSNMINE 1997 15 0 20 0

S51791/92 LEEVALE CHERRY 1991 9 0 19 0

S38338/92 FOXAGÅRDENS LOU LOU 1992 4 0 19 0

S22690/95 MARIMIA'S MISS-MASS-MEDIA 1995 15 0 18 1

1 Ne = den effektiva populationen, det vill säga, antalet obesläktade hundar som har använts i avel. Den eftersträvade nivpn för Ne 
bör vara minst 100. Vid värden under 50 är rasen allvarligt hotat på grund av alltför långsam genökning. 
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S47843/2001 MARIMIA'S MISSING-YOU-IN-MIST 2001 8 0 16 0

S50868/91 MARIMIA'S MILLIE-MUMS 1991 5 0 15 0

S24177/94 MARIMIA'S MEGA-MUMS 1993 4 0 14 4

S47092/90 GRAJULE HAYLEIGH 1990 15 0 14 0

S43780/95 COANILOS JAMBALAYA QUINI 1995 12 0 14 0

S56762/95 DECI-DELA 1995 11 0 13 0

S37550/93 GIMONA'S SILKY LOVE 1993 8 0 13 0

S29836/90 SCHOONES KAJSA-SIDNEY 1990 7 0 13 0

SF30767/94 DANE YORK JEUX DE MOTS 1994 0 10 11 17

S28750/2002 MARIMIA'S MADE-TO-MEASURE 2002 14 0 11 3

FIN13628/99 STENILJA PLUG AND PLAY 1998 0 7 11 3

S61391/93 SOFTHAIR'S LEADING LOUSE 1993 15 0 11 0

S33336/98 MARIMIA'S MEGA-MODEL 1998 7 0 11 0

Farfarskurvor är ett viktigt instrument för insyn i rasens genetiska hälsa. Enligt riktlinjerna för att inte ha 
förlust av ärftlig variation i rasen bör varje enskild hund inte ha fler än 12,6 barnbarn då en enskild 
avelshund endast bör ha 6,3 avkommor under sin livstid. Orsaken till varför siffrorna mellan Lathunden 
och SKK avelsdata skiljer beror på att i Lathunden är kända kastrerade, exporterade, döda hundar samt 
hundar som av annan anledning inte är tillgängliga för avel är inte medtagna i beräkningen. Lathunden 
innehåller även fler utländska hundar än vad som är registrerade i SKK databas, varför hundar som till 
synes är obesläktade i SKK databas kan visa sig vara besläktade.

Mål och strategier
Att bibehålla den låga inavelstrenden genom:

• ett ökat samarbete mellan uppfödare för att bättre utnyttja de hundar som finns i Sverige.
• Information till uppfödare genom uppfödarträffar samt information på hemsida och i rastidningen.
• att öka antalet importer.
• Att para med utländsk avelshund ur linjer som så lite som möjligt finns representerade i Sverige.
• att öka rasens popularitet genom att visa upp rasens användbarhet och därmed få fler rasintresserade 

samt fler uppfödare.
• Att även marknadsföra rasen gentemot yngre generationer
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Det är i nuläget inte lämpligt att införa restriktioner gällande avelsdjurens användning, mer än att i de fall 
det är möjligt, hellre låta två kullsyskon gå i avel, istället för samma hund 2 gånger. Att inte heller para 2 
närbesläktade hundar med samma eller närbesläktade täckhund/täckhundar.  Men vid en förhoppningsvis 
ökning av kullantalet i framtiden, kan en eventuell begränsning diskuteras inom klubben.

HÄLSA

Nuläge: Rasen är genomgående en frisk och långlivad ras. Det största problemet är avsaknad av tänder 
(premolare).
De sista 10 åren är totalt 29 hundar ögonlysta varav 1 med det nya protokollet. Samtliga Utan Anmärkning.
I våra grannländer kan man se några fall av diverse ögonproblem och vi rekommenderar därför 
ögonlysning av Silky Terrier.

18 hundar är patella-undersökta Utan Anmärkning. 1 hund har grad 1-0 men den hunden blev 1 år senare 
undersökt Utan Anmärkning.
18 hundar har blivit hd-röntgade där 56 % är grad A, 28 % är grad B och 16 % grad C.
Rasen har få fertilitetsproblem och är generellt goda mödrar.
Mål och strategier
Målet bör vara att genom information få fler hundar hälsoundersökta då det genom den genomförda 
hälsoenkäten visade sig att få av de deltagande hundarna hade genomgått undersökning gällande ögon/knä 
och/eller höfter. Detta gäller främst sällskapshundar då alla uppfödarna de sista åren låtit knä- och 
ögonundersöka sina avelshundar. Det åligger uppfödare att uppmuntra sina valpköpare till 
hälsoundersökningar.

MENTALITET/FUNKTION

Nuläge:
Rasen uppvisar variation gällande mentaliteten. Ser man till rasens historia bör det eftersträvas mer 
nyfikenhet och mod. Då det är en urban ras bör rasen ha stor tillgänglighet gentemot människor och inte 
alltför mycket ”terriertemperament” (inte vara för kaxig). 

Mål och strategier
Att verka för att fler hundar mentaltestas antingen genom Beteende- och Personlighets-beskrivning Hund 
– BPH eller genom traditionell Mentalbeskrivning – MH, för att i förlängningen få fram en ras med mindre 
 mentala skillnader.  
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EXTERIÖR

Nuläge:
Rasen uppvisar exteriöra differenser. Rasstandarden föreskriver att: ”Silky terrier ska vara kompakt, 
måttligt lågställd med medellång kropp och finlemmad men med tillräcklig substans. Höjden på manken 
ska vara 23-26 cm och vikten ska stå i proportion till höjden”. Ser man till det tidigare gjorda 
Domarkompendiet (nov 2008) bör kropplängden vara 1,2 x höjden. Vikten är föreskiven till 3,5- 4,5 kilo 
där den svenska rasklubben idag anser att den högre vikten är mer korrekt. 

Könsprägel är viktigt. Rörelserna skall vara fria och effektiva och spegla terrierns temperament.
Rasstandarden föreskriver att: ”Pälsen skall ligga slätt, vara fin och glänsande med silkig struktur. 
Pälslängden får inte menligt inverka på hundens rörelser. Pälsen får aldrig nå ner till marken. Fram- och 
baktassarna skall vara fria från lång päls”. 
I det tidigare nämnda Domarkompendiet beskrivs att pälslängden ska vara cirka halva längden mellan mark 
och buklinje och följa buklinjen. Pälsen är vanligtvis fullt utvuxen vid cirka 3 års ålder enlig samma 
dokument. Pälsen ska inte vara grov eller ullig. Olikheter i färg förekommer men den i standarden angiven 
skall eftersträvas.

Färg
Alla nyanser av blått och tan accepteras, ju mer mättade och klart definierade färger desto bättre. Silver och 
vitt accepteras inte. Den blå färgen på svansen skall vara mycket mörk. Silverblå eller fawn färgad hjässtofs 
är önskvärd. Den blå färgen på kroppen måste vara utan tan eller bronsfärg. Tan tecknen får inte vara 
sotiga. Hos valpar är svart kroppsfärg tillåten, utvecklingen av den blå färgen måste ha påbörjats vid 18 
månaders ålder.
Helt svart färg (på de partier som ska vara blå) på vuxna hundar (över 18 månaders ålder) ska inte 
accepteras.

Silkyn är aktiv och räds inte  
vatten.

Silky i spårskogen. Silky ute på hal is.  Blöt Silky med ena 
framtassen upplyft i en, för  
rasen klassisk position.

Mål och strategier, helhet

Målet bör vara att rasen ska vara enhetligare i alla avseenden. 
Införa mätning/vägning under en period på alla våra egna inofficiella utställningar, samt på våra  
aktivitetsträffar. Detta för att kunna få en uppskattning huruvida problemet är generellt i rasen.  
Naturligtvis är det frivilligt och rasklubben är tacksamma för alla som hjälper till med att kartlägga rasen.
Det åligger uppfödarna att objektivt bedöma de avelsdjur de väljer att använda så att avkomman har 
potentialer att motsvara standarden mentalt och exteriört. 
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Källor:

Rasdatabasen/Lathunden  
FCI standard
SKK, NKK samt FKK:s databaser
Hälsoenkät 2012
Wikipedia
Australisk Silky terrier rasklubb 
(http://www.silkyterrier-toydog-
webclub.com/ausilk)

Förankring:

Uppfödarmöte
Information i Rasklubbstidningen
Styrelse
Utlägg av RAS 2012 arbetsexemplar/slutversion på 
klubbens hemsida, med möjlighet för
enskilda medlemmar att yttra sig till klubbens 
styrelse/AK.

Svenska silky terrier ringen
November 2013


