♥ Lättfostrad med vänligt, nyfiket temperament
♥ Riklig men lättskött päls
♥ Suverän agilityhund
♥ Klipsk lydnadshund
♥ Beundrad utställningshund
♥ Älskad familjehund
Rasinformation från Svenska Shetland Sheepdog Klubben
www.sssk.org

Bakgrund
Shetland sheepdog, eller ”sheltie” som rasens internationella
smeknam, är från början en liten gårdshund från
Shetlandsöarna. Genom inkorsning av collie fick rasen vissa
vallhundsegenskaper. I början av 1900‐talet togs rasen om
hand av skotska och engelska uppfödare och 1914 erkändes
rasen av Engelska Kennelklubben. 1930 kom de första
importerna till Sverige. Rasen har stadigt vuxit i popularitet
och idag registreras ca 900 sheltievalpar årligen i Svenska
Kennelklubben.

Utseende
Sheltien ska ögonblickligen tilltala som en mycket vacker
hund. Den ska vara livlig, graciös, elegant och välbalanserad.
Sheltien ska röra sig smidigt och med god steglängd.
Snabbheten och hoppförmågan är stor. Sheltien ska helt
igenom vara en välskapt, välvinklad hund med passande
benstomme till sin storlek. Kroppen ska vara något längre än
mankhöjden. Idealhöjden för tik är 35,5 cm och för hanhund
37 cm.
Huvudet med sitt vänliga pigga och intelligenta uttryck är
utmärkande för rasen. Ögonens form och placering och de
framåttippade öronen är viktiga för att få fram rätt uttryck.

Pälsen är ett av rasens främsta kännetecken. Pälsen ska vara
dubbel, d v s täckhåret ska vara rakt, hårt och långt och
underullen ska vara mjuk, kort och tät. Hanhundar har
vanligen mer päls än tikarna, men fäller inte lika mycket och
ofta.
Sheltien har fyra färgvarianter: sobel, trefärgad, svart/vit och
blue merle. Vita tecken kan förekomma på huvudet, halsen,
bröstet,
benen
och
svanstippen.

Pälsskötsel
Pälsen kan för den oinvigde se svårskött ut, men det är den
inte. 10 minuter med borsten, två gånger i veckan räcker bra.
Kammen behövs bara bakom öronen, där den mjuka pälsen
ibland kan tova sig. En sheltiepäls i fällning kräver borstning
dagligen. Pälsen under och runt tassarna samt på hasleden
behöver då och då ansas med en sax.

Temperament
En sheltie är oerhört tillgiven sin familj. Den älskar att ha hela
flocken samlad (en egenskap hos vallhundar) och vill vara
medelpunkten. Den är nyfiken och lägger gärna näsan i blöt.
Den är vaksam och skäller gärna till när det händer saker, ett
drag från gårdshunden. Sheltien kan bli skällig om man inte
sätter stopp i tid. Rasens ursprung gör att man ibland också
ser en viss reservation mot främlingar. Det innebär absolut
inte att den får vara rädd eller nervös. De flesta shelties är
numera
glada
och
frimodiga.

Inte enbart sällskapshund
Rasens mjuka vänliga sätt och ständiga önskam att vara till
lags gör sheltien mycket lättlärd. Den lämpar sig mycket väl
för lydnadsdressyr, med det är framförallt som agilityhund
som rasen gjort sig berömd. Rasen dominerar small‐ och
medium‐klasserna, inte bara i Sverige utan i många länder.

Hälsa och motion
Sheltien är en frisk ras med få rasbundna sjukdomar.
På www.sssk.org finner du mer information.
Sheltien är i regel mycket matglad, det är därför avgörande
för hälsan att den hålls i normalhull och välmotionerad.
Sheltien älskar långa skogspromenader, men är det ruggigt
väder kan den gärna sova bort en dag i soffan!

Att köpa valp
När du köper en sheltievalp ska den vara minst 8 veckor, ID‐
märkt, veterinärbesiktigad, ögonlyst och registrerad i Svenska
Kennelklubben.
På www.sssk.org hittar du mail‐ och hemsidesadresser till de
uppfödare som är medlemmar i Svenska Shetland Sheepdog
Klubben, samt en länk till SSSK’s Valpförmedling.

Medlemskap
Som medlem får du bl a Sheltiebladet, som kommer ut med 4
nr per år. SSSK anordnar 4 – 5 officiella utställningar årligen.
Klubbens distrikt har verksamhet och aktiviteter över hela
landet. Så vill du lära känna din ras bättre, lära dig mer om
sheltiens skötsel, vill du delta i olika tävlingssammanhang och
hålla dig informerad om vad som händer i sheltievärlden och
träffa andra sheltievänner, gör då som så många andra – bli
medlem i Svenska Shetland Sheepdog Klubben!
Du blir medlem genom att betala in avgiften 280 kr/år på
SSSK’s postgiro 69 67 27‐7 Du kan även göra
medlemsanmälan Online på www.sssk.org eller maila till
SSSK’s medlemsregister på medlem@sssk.org

Ett råd på vägen
Före
hundköp,
oavsett
vilken
ras
du
köper,
besök www.skk.se. Svenska Kennelklubben har även en ny
sida, Köpahund.se, där du också hittar kontaktuppgifter till
uppfödare och klubbar. Du kan också ringa Svenska
Kennelklubben, 08 – 795 30 00 – Informationsavdelningen.
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