Mentalitet

Racestandarden beskriver Bull Terrieren som:

Bull Terrieren knytter sig sjældent tæt til en enkelt eller



Modig, livfuld, elsker sjov og leg.



Ligevægtig og modtagelig for opdragelse.



Selvom den er stædig, er den særdeles venlig
over for mennesker.

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.
Men det er også en terrier! Mange nye ejere er blevet
overrasket over, hvor stor skade en uovervåget ung og
energisk Bull Terrier kan gøre på hjem og have - og
hvor solidt indhegnet en have, den kræver.

Dens brugsegenskaber er begrænsede. Det er primært en selskabshund.

Du skal have viden om hundes adfærd og tage hundens prægning, aktivering og opdragelse seriøst.
Det kræver kærlighed, konsekvens og tålmodighed. Al-

Den omtales som klovnen og kavaleren. Det er en

le tre dele i rigelige mængder.

charmetrold, der elsker at være i centrum og gør en
konstant indsats for at blive lagt mærke til. Den har et
meget stort behov for at være tæt på “sin flok” og be-

Tid og hårdt arbejde er en investering i en kærlig, glad
og velfungerende hund.

tragter sig selv som et fuldgyldigt medlem af familien.

Vælg kun en Bull Terrier, hvis du værdsætter dens

For at trives skal Bull Terrieren være en stor og inte-

personlighed, styrker og svagheder – og er i stand til at

greret del af sine menneskers dagligdag.

give den det liv, den fortjener.
Bull Terrieren er en unik hund
til unikke mennesker.
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Bull Terrieren

Engelsk Bull Terrier | En unik hund for unikke mennesker

Mentalitet

Er kraftigt bygget, muskuløs, meget harmonisk og energisk, med et intenst, beslutsomt
og intelligent udtryk.
Dens udseende kendetegnes ved et ægformet hoved, som adskiller Bull Terrieren fra alle andre racer.

Modig, livfuld, elsker
sjov og leg
Racen nedstammer primært fra den engelske
bulldog, dalmatineren og den uddøde engelske hvide terrier. I dag ses disse tre racer stadigt i Bull Terrieren og alle tre typer er fuldt ud
acceptable.
Oprindeligt var Bull Terrieren hvid, men den
findes i dag i mange farvevarianter.

Den største fejl på en Bull Terrier
er fravær af fortrin.
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Oprindelse

I slutningen af 1800 tallet begyndte en voksende en-

James Hinks’ Bull Terrier omtales i litteraturen som

Bull Terrier gruppen er Bull Terrier opdrættere

gelsk middelklasse at efterspørge selskabs- og udstil-

’The New Bull Terrier’, idet den adskilte sig fra de hidtil

og ejere, der er medlemmer af Dansk Terrier

lingshunde. Hunde blev ikke længere kun betragtet

kendte ’bull and terriers” (kombinationer af bulldog og

Klub (DTK), som er racens special klub under

som brugshunde. De mere velstående klasser kunne

forskellige terriers).

Dansk Kennel Klub.

nu tillade sig at holde hund som statussymbol og hobby.

Hans mål var at skabe en helt hvid hund. Hinks’ ’hvide
kavaler’ blev hurtigt populær og gjorde sig godt på
hundeudstillinger. Bull Terrieren blev en modehund.
Der formidles desværre en del ukorrektheder og vandrehistorier om Bull Terrierens oprindelse og oprindelige formål både via bøger, raceklubber, opdrættere og
ejere, som forveksler dem med ’bull and terriers’.
F.eks. berømmes den tidlige Bull Terriers evner som
kamphund, og James Hinks tillægges fejlagtigt ønsket
om at skabe en sådan.
Research i samtidige kilder viser, at det ikke er korrekt.
Da James Hinks introducerede Bull Terrieren i 1862,
havde kampe mellem hunde og andre dyr været for-

Bull Terrier omkring 1935

budt i 27 år (siden 1835).

Bull Terrieren blev første gang præsenteret på en

Derudover benyttede James Hinks dalmatineren i sit

hundeudstilling i Birmingham i maj 1862. Den blev vist

avlsarbejde samt prioriterede den hvide farve over alt

af James Hinks, der anerkendes som ’racens skaber’.

andet.

James Hinks benyttede flere racer for at nå sit mål om

Egenskaber som styrke, hurtighed og aggression hav-

at skabe en ’Gentleman’s companion’ – en gentle-

de haft højeste prioritet, hvis det havde drejet sig om

mans ledsager – men den engelske bulldog, dalmati-

hunde, der skulle bruges til kamp.

neren og den - nu uddøde - engelske hvide terrier var

Vil du vide mere?

Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
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Få mere information om racen og vores arbejde og aktiviteter på:
www.engelskbullterrier.dk
Her finder du den racespecifikke avls strategi
(RAS), hvis formål er at sikre, at:



Racen udvikler sig positivt og i henhold
til racestandarden inden for:



-
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-

Sundhed

-

Eksteriør

Bull Terrieren forbliver en race uden
lovgivningsmæssige race- eller gruppespecifikke restriktioner.

I RAS får du også mere at vide om:



Racens oprindelse & population



Opdrætteres & ejeres ansvar

På gensyn i DTK
Bull Terrier gruppen

hovedingredienserne.

Bull Terrieren blev skabt som selskabs- og

En ægte Bull Terrier har FCI anerkendt stam-

udstillingshund. Det er den stadigvæk.

tavle! - Uden er det blot en kopihund….

