SKOTSK TERRIER , SKOTTLANDS
NATIONALRAS.
Den ras som i dagligt tal kallas skotte har
framavlats i östra delen av Skottland i och runt
staden Aberdeen. Den första rasbeskrivningen
skrevs 1880, men redan 1860 visades den första
skotten på utställning i Birmingham. Till Sverige
kom rasen runt år1900 och år 1972 bildades
rasklubben Skottefederationen.
Idag har den svenska stammen skotska terriers, tack
vare hängivna och seriösa uppfödare, ett
utomordentligt högt renommé, hemma och
utomlands.

”WHISKYHUNDEN” MED DEN
HÄRLIGA UPPSYNEN.
Skotten är en hund som visar stor tillgivenhet och
lojalitet. Det skämtsamma leklynnet, den
humoristiska uppsynen med den karaktäristiska
”full-i-fan” blicken kan knappast beskrivas utan
måste upplevas. Skottens filosofiska lugn,
stillsamma inte påträngande närvaro vid fötterna,
eller i soffan, gör att alla förstår att den som en gång
ägt en skotte, så gott som undantagslöst förblir
rasen trogen.

ENERGI OCH ENVISHET ÄR
RASTYPISK.
Denna stora hund i det lilla formatet har mycket
egen vilja. Små skottevalpar är tuffa, därför är det
viktigt att omedelbart tala om vem som bestämmer.
En gullig liten krabat som obehindrat får nafsa, bita
i händer och fötter, morra och skälla, kommer att bli
odräglig.
Skotten är lättfostrad och mycket villig att vara till
”lags”, om den en gång för alla, lärt sig vem som
bestämmer.
Särskilt viktigt är att lära den unga hunden att
hanteras av flera personer. Snart skall den börja
trimmas och det kan bli en riktig maktkamp om den
fått vanan att bestämma.

RASEN SOM INTE FÄLLER
En vuxen skotte med korrekt päls har två hårlag,
mjuk underull och det sträva, grova täckhåret.
Det grova håret dras av med hjälp av trimkniv.
Om skotten klipps fördärvas pälsen, den blir
glanslös, mjuk och ullig och därmed svårskött.
Den vältrimmade skotten har en skinande blank,
smutsavstötande och vädertålig päls.
Pälsen bör kammas igenom med stålkam 1 gång i
veckan, passa på att se över klor samtidigt.
Att lära sig trimma och sköta pälsen kan alla göra.
Trimkurser anordnas av klubben med jämna
mellanrum www.skottfederationen.se

DEN AKTIVE FAMILJEHUNDEN
Till en början omsätter den lille valpen sin energi
med bus och lekar i valphagen . Senare skall energi
och envishet bygga upp kondition och muskler
genom korta promenader. Det är viktigt att
skottevalpen, som har en förhållandevis tung kropp,
inte överansträngs. Först när hundens skelett
stabiliserats vid 6-7 månaders ålder, kan man tänka
sig längre promenader och som vuxen hund hänger
den med på det mesta, envist och energiskt, MEN I
SIN TAKT. En skotte som lagt in ”terrängväxeln”
är en härlig syn!

SKOTTEN EN KOMPIS FÖR ALLA
ÅLDRAR
Inomhus är skotten påfallande lugn och
tillbakadragen och passar därför de flesta människor
utmärkt, inte minst med tanke på rasens enastående
förmåga att finna sig tillrätta i de mest varierande
miljöer. Med skottens leklynne och nyfikenhet
brukar upptågen tillsammans med barn vara
högtidstunder, under vuxet överinseende
naturligtvis.

SKOTTEN ”SEJ SELF NOKK”
Skotten är rasbunden, trivs i flock med sina
rasfränder och är inte påfallande intresserad av
andra hundar. Rasen är vänlig och inte
provocerande mot andra hundar men…….om så
skulle vara nödvändigt, tvekar skotten inte en
sekund att ge sig in i striden med fienden om den
blir provocerad.
Skotteägare har för det mesta två stycken skottar
ofta av samma kön. De brukar utveckla unika
personligheter, självständighet och
anpassningsförmåga.
EN SKOTSK TERRIER I TOPPFORM ÄR EN
SKÖNHETSUPPLEVELSE.
MED SIN VAKNA BLICK, YMNIGA SKÄGG,
VACKRA PÄLS OCH STADIGA TRYGGA
UPPENBARELSE.

