Gode råd til deg som ønsker å kjøpe en Staffordshire Bull Terrier.
Gemytt, helse & utseende.
Det første man bør gjøre er å sette seg inn i hvordan rasen er (skal være) og hva den krever – deretter må man være helt sikker
på at dette er riktig rase å velge.
Dersom ikke akkurat du er opptatt av utstilling eller andre hundesporter så er det ikke en selvfølge at man da setter til side
viktige aspekter som gemytt, helse og utseende.
Den økte interessen for rasen har dessverre ført med seg at en del useriøse oppdrettere utnytter den store etterspørselen til
egen fordel. De tar i mange tilfeller ikke hensyn til hundens helse, rasestandard og heller ikke oppfølging av valpekjøpere.
De vurderer i verste fall heller ikke hvem de selger valpene til. Det har også vært en del tilfeller der valpene ikke har blitt
registrert i NKK, og heller ikke blitt blodtestet. Disse valpene vil da være uten papirer, og dermed regnet som blandingshunder
med de konsekvenser dette kan få ovenfor myndighetene!
En hund som ligner på en ulovlig rase står i fare for å kunne bli avlivet dersom ikke hundeeier kan dokumentere opphavet.
En SBT uten papirer kan komme i denne faresonen dersom ikke DNA blodprøver av foreldre er registrert i NKK.
Dette er SVÆRT viktig og kan ikke gjentaes for ofte.
Når du tar kontakt med en oppdretter skal du kunne hilse på foreldredyrene, i hvertfall tispen. Still mest mulig spørsmål, en
seriøs oppdretter bør kunne gi deg svar på det du lurer på. Kan foreldredyrene vise til utstillings resultater, er dette en fordel.
Formålet med utstilling er en bedømmelse av hunden opp mot rasestandarden, som kan brukes som et av flere instrumenter i
avlsarbeidet. Jevnt gode resultater viser til at hundene er bedømt og funnet som gode representanter for rasen.
For å gjøre det enklere å bedømme en eventuell oppdretter bør du få svar på følgende:







har tispen hatt valper tidligere? I tilfelle, hvordan ble kullet og er dette samme kombinasjon?
er hannhunden tilfeldig, eller er det et veloverveid valg der oppdretter har gode kunnskaper om ham?
er foreldredyrene testet for L2-HGA/HC? (per i dag bør alle foreldredyr være DNA-testet eller ha kjent status). Dersom
besteforeldrene til avlsdyrene eller deres aner er testet fri er ikke dette nødvendig.
er foreldredyrene øyelyste for PHPV og katarakt, eventuelt når?
er foreldredyrene røntget for HD/AD – i tilfelle hvilken status?
Finnes det hudsykdommer/ allergi eller andre sykdommer i nær slekt?

Enhver oppdretter skal kunne vise til gode kunnskaper om rasen og rasespesifikke sykdommer.
Krav til oppdretter vedrørende salg av valp:





valpene skal være midlertidig registrert i NKK ved levering.
valpen skal være microchippet, og det skal være tatt blodprøve av valpen samt foreldredyrene som er oversendt
Norges Veterinærhøgskole. Ved kjøp av hund fra andre land kreves blodprøve kun av valpen.
OBS! Dette MÅ være gjort før valpen blir levert for at hunden skal bli registrert i NKK.
En uregistrert SBT er å regne som en blandingshund.
helseattest, øyelysningsattest (dersom oppdretter har mulighet til øyelysning i rimelig nærhet) og vaksinasjonsattest
skal følge med. Råd om fôring og stell skal oppdretter også kunne gi.

Vi er bekymret for den store etterspørselen av Staffordshire Bull Terriere av fargen «Blå»
Fargen i seg selv er det ingenting galt med, men måten enkelte oppdrettere velger å dekke etterspørselen på, er vår bekymring.
Fargen blå kommer av et diluted farge gen. Dilusjon betyr fortynning av farge, og i dette tilfelle er det fargen sort, som er
«fortynnet». Dette farge-genet er et recessivt gen, det vil si at både mor og far må være bærere av genet for at fargen skal
komme til syne. Dette farge-genet gir økt forekomst av sykdommen CDA (Color Dilution Alopecia, alopecia betyr tap av hår).
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Gode råd til deg som ønsker å kjøpe en Staffordshire Bull Terrier.
Symptomer på CDA som kan sees fra ca 6 måneders alder er hårløse områder som gjerne begynner på ryggen og «sprer» seg til
hode, hale og bein. Hårstråene «knekker» og pelsen blir tørr og veldig tynn. I disse hårløse områdene kan det forekomme
bakterielle infeksjoner. Tilstanden er progressiv og uhelbredelig, tidlig behandling kan hjelpe.
Hunder med denne tilstanden bør ikke brukes i avl.
Tilstanden forekommer oftere hos avkom fra foreldre med fargen blå, parring mellom to blå foreldre bør derfor unngås.
Blå er IKKE en sjelden farge, og det er ingen grunn til å betale mer for en SBT av denne farge enn andre farger.
Unngå "løp og kjøp" annonser.
Ikke la deg friste til et ”raskt” kjøp fordi det passer med ferie eller lommebok. En hund har du i minst 10-15 år og det lønner seg
å være forberedt på at hunden skal være en del av livet ditt selvom du kanskje flytter eller venter familieforøkelse.
Pris.
Ute i markedet er det svært varierende valpepriser, tilfeldige kull prises gjerne alt for høyt.
Dette kan ofte gi en indikasjon på hvor oppdretterens fokus er. (eks. Blå SBT – «Irish»SBT – «Working» SBT)
De høye prisene forsvares ofte med at «moren til valpene er så utrolig snill» - «pappaen har vunnet på utstilling», «pappaen
kommer fra et annet land», «dette er spesielle linjer» eller «hunden har en spesiell farge»
Dette er ikke faktorer som gir grunn til høyere pris.
Det finnes bare 1 Staffordshire Bull Terrier.
«Irish-», «Oldtype-», «Oldtyme-», «Working-» Staffordshire Bull Terrier (etc) er ikke en egen rase - men enkelte bruker dette
som en beskrivelse av en SBT utenfor rasestandard.
Utifra hva man kan se i markedet per 2014 er det ikke uvanlig at en SBT koster mellom 12-14000 noe man anser for normalt.
Kennelnavn
At oppdretteren har et FCI-godkjent kennelnavn er en fordel, men ikke ett krav.
Kennelnavn er ingen garanti, da det også finnes useriøse personer med kennelnavn.
Oppdretteren skal være interessert i å prate om både positive og negative sider ved rasen. Det bør ringe en bjelle dersom
oppdretteren ikke har hørt om noen problemer innen rasen, eller ikke kan gi deg gode råd i hundespørsmål.
Bestreb deg på å få en god dialog med oppdretteren.
Om du følger disse rådene er det likevel ingen garanti for et vellykket kjøp og et problemfritt hundehold, men sjansen for å
lykkes blir større med et grundig forarbeid.
Ta en titt på rasestandarden, les rasens historikk, lytt til andres erfaringer og ikke nøl med å ta kontakt med flere oppdrettere og
staffe-eiere for å få svar på det du måtte lure på. Du finner også mer informasjon på rasegruppens websider.

Lykke til med din Staffordshire Bull Terrier!!!!
Mvh.
Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier.
www.norskterrierklub.no
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