MANCHESTER TERRIER
RASESPESIAL

Manchester terrieren var opprinnelig en rotte jeger. Den var
svært populær på slutten av 1800 tallet. Det ble avholdt
rottekamper (man så hvilken hund som bet ihjel flest rotter på
kortest tid) og Manchesteren var suveren til dette.
Tidligere var manchesteren en ganske skarp hund, og noen
individer var svært aggressive. Det har blitt jobbet mye for å
avle frem et bedre og mer stabilt gemytt på rasen og man kan
se stor forbedringer i rasetype og temperament i dagens
hunder som absolutt ikke skal være aggressive.
Antallet registrerte og utstilte hunder har hele tiden være svakt
stigene, men med en større interesse for rasen de siste 20
årene både her i Norge og i resten av verden.
Manchester terrieren har mistet sin opprinnelige funksjon som
rottejeger og er nå blitt en mer ren selskapshund. Manchesteren er ingen stor rase, verken her eller i resten av verden.
I Norge har vi ca 450 registrert hunder (med ca 30-50 nyregistreringer i året). Den er for mange helt ukjent, og mange synes
nok også den ser lite ”terrieraktig” ut.
Men har du først sett en, og liker skjønnhet, spenst og styrke,
er den lett å falle for.
For vår moderne tid er Manchester terrieren en ideell hund
for gjennomsnittsfamilien. Den behøver ikke mer mosjon og
pleie enn en hvilken som helst liten/ mellomstor hund. Den er
liten og derfor billig i kosten. Den skal ikke trimmes og er en
fabelaktig vakthund for sin størrelse. Den er trofast mot sin
familie, hengiven, intelligent, våken og lydig. Noen kan være
avventende mot fremmede.
De er fine å bruke til agility, lydighet og bruks. Manchesteren er
veldig kontaktsøkende og lar seg lett bestikke med godbiter, lek
eller ros, så kontakt trening er ikke noe problem. De har også
en utrolig hurtighet, da de er skapt for fart. Manchesteren skal
behandles vennlig, men bestemt og konsekvent.
Enhver manchester har sin egen individuelle karakter, og
miljøet den vokser opp i, vil også forme den. Generelt er en
manchester svært hengiven ovenfor familien, men kan være
noe mer reservert for fremmede (men ikke aggressiv eller
redd). De er utrolig lojale mot alle de kjenner. En godt trent og
sosialisert manchester skal fungere godt sammen med både
mennesker og andre hunder.
Karakteristikk
Manchesteren er en vakker, iøyenfallende hund. De har en
kullsort og mahogni farget, korthåret pels som er myk og blank
som gir dem en elegant fremtoning.
De er muskuløse hunder, svært atletiske og kan komme opp i
høy fart med god bevegelighet.
Selv om man kan gi en karakteristikk av manchesteren generelt, er hvert individ forskjellig med sin egen karakter. Det
er en ivrig, intelligent og sensitiv hund. Verden deres er som
regel sentrert rundt eieren og dens nære familie, samt for ikke
åglemme: mat.

De blir superglade når de
vet at eieren er
fornøyd med
dem, og
skikkelig
”nedfor” når
de får kjeft og
har gjort noe
de ikke skulle
gjort, de er
eksperter på
å se
”skyldig” ut.
Noen manchestere er stille og
litt forsiktige,
mens andre
er av den litt
frekke, viltre
typen.
En manchester
er generelt lett
trent og lærer
fort om man er
flink til å gjøre treningen morsom og rose mye. Men om det ikke
gjøres gøy, eller om den ikke skjønner hvorfor den må gjøre en
ting, er det ikke så lett å trene dem. Men da ligger nok feilen
mest hos fører, ikke hunden.

Manchesteren er fornøyd så lenge den er sammen med eieren
sin, enten det er på tur, på sofaen, fotball kamp eller andre
aktiviteter, viktigst er det at den får være med på det familien
foretar seg. De elsker å være med på turer i skog og mark,
sykkelturer og elsker å trekke på ski. Det er faktisk vanskelig
å slite ut en manchester på tur! Men de ligger like gjerne på
sofaen sammen med eieren i en ukes tid om man er syk.

Den er veldig alert med en utmerket hørsel og varsler gjerne
når det kommer besøk. Noen manchestere er overstrømmende
mot alt og alle, mens andre vet godt hvem de liker eller ikke
liker.
Den er svært trofast mot familien og en virkelig god kamerat!
En manchester er ca 38-41 cm i skulderhøyde. Den er hverken
en miniatyr versjon av dobermann eller pincheren. Faktisk ble
manchester brukt som en av rasene for å skape dobermannen.
Historien i England
Som mange andre raser er opprinnelsen til manchester terrieren
uklar. Vi vet ikke hele opprinnelsen til rasen, selv om en del nye
funn kombinert med genetikk muligens kan gi oss noe mer svar.
Den første kjente illustrasjonen av en ”black and tan” type hund
forekom i et illustrert manuskript ”The House Of The Virgin”,
som har blitt datert til rundt 1500.

Forløperen til manchesteren var velkjent i Tudor tiden, blant
annet beskrevet av en av dronning Elisabeth Is fysiker. Han
beskrev i detalj en liten black and tan farget, terrier type hund
som arbeidet som rottehund. Selv om vi ikke har mange opplysninger fra 1600 mener man at de må ha vært forholdsvis
utbredt, da de forekommer ganske hyppig på malerier.

Selv den gangen viste de seg som elegante og kvikke hunder. De var arbeidshunder, brukt for å fange rotter, spesielt i
bygninger. De var effektive rottefangere og var derfor populære
blant rottefangerne på 1800- tallet.
Den mest berømte av disse var Jack Black. Han bodde og jobbet i London rundt 1850 og var Kongelig rottefanger.

Men de ble også brukt til å jakte kaniner, både som mat og for
sporten ”rabbit coursing”.
Rundt 1850-60 fant John Hulme ut at han ønsket en finere hund
med lenger ben enn den opprinnelige black and tan terrieren.
Utstillingsentusiaster likte denne typen terrier og vi fikk etter
hvert den typen vi kjenner i dag. Navnet Manchester terrier
begynte å bli brukt på 1890-tallet. I 1897 ble ørekupering
forbudt av the Kennel Club, noe som førte til et merkbart fall i
antall, da rotter dermed lettere bet seg fast i de
fremoverliggende ørene til hundene.

Så etter at ørekuperings forbudet kom, slet rasen, men så
begynte den sakte men sikkert å øke populariteten. Så kom
første verdenskrig. Hundeverdenen ble rammet ved at man
ikke kunne reise så mye, det var ikke lov med hundeshow, det
var ikke lett å fø på hunder, samt at man var redd for rabies.
Det resulterte i et drastisk fall i antall hunder. Rasen overlevde
kun takket være et par rasefantaster som Colonel Dean, Miss
Hopwood and Mr Hazzlewood.
Etter krigen økte antallet igjen. I løpet av 1920 årene bestemte
the Kennel Club at den lille og store typen av black and tan
terrier skulle deles i to raser, den lille typen ble til Engelsk toy
terrier, den andre Manchester terrier. Sitt offisielle navn fikk
rasen i 1924.

Princess Victoria In Kensington Garden 1828

The British Manchester Terrier Club ble stiftet i 1937. Det så lyst
ut for rasen, det første Manchester terrier championship show
ble avholdt. På denne tiden var det flere førsteklasses
kenneler, flere hunder ble eksportert til USA og andre land.
Noen av de mest kjente hundene fra denne tiden var Prince
Rufus, som produserte Champion Red Monarch Of Dreams.
”Of Dream” prefikset produserte kvalitetshunder og fantastiske
hoder var deres varemerke. Disse hundene har hoder som
kunne konkurrert med dagens hunder.
Prioryhill er en annen kennel som gjorde seg gjeldene.
Men så kom andre verdenskrig og nok en gang ble rasen
rammet hardt og antallet falt drastisk.
Etter andre verdenskrig, i 1946, fantes det kun 11 kjente renrasede manchesterterriere i England. De fleste av disse var for
gamle til å bruke i avl. Men en av de som ble brukt i avl, tross
hans gamle alder var Champion Red Monarch Of Dreams
(13 på det tidspunktet). Han ble paret med Julie Of Dreams og
fik 2 valper, disse spilte en stor rolle i å få rasen på fote igjen.
Tiltak ble satt inn for å redde rasen og på 1950 tallet ble det lov
med kontrollert kryssavl mellom engelsk toy terrier og
manchester terrieren . Dette hadde ønsket effekt og de kom
frem fra asken igjen.
I tillegg ble Manchester noen hanner importert fra USA. Blant
annet ble Sir Oscar Of Chatham Farms and Gwinney Willows
Thunderstorm importert av Mrs og Mrs Knight.

			
Gwinney Willows
				Thunderstorm

De inførte tiltrengt nytt blod og finnes i de fleste manchesteres
stamtavler. Gwinney Willows Thunderstorm er blant annet stamfar til CH Eaglespur Lancehead som av svært mange blir ansett
som den ”ultimate” manchesteren den dag i dag.
Han levde på 1980-tallet.
Etter dette har manchesteren hadde en stadig fremgang.
I 1955 fikk rasen igjen Champion status i England, den første
champion og Crufts vinner etter krigen ble Mr Hardwicks
Oldland Sensation, født i 1952.
Mrs Knight, eller Mrs Enid Teague- Knight som vi kjenner henne
etter at hennes mann døde og hun giftet seg igjen, er eier
av den verdensberømte kennelen Eaglespur. Hennes første
manchester var Jill of Enterkine, som er mor til Eaglespur
Articstarre, en vakker hund med nydelig halslinje og sterk, men
elegant terrierkropp.

				Eaglespur Articstarre

Eaglespur Lancehead (nevnt over) hadde et vakkert hode
med en superb front som han ga videre til avkommene. Et av
dem var CH Eaglespur Lord Pegasus som også ga videre flotte
fronter og hunder som kunne bevege seg lett og elegant over
enhvert terreng, så vakre fronter og bevegelser har ikke vært
sett siden. Han døde dessverre tidlig i en ulykke. Han var far til
den første championen til kennel Tyburn.

Både Eaglespur og Tyburn er den dag i dag aktive, men eierne
begynner nå å bli svært gamle.
Historikk i Norge
Rasen var tidlig representert i Norge. På utstilling i Christiania i
1898 deltok det hele 7 manchester terriere (den gang kalt Black
and Tan terrier); 6 ble premiert, hvorav 2 med 1. premie.
En av disse, Lady, var norskeid. Hun var født i 1885, eid av
Hans Erichsen, Christiania, men Lady’s foreldre og oppdretter er
ukjente. I 1901 ble den første av norsk oppdrett stambokført.
Det var en tispe kalt Sucsy, etter Lord og Lizzy. Oppdretter var
Heinrich Schneller, eier F.J. Lund, begge Christiania.
Frem til 1906 ble det stambokført 17 manchestere. Fra 1906
til omkring 1970 ble det ikke utstilt noen i Norge fra de øvrige
nordiske land.
Hos oss ble det også etter hvert liten eller ingen interesse for
rasen. De siste par årene før 1. verdenskrig ble det stambokført
5, etter krigen bare 3 manchestere, den siste i 1921.
I 1972 Importerte Grete Karin Lund, Lillestrøm, kennel
Berreheim, tispen Farmarens Bathseba In Black fra Sverige, og
året etter importerte hun Farmarens Cascad in Black, også en
tispe. Begge var etter S N CH Eaglespur Merryman. ”Cascad”
ble champion og i 1074 fikk hun valper med den svenskeide S
CH Eaglespur O’Rory. Berreheim’s Amazing Chase Lowery og
Oryann Bonnie Braider ble championer. Grete Karin Lund kjøpte
også hannhunden Farmarens O’Rory fra Sverige
(sønn av Eaglespur O’Rory og INT NORD CH Kirby Superan).
Han ble N S Champion. I 1975 ble han far til ”Cascad’s”
Unni Heiestad, Oslo, hadde kjøpt Berreheim’s Oryann Bonnie
Braider. Hun ble Norsk champion og ble i 1976 paret med N
S CH Farmarens O’Rory. Av disse valpene ble Cara Black Boy
N CH. I 1979 ble Berreheim’s Bonnie Braider paret med sin
sønn fra første kull, Kim Star Boy, og det ble født 3 tispevalper,
hvorav ingen ble avlet videre på.
I 1983 ble hannhunden Quando
Black importert av Knut Tore
Edlund, Bekkestua.
I 1985 kom både Bjørkestadens
Heidi Black Goes Easy og Bjørkestadens Tine Go Round fra Sverige. I 1990 importerte familien
Heiestad Bjørkestadens Rory Go
Braider, ham finnes det fortsatt
flere etterkommere av i Norge.
Han ble N CH NORDV’06.
De importerte senere også en
tispe fra England: Airworth
Bonny Traveller.

I 1993 fikk Grete og Ole Jan Bertelsen sin første manchester,
Bjørkestadens Black Jasmin. Hun ble starten på deres oppdrett
med kennel Rennchester.

Etter dette har det kommet mange importer fra Sverige, Finland, England, Australia. Og etter at importreglene ble gjort
lettere i 1994, har mange av tispene blitt paret med hunder fra
Europa.
Her litt om de viktigste oppdretterne i den senere tid:
Oppdrettere
Kennel RennChester – Grete og Ole Jan Bertelsen, Rennesøy
Grete og Ole Jan fikk sin første manchester i 1993, de hadde
ventet lenge, men omsider fikk de en valp fra kennel
Björkestaden i Sverige. Hun het Bjørkestadens Black Jasmin og
hun ble raskt champion. Hun fikk fire kull og de beholdt Spottie,
Afrodite Black Spot.Hun ble også raskt champion. I 1997 importerte de hannhunden Eaglespur King Cobra fra
Mrs Teague- Knight i England. Han er far til flere av deres og
også andres kull her i Norge. Han ble også Norsk Champion.
Cobby døde i sommer i en alder av 14 år.
Grete og Ole Jan har hatt 14 kull, hvorav det er blitt mange
championer, blant disse også flere Internasjonale championer.
Renn Chesters Eye O’Dark Era ble sågar Verdensvinner i 2002
og INT NORD CH Renn Chesters Karmencita ble Junior
Verdensvinner i 2008.
Hjemme nå har de fortsatt tispen INT NORD CH NORDV’02
Renn Chesters Fancy Riverdance, samt kullsøsknene INT N
SE CH NV’09 NORDV’10Renn Chesters Hemi og INT NORD CH
Renn Chesters Henna.

INT N SE CH NV’09 NORDV’10 Renn Chesters Hemi

I tillegg har de beholdt et annet søskenpar som i tidlig alder har
gjort seg bemerket i utstillingsringen, hannen Renn Chesters
Manzico og tispen Renn Chesters Misty.

Renn Chesters Manzico
Kennel Hot Star – Milena Larsen, Myre
Milena fikk sin første manchester i 1995, den kjøpte hun fra
kennel Rennchester. Han het Arrogante Flying Starmaker.
Etter dette importerte hun i rask rekkefølge flere hunder fra
kennel Kimblewick i Finland.
Flere av disse ble Internasjonale championer.
I tillegg importerte hun i 2000 en hannhund fra England,
Megellan Starlight Express. Denne ble N S champion, men fikk
aldri noen avkom.
Senere importerte hun en voksen hannhund fra Canada,
Moonshadow James At The Zoo. Han er blitt både
INT champion og har flere vinnertitler. Han er far til kull i både
Norge, Sverige og Finland.
Selv om Milena fortsatt har manchestere, driver hun for tiden
ikke oppdrett på rasen.

Kennel Ridgefaret – Mariann Pedersen, Drammen
Mariann overtok i 1997 tispen Bjørkestaden’s Kardia Black.
Hun fikk raskt sin championat tittel og ble i 1998 Nordisk Vinner.
Denne tispen fikk 1 kull.
Hun overtok også etter hvert den 2 år gamle tispen Bootzie.
Hun fikk 2 på kull med til sammen 7 valper hvor 3 ble
championer.

Det har etter hvert blitt 11 Internasjonale championer og
diverse titler på hundene.
Her X-Pected Dine Mites Remeber Alvin som ble Best in Show
på Black and Tan Virtual Dog Show i 2011.

Kennelen har de 2 siste årene importert 2 voksne hanner fra
Eaglespur i England: Eaglespur Mandolin og N CH NORDV’10
Eaglespur Nelson.
INT NORD CH Ridgefaret’s Honourable Nikki,
eid av Hilde Schelander
I 2000 importerte hun fra England tispen Megellan Northern
Light. Hun fikk hos Mariann 2 kull med totalt 4 valper. 3 av disse
ble championer.
Mariann driver ikke lenger med rasen.

Kennel Salvebo- Arild og Betty Salvesen, Stavanger
Den første manchesteren kom til kennel Salvebo i 1992. Det var
Renn Chesters Black Eagle, som ble Norsk champion.

Kennel X-Pected Dine Mite – Kirsti og Eirik Kahrs, Oslo
Kirsti og Eirik fikk sin første manchester i 1997. Det var tispen
Great Lady Surprise Go Braider, som ble N CH. Hun ble mor til
2 kull på til sammen 4 valper med hannen INT NORD DK CH
SV’01 Kbhv’02 NORDV’02 Kimblewick Indiana Jones, hvor 2 ble
Internasjonale championer. Kimblewick Indiana Jones
(import Finland) deleide de med Milena Larsen. Lady lever fortsatt, mens Indi døde i en alder av 13 år.
Sønn av disse, X-Pected Dine Mites Robin, fikk også en mengde
titler, deriblant Junior Verdensvinner 2003. Han har gjort det
svært godt også i veteran ringen.
I 1999 ble Kimblewick Queen Sandra importert fra Finland.
Hun fikk mange titler, deriblant ble hun Verdensvinner 2 ganger
og Veteran Verden vinner i 2008. Hun fikk 5 kull, hvor svært
mange gjorde det bra både her i Norge, samt internasjonalt.
Sønnen hennes, X-Pected Dine Mites Perfect As I Am, ble 3.
generasjon verdensvinner i 2008.
Flere hunder er importert, den mest kjente er nok INT NORD
CH NV’05’06 BLV’06 Windypark Greenwith Envy, importert fra
Australia. Han har vært en fantastisk avlshund og gitt flotte
avkom i Norge, samt de fleste Europeiske land.
De har beholdt noen avkom etter han selv, blant annet:
INT NORD CH NV’06’07’10 BLV’06 SV’08 NORDV’06 X-Pected
Dine Mites Pepsi Max.

De importerte deretter tispen, Eaglespur Moonbeam Magic, fra
England i 2000.
Det første kullet ble født i 2002. Eaglespur Moonbeam Magic
fikk tre kull og hvor 4 ble championer. Datteren av denne, N CH
Salvebo’s Junita, har hatt 2 kull, hvorav 2 er blitt champion.

Kennel Celtic Circle – Solveig L og John Ivar Traa, Karmøy
John Ivar og Solveig kjøpte sin første manchester av Mariann
Pedersen i 2002. Det var tispen Ridgefaret’s Jackpot Tequilla,
som ble deres første avlstispe. Hun ble Norsk champion og de
beholdt Celtic Circle’s Black Velvet Epona fra hennes første kull.
Epona har blitt Nordisk champion.

De overtok etter hvert hannhunden Renn Chesters Prince
D’Corby. Han har hatt en fantastisk utstillingskarriere med blant
annet Internasjonalt championat. Han er ”still going strong” og
i sommer vant han ikke bare BIS 4 veteran, han ble også BIG 4.
Og i september ble han BIS 2 veteran. Dette i en alder av 13år!
De har senere også beholdt NORD CH NV’10 Celtic Circle
Cherolee Vito og N CH Celtic Circle’s Dirtydancing Huldra.

plassert på Crufts i England i 2011.

Ada og Garm på Crufts
En annen hann fra denne kombinasjonen, INT NORD CH KBHV11Tsar-Ping’s Niri Lokesson Ygdrasil ble BIS på Manchester
terrier Open showet 2011, Oslo.

NORD CH NV’10 Celtic Circle Cherolee Vito
Det har etter hvert blitt flere Celtic Circle championer rundt om
i landet.
Kennel Tsar- Ping – Eva og Trond Yssen, Sarpsborg.
Eva og Trond Yssen fikk sin første manchester fra Mariann Pedersen i 2003. Han heter Ridgefaret’s The Knight Loke. Han ble
raskt etterfulgt av tispen X-Pected Dine Mites Idun Ingensdotr.
Disse ble starten på kennel Tsar- Ping. Begge fikk raskt en
menge titler og begge er Internasjonale championer. Idun er
også plassert som nr 12 og nr 5 på NKKs Beste Avlshund liste
i hhv 2008 og 2009 (beste avlstispe). Idun og Loke fikk 4 kull
med til sammen 18 valper, hvorav 7 er blitt championer, 3 av
disse sågar Internasjonale championer med en mengde titler.
INT NORD CH SV’10 DKV’10 KBHV’10Tsar Ping’s Garm fra
denne kombinasjonen ble som første norske manchester

De har beholdt tispen Tsar-Ping’s A Secret Priya, også etter
denne kombinasjonen, en ung tispe som gjør det veldig bra.
Hun fikk tittelen Europa Junior Vinner høsten 2011.
I tillegg er en tispe, Tsar-Ping’s Thin Lizzie, etter en annen kombinasjon blitt Svensk Champion.
I tillegg har de nylig importert 2 nye tisper: Quixol Quest for
Sarping fra England og Black Idol’s Demi Moore fra Italia.

Kennel Amacing Joy – Aud Teigen, Drammen
Aud fikk sin første tispe fra Mariann Pedersen i 2000. Det var
Ridgefaret’s Honourable Shanice som er NUCH.

Ridgefaret’s Honourable Shanice og
Megellan Northern Light
Shanice har hatt 3 kull, hvorav dessverre få er stilt. Kun 1 er
champion: N CH Amacin Joy Forest Pathfinder Milla, eid av Kirsti
og Eirik Kahrs.

Hun overtok senere tispen NUCH Megellan Northern Light av
Mariann Pedersen. Hun har hatt 3 kull på denne.
Aud har fortsatt disse 2 tispene, samt en hannhund, men driver
ikke lenger avl på rasen.
Kennel Smalltall – Heidi Lund og Roger Sjølstad, Bjørkelangen.
Heidi og Roger importerte fra Danmark tispen Doberchest
Comtesse Akira i 2007.
Hun fikk raskt en mengde titler, deriblant sitt Internasjonale
championat. Men ikke nok med det, Akira er den første og hittil
eneste manchester som er godkjent ettersøkshund!
Hun har hatt 2 kull, hvorav fra det første, født i 2009 er 3
som er stilt med flotte resultater. De er nå snart 2 år og bare
tidsspørsmål når de får sine CH- titler. Smalltall’s RoyalQueen
Aqua fikk også tittelen Junior Verdensvinner i 2010. Både hun
og søsteren Smalltall’s Artic Princess, som har titlene Nordjv’10
og SV’11, er stilt med flotte resultater i Sverige også.

Her bilde av hannhunden Smalltall’s Royal Arn

I tillegg har det blitt født en del kull uten kennelnavn, eller kenneler som kun har hatt et eller få kull med manchestere, disse
er ikke omtalt her.
Verdensvinnere og Europavinnere
De norske manchesterene har gjort seg bemerket utenlands. Vi
har opp gjennom årene fått flere verdensvinnere.
Den første var Finskimporterte INT NORD CH NV´01´02
WW´01´03 KBHV´02 VWW´08 Kimblewick Queen Sandra, eid
av Kirsti og Eirik Kahrs. Hun ble verdensvinner i 2001 i Portugal,
gjentok dette i 2003, Tyskland og ble Veteran Verdensvinner i
2008, Sverige, hvor også hennes sønn ble verdensvinner.

I 2002, Nederland, ble INT NORD CH NV´01´03 Renn Chesters
Eye O´Dark Era, eid og oppdrettet av Grete og Ole Jan
Bertelsen Verdensvinner.

Så i 2010, Danmark, fikk kennel Smalltall, Heidi Lund og Roger
Sjølstad, sin Juniorverdensvinner i Smalltall´s Royal Queen
Aqua.

I 2003 ble også INT NORD UCH KBHV’05 X-Pected Dine Mites
Robin Hood Junior Verdens Vinner i Tyskland.
Så i 2008, Sverige, ble X-Pected Dine Mites Perfect AS I Am, eid
og oppdrettet av Kirsti og Eirik Kahrs verdensvinner. Han var
sønn av Sandra og 3. generasjon verdensvinner.

Og i september i år ble Eva og Trond Yssen sin tispe,
Tsar-Ping’s A Secret Priya Europeisk Junior Vinner i Nederland.

Samme år ble også Grete og Ole Jan Bertelsens juniortispe
RennChesters Karmencita Junior Verdensvinner.

Bruksområder
Agility.
Manchesteren er suveren å bruke til agility, noe som vi også har
sett på resultater rundt om i verden. For noen år siden ble en
manchester tispe nr 2 i VM individuelt. Og hvert år er det flere
som kvalifiserer seg til VM fra forskjellige land. Vi har selv en
Norgesmester i Agility lag, medium fra 2010.
Det er tispen Amacing Joy’s Bright Star Nikita, eid av Marianne
Kalvenes.

Bruks,- Spor
Å trene med hunden sin er gøy, og å trene spor er jo noe
alle kan gjøre om de bare har lært hvordan de gjør det. Man
trenger ikke gjørde det så komplisert men legge et lite spor
som kan gås på turen. Dette være seg et ordentlig spor, eller et
godbit spor. De fleste manchestere tar spor fort og synes dette
er gøy!
Vi har faktisk en manchesterterrier tispe som er godkjent ettersøkshund. Det er Doberchest’s Akira Comtesse, eid av Roger
Sjølstad.

Amacing Joy’s Bright Star Nikita, eid av Marianne
Kalvenes.
Lydighet
Det er ikke veldig mange manchestere som konkurrerer i
lydighet, men dommerene synes det er veldig artig når det
kommer en manchester. De er morsomme å trene med, selv om
de fleste ikke når helt opp i toppen, men vi har hatt flere gode
plasseringer i kl 3.
Rally- lydighet
Manchesteren egner seg ypperlig til denne sporten, hvor det er
lov å rose underveis og bruke både stemme og tegn. Dette er
en sport de elsker. Flere gjør det svært godt og vi har for tiden
2 ekvipasjer i Elite klassen (høyeste klasse). Det er Tanja Kahrs
med X-Pected Dine Mites Robin Hood.

The Britisk Manchester Terrier Club
Moderklubben til manchesteren finner vi i dens hjemland,
England. Den fyller 75 år neste år, hvor de da også skal være
vert for den Europeiske Manchester Terrier Happeningen.
Klubben driver med opplysning om rasen, forskning og holder
utstillinger.
Klubbens hjemmeside, med alt av opplysninger om rasen finner
man her: www.british-manchester-terrier-club.co.uk
Trening og hold
Manchester terrier valper er svært kvikke og aktive. Det er
derfor viktig å bruke mye tid på hverdags- oppdragelse, lek og
sosialisering det første året.
De lærer fort og du vil ha et kjempegrunnlag for resten av
hundens levetid. Du vil da få en harmonisk, trivelig hund til å
stole på.
Manchesteren har mange felles
rasetypiske trekk, som vi ser går igjen i de fleste hundene. Men
de har alle forskjellige personligheter og dette kan variere mye
innen rasen, ja til og med innen samme kull.
Vi må respektere hver
enkelt hunds type og
behandle hver hund
som det individet den
er.
Noen er reservert mot
fremmende, mens
andre overstrømmende
hilser på alt og alle,
mens andre igjen er
overlegen og er helt
uinteressert i
fremmende.
Noen kan virke stae og
egenrådige og ikke så
villige til å samarbeide,
mens andre alltid er
samarbeidsvillig,

Tanja og Robin
Og Eirik Kahrs med X-Pected Dine Mites Perfect As I Am.

dresserbare og vil alltid gjøre eier ”til lags”.
Noen har ”kort lunte”, kan virke skarp og tenner lett på det
meste, mens noen har ”lang lunte” og tolererer det meste før

den gjør noe.
Alle disse egenskapene / karaktertrekkene finnes innen rasen.
Det finnes oppfatninger om at visse trekk skal være ”dårligere”,
for eksempel at en hund er reservert overfor fremmede
(mener med dette ikke overdreven redd). Men man kan ikke
karakterisere visse typer som ”feilaktig” bare fordi de ikke
svarer til vårt hundeideal, som ofte går ut på å være åpen,
tilgjengelig og dresserbar. Disse karaktertrekkene bare er med
på å understreke hundens personligheter, og heldigvis liker
vi også forskjellige personligheter. Men disse forskjellene gjør
det ekstra viktig å lytte til oppdretteren når valp skal velges ut.
Det er utrolig viktig å fortelle oppdretteren hva du ønsker deg
av hunden, hvordan du håper den skal være og hva du ønsker
å bruke den til. Oppdretteren ser jo valpene hele tiden og vil
dermed lettere kunne danne seg et bilde av hvilken hund som
kan passe nettopp deg og dine ønsker. Man ser selvsagt ikke
alt på en 8 ukers gammel valp, men en erfaren oppdretter vil
kunne se noe om hvordan hunden tegner som type.
Disse egenskapene kan forsterkes eller dempes av hvordan
hunden blir behandlet av eieren. En hund som i utgangspunktet
er en positiv og hund kan helt ødelegges av en eier, mens en
annen hund som i utgangspunktet er vanskelig, kan blomstre
opp og bli en kjempefin hund for en annen eier.

En godt sosialisert manchester går bra sammen med andre
hunder. De kan også gå bra sammen med katter, sett at de er
vant til dette fra de er valp.

Bjeffing
Manchesteren bjeffer. Det er en av deres gode kvaliteter
(de vokter huset). Og de fleste manchestere bjeffer ikke overdrevent, men hos noen individer har mye bjeffing vært sett på
som et problem. Manchesteren står ikke bare og bjeffer for å
bjeffe. Den bjeffer når noe skjer(feks. dørklokken). Man kan til
dels få manchesteren til å bjeffe mindre ved å sosialisere den
godt. La den treffe mange forskjellige typer mennesker, dyr og
lyder når den er ung. Det er spesielt viktig å få forskjellige
mennesker til å besøke hjemmet ditt og venne den til mange
lyder hjemme når den er valp. På denne måten lærer man dem
at disse tingene er akseptert og ikke skal bjeffes på.

Det er ikke overdrevent forskjell på kjønnene hos manchesteren. Begge kjønn er utmerkede kjæledyr. Hannene kan nok
trenge en noe fastere hånd (spesiellt i kjønnsmodning/ puberteten). Disse går heller ikke alltid så godt overens med andre
hanner , når de blir voksne. Tispene kan derimot bli hormonelle
i forbindelse med løpetider. Så her må man se litt på egne
ønsker/ erfaring med hund fra tidligere. Temperament kan også
variere innen kjønnet/ kullet. Si derfor fra til oppdretter hva
slags type du foretrekker, slik at dere i fellesskap kan finne akkurat den hunden i kullet som passer din familie best.

Å ha flere manchestere sammen
Manchesteren er glad i selskap og trives godt sammen med
andre manchestere/ andre hunder. Men man bør unngå at
hundene er i omtrent samme alder. Dette går ikke alltid bra,
og har to manchestere først kommet veldig dårlig ut av det
med hverandre, er det ikke enkelt å få dem til å like hverandre.
I valpe/ unghundperioden går det som regel veldig bra, det
er først når de kommer i 1 ½ - 2 års alderen at problemene
oppstår.
Jeg vil derfor anbefale at det er helst et par år mellom hunder
av samme kjønn, samt at man velger hundene med omhu, slik
at ikke den yngste er mer dominant enn den eldste. Få hjelp av
en erfaren oppdretter til å velge riktig valp!
En av hvert kjønn er det stort sett få problemer med (bortsett
fra løpetid).
Men om man er oppmerksom og passer på rangordningen i
flokken, er det ikke umulig å få mange til å gå godt sammen, vi
har her hjemme 6 hannhunder som går supert i lag, selv når vi
har løpetid. Og manchesterene trives godt når de er flere.

Men manchesteren er avlet frem for å ta rotter og smådyr,
så det er ikke å anbefale å ha dem sammen med rotte, mus,
kanin, marsvin og andre gnagere.

Helse
Generellt er manchester terrieren en sunn rase, som må forventes å kunne leve lenge. Det er ikke uvanlig at en manchester
kan bli opp til 15 år eller eldre.Men såklart en manchester kan
bli syk som alle andre hunder. De fleste problemer kan unngås
ved riktig stell. Det er viktig å sørge for at den har et trekkfritt,
lunt sted å sove. Man må fôre den med riktig mat tilpasset alder
og aktivitetsnivå. Den bør også ha en luftetur på ca 30 minutter
hver dag. Dette burde holde både eier og hund i form (men den
er gjerne med på lenger turer). En hund i god fysisk og psykisk
form er generelt bedre rustet overfor helse problemer, og man
slipper hyppige dyrlegebesøk. En manchester skal som alle
andre raser ha vaksiner 1 gang i året. Veterinæren tar da også
en helsesjekk på hunden. De skal ha ormekur behandling 1-2
ganger i året for ikke å få innvollsorm. Enhver valp skal leveres
med helseattest som ikke er eldre enn 1 uke.
De kan ikke leve utendørs pga sin korte pels, uten underull. Det
kan bli for kaldt om vinteren og for varmt på sommeren (pga
den svarte pelsen). Dette betyr ikke at manchesteren ikke stor-

trives utendørs, simpelthen at den ikke skal BO ute. Manchesteren trives best innendørs med familien, så sant at den får blitt
mosjonert og lekt med utendørs.
Det finnes en genetisk arvlig sykdom på rasen, von Willebrand’s
disease. Dette er en mild blødersykdom. Alle avlsdyr i Norge
blir nå DNA testet for å vite statusen før de blir brukt i avl. Det
finnes tre statuser:FRI (CLEAR): Hunden er ikke bærer av vWD
genet og alle avkom blir derfor automatisk fri.BÆRER
(CARRIER): Hunden er bærer av genet, men er selv HELT
frisk. Den overfører genet til 50% av valpene sine, mens de
resterende blir fri (ikke bærer av genet).BLØDER (AFFECTED):
Hunden har fått vWD genet fra begge foreldrene og er derved
bløder. Hunden må ikke brukes i avl, men kan leve et godt,
langt liv om man er oppmerksom på at hunden har sykdommen.
I Norge er vi kommet svært langt med testing av avlsdyr, og
kun hunder som er FRI- FRI ellerFRI- BÆRER brukes i avl.
Det blir da ikke født noen blødere. Grunnen til at også bærere
brukes i avl er at det ellers ville bli et for lite genetisk mangfold i
rasen og andre, langt mer alvorlige sykdommer kan oppstå. Det
er viktig å poengtere at en bærer er 100% frisk, og det er
derfor ingen fare å kjøp en slik valp. Det er bare viktig å være
klar over at den er bærer, slik at om den brukes i avl, kun må
pares med en annen hund som ikke er bærer av genet. For
en hund som kun er familiehund, har det ingen betydning om
hunden er bærer av genet eller ikke. For å vite mer om vWD,
kan du lese mer her: www.vetgen.com
Stell
En manchester krever minimalt pelsstell. Den har kort pels og
heller ingen underull. Da det er denne som røyter til daglig,
feller den pels kun to ganger i året, resten av året røyter den
ikke. Den holder seg stort sett ren, og etter tur er det bare å gå
over med en klut, så er den ren og tørr. Daglig pelsstell er å gå
over med en gummibørste eller et pusseskinn. Vasking gjør man
etter behov. Så dette er helt klart en hund med enkelt pelsstell. Men i og med at den ikke har underull, må man når det er
svært kaldt ha et dekken på. De har sjelden problemer når de
er i bevegelse, men blir de stående stille i kulde eller ved mye
nedbør, blir de kalde og må ha dekken på.
Klørne vokser raskt, så viktig at disse blir klippet ofte.
Innbilt svangerskap:
Innbilt svangerskap er på manchesteren et vanlig problem.
Mange tisper forandrer væremåte i forbindelse med løpetid.
Forandringene er individuelle og kan variere mye fra hund til
hund. Noen forandrer seg en stund før løpetiden starter andre
under. Vi har også de som blir innbilt drektige ca 2 måneder
etter løpetiden. Dette tilsvarer den tid da tispen skulle hatt
valpene sine om hun hadde vært drektig. Det kan gi seg utslag
i piping, overdrevet redsel, passe på / vokte gjenstander steder
og aggressivitet mot mennesker. Det er ikke uvanlig at tispen
i denne perioden får hovne patter, ofte med melkeproduksjon.
Noen får en enorm appetitt og legger lett på seg. Tispen kan i
denne perioden være litt slapp.
Ofte kan det være vanskelig å se sammenhengen mellom
tispens plutselige humør forandring og løpetiden som var
måneder tidligere. Venn deg derfor til å notere tispens løpetider.
Behandle tispen med forståelse i denne tiden. Om hun vil være
i fred, la henne være det. Det er viktig med godt med mosjon i
denne tiden, så gå lange turer og rolige aktiviteter.
Om hun får melk i pattene, gi henne mindre mat enn vanlig,
dette gjør at melkeproduksjonen avtar. Om tispen er plaget av
mye melk og flere symptomer kan man gi henne Galastop, et
preparat du får hos veterinær. Dette er et utmerket middel som
er ufarlig. Tispen vil da i løpet av få dager bli som normal igjen.
Selv om tispen har hatt et voldsomt innbilt svangerskap en
løpetid er det ikke sikkert at hun får det neste gang. Dette kan
variere fra løpetid til løpetid.

Manchesteren og barn
En manchester går som regel godt sammen med barn. Vi har
heldigvis sjelden problemer med dette. Og selv et nokså lite
barn kan med glede hjelpe til med manchesteren, både med lek
og med trening. Ofte synes både barn og hund det er gøy å øve
på ting som sitt, gi labb osv sammen. Et større barn kan som
regel også godt gå tur med manchesteren. Det er også viktig at
du lærer barna å respektere hunden og oppføre seg ordentlig
mot den. Uansett bør du ikke la barn og hund være alene sammen.
Det kan være utviklende for barn å vokse opp sammen med en
hund. Det er en trygg og god kamerat som de kan være stolt
av. De kan også med fordel delta på hundekurs, hundeleir, utstilling, lydighet og agility og kan gi økt selvfølelse og forståelse
for andre levende vesener.

Men forholdet mellom barn og hund kan dessverre også gi
opphav til problemer: Valpen biter i stykker leker, jakte på og
napper i barn som hopper og løper, biter i selvforsvar barn som
erter eller skremmer den.
En hund trenger å bli behandlet respektfullt og er barna veldig
små er det viktig at de voksne lærer barna hvordan hunden skal
behandles. En valp er veldig følsom for hvordan barn behandler
den. Og det er viktig at den får gode erfaringer med barn. Små
valper har veldig skarpe tenner og kan bite hardt.
På et øyeblikk kan rolig lek gå over til intens lek som lokker
valpen til jakt og biteleker.
Hvis barn lærer seg å omgås valper vennlig og respektfullt er
det uvanlig at de viser aggressivitet mot barn.
Lær barna å respektere hunden når den vil være i fred.

Tydelige grenser
En manchester valp vet ikke hva som er tillatt eller forbudt. For
den er det ikke noe som er riktig eller galt. De følger sine impulser og naturlig adferd.
Mange typer adferd som i dag oppleves som et lydighetsproblem, har vært ønskelige egenskaper hos tamhunden i tusenvis

av år, for eksempel å bjeffe, jakte og vokte.
En valp som får lov til å gjøre forbudte ting fordi den er så ”liten
og søt”, trener gang på gang på adferden. Det blir derfor vanskeligere å venne den av med ting vi ikke vil at den skal gjøre.
Uvaner forebygges når hunden er ung. Hos voksne hunder
sitter uvanene dypt og å trene dem bort tar mye lengre tid, hvis
man i det hele tatt klarer det (som for eks: trekke i kobbelet,
hoppe opp på folk, jakte eller rømme). Så husk, start når du får
valpen i hus!

Hun hadde hunden med på det første manchester terrier open
showet som ble arrangert i 2000.
Populasjonsstørrelse i Norge
I Norsk Kennel Klubs stamtavle register ble det i årene 19001922 registrert 22 Manchester terriere.
Etter dette finnes det ingen registrerte manchester terriere før
i 1972. Og i 1974 ble det første manchester kullet født i Norge.
Mellom 1974 og til og med 2010 ble det registrert 476 manchestere i Norge, hvorav 435 hunder er født i Norge.
Betty Salvesen - Til minne.
Betty Salvesen medeier i Salvebos Kennel har gått bort i en
alder av 60 år.
Hun var et aktivt hundemenneske som mange vil savne på
hundetreninger og
utstillinger.
Kennel Salvebo fikk sin første Manchester i 1999 og har drevet
oppdrett
av bl.a. denne rasen siden.
Våre tanker går til Arild og familien.
Manchestervenner i inn- og utland.

Kuriositet
Forfatteren Agatha Christie eide to Manchester terriere i løpet
av livet.

Agatha Christie med hunden Bingo.
Den første, Treacle, og Bingo. Bingo var modell for hunde
karakteren Hannibal i hennes siste bok ’Postern of Fate’.
Tidligere president i USA, Teddy Roosvelt, eide en Manchester
under sin presidentperiode i Det Hvite Hus. Han ble kalt Blackjack.
Margit Sandemo hadde en manchester terrier kalt Villemann.
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Kullstatistikk 1974- 2010
Det er født totalt 103 kull i tidsrommet 1974- 2010. Kullene har en gjennomsnitts størrelse på 4,2 (registrerte i kullet). Minste kullstørrelse er på 1 valp, mens de største er på 7 valper.
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