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Jack russell
terrieren
– den sprudlende lille hund med
de mange egenskaber
Den lille jack russell terrier er en livlig fætter – med masser af energi og
gåpåmod går den ikke af vejen for noget. Den sprudlende hund kan bruges
til jagt, agility og dog dancing – ja, faktisk alt hvad hjertet begærer
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Opmærksom, lærenem,
tjenstvillig og intelligent er blot
nogle af de ord, der kendetegner jack russell terrieren.
Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak Rasmussen

ack russell terrieren opstod i England i 1800-tallet som
en følge af præsten John ”Jack” Russells avlsindsats.
Præsten var ivrig jæger. I den forbindelse udviklede han
en stamme af fox terriere, der kunne opfylde hans behov for en hund, der kunne følge hans fox hounds og gå i grav
for at tvinge ræve, grævling og andet vildt ud af deres huler.
Der opstod to varianter med samme basisegenskaber; kun
med forskelle i størrelse og proportioner. Den højere og mere
kvadratisk byggede parson russell terrier, og den mindre, men
mere aflange jack russell terrier. Det lykkedes pastor Russell
at skabe en terrierrace, der både var modig og styrbar, uden at
være aggressiv, som havde gode jagtegenskaber og som kunne
samarbejde med mennesker.
Racen er videreforædlet i Australien, hvor visionære opdrættere
hurtigt så et potentiale i den lille hurtige terrier, og allerede i
1960’erne importerede australierne de første jack russell terriere fra England.

En engelsk australier
Stort set alle de linjer vi bruger i dag stammer således fra Australien, men racen havde ikke været det den er, uden pastor Jack
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Russells store grundlæggende avlsarbejde. Han arbejdede med
avlen af disse terriere hele sit liv frem til sin død i 1883. Racen
stammer entydigt fra England, men er udviklet i Australien –
og det er denne type jack russell terrier vi ser i Europa i dag.
Australien godkendte jack russell terrieren som selvstændig
race allerede 1. januar 1991. Jack russell terrieren blev godkendt som selvstændig race i Danmark i 2001 af DKK med FCI
racestandarden fra 25.10.2000 nr. 345 som grundlag.

Mentale og sociale egenskaber
Jack russell terrieren er grundlæggende en meget social, glad
og livlig lille hund, på trods af sit terriertemperament, som naturligvis ikke skal undervurderes. Den skal opdrages med en
fast, men kærlig hånd. Det er en ”stor” hund forklædt som lille!
Korrekt socialiseret fra opdrætteren og med fortsat positiv opdragelse og socialisering ude hos familierne, får man imidlertid
den mest fantastiske hund man kan ønske sig.
Den er fra naturens side mentalt stabil og velafbalanceret, og
er særdeles socialt indstillet.
Den knytter sig stærkt til sin familie og giver og kræver uforbeholden kærlighed, samtidig med at den nemt tilpasser sig
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FAKTA

familien som den er. Er det en meget aktiv familie med mange akti- En del opdrættere undersøger og tester deres avlsdyr for flere ting,
viteter, så er russellen med på det. Er det en knap så aktiv familie, så som der er mulighed for kan forekomme hos jack russell terrieren,
og som ikke er ønskværdige i avlen, selvom risikoen er minimal, bl.a.:
tilpasser den sig også det. Den er generelt meget alsidig.
Eneste betingelse; hvis man har en jack russell ter• Patella luxation (løse knæskaller)
rier skal den aktiveres, have motion og meget gerne
• Primary lens luxation (DNA-test)
opgaver. Den elsker simpelthen at arbejde. Det er
• Øjenlysning (ECVO-attest)
Opdrætterne foretager ikke disse tests, fordi racen
ikke nødvendigt med syv ugentlige træningspas
generelt har problemer med disse ting, men for
eller daglige kilometerlange ture på cykel, men
den skal ud at bruge kræfterne og have en på
at sikre, at vi fremover ikke ser noget til dem
opleveren. Det gør heller ikke noget at man
– og det er i øvrigt ganske frivilligt, at opJack russell terrieren er en
har humoristisk sans, når man har en jack
drætterne gør sig den ulejlighed, idet der
russell. En jack russell har en lille speciel
hverken er krav til disse undersøgelser
gennemsund og robust
turbo siddende i rumpen, som den med
eller nogle avlsrestriktioner, der kræver
race, der ikke lider af
det i Danmark.
regelmæssige mellemrum slår til – og så
går det over stok og sten i haven, indtil et pitnogle belastende
stop bliver nødvendigt. Det er specielt festligt,
Pels, mål, vægt og facon
kroniske sygdomme.
Jack russell terrieren findes i pelsvarianterne ruhvis man har mere end én jack russell.
håret, broken (mellemting mellem glat- og ruhåret)
Sundhed
og glathåret. De har sorte og/eller brune aftegninger.
Jack russell terrieren er en gennemsund og robust
I sjældnere tilfælde forekommer tri-colour (brune og
race, der ikke lider af nogle belastende kroniske sygdomme eller har sorte aftegninger). Bundfarven skal altid være hvid. Med pelstyperne
anlæg til dem. De fleste opdrættere er meget bevidste om sundheden ruhåret og broken, skal man regne med en del pelspleje, men man
på de hanner og tæver, de anvender i avlen. Det gælder både i valg af kan sagtens selv lære at gøre det. De fleste opdrættere viser gerne
linjer i forhold til indavl og under opvæksten af hvalpene.
hvordan og hvilket udstyr der er nødvendigt.

OM JACK
RUSSELL
TERRIEREN

Jack russell terrieren er en
stærk, smidig og energisk
brugsterrier med masser af
karakter og en spændstig
krop af middel længde.
Udtrykket er meget intenst.
Foto: Wiegaarden

BEHOV
Trives bedst med et rigtigt udeliv. Den tilpasser sig familiens interesser, men kræver god motion og stimulering. En på opleveren er
nødvendigt for den intelligente hund. Derudover kræver den tæt
kontakt til sine mennesker.
TEMPERAMENT
Den er opmærksom, lærenem, tjenstvillig og intelligent. Den er nem
at ”vejlede” og/eller træne – og den elsker at arbejde. Det er en fremragende familiehund, der er meget social og mentalt stabil. Men som
andre terriere kræver den en konsekvent men kærlig opdragelse.
STØRRELSE
Hanner og tæver: Maks. 30 cm i skulderhøjde
Vægt: 6-7 kg
PELS
Racen forekommer i tre pelsvarianter: glathåret, broken eller ruhåret,
i alle tilfælde med en tæt og beskyttende underuld. Det er en pels
til alt slags vejr og en pels, der ikke skal pyntes på. Fælder en del,
hvis ikke den jævnligt bliver børstet igennem.

En voksen jack russell terrier er
en modig og hurtig hund. Men
de små hvalpe skal lige lære,
hvordan man er en rigtig terrier!
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FARVER
Hvid med sorte eller brune aftegninger. I nogle tilfælde forekommer tri-colour, hvor et individ har både sorte og brune aftegninger.
Grundfarven er dog altid hvid.
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Med en jack russell terrier går det over
stok og sten. Den nysgerrige hund er
nemlig en stor hund forklædt som lille.

ØNSKER DU DIG EN
FANTASTISK FAMILIEHUND?

Den er af middel længde, rektangulær i kroppen og udtrykker spændstighed og karakter i sit væsen og fremtoning. Dens bevægelser er
elegante, flydende og velafbalancerede.
En jack russell terrier bliver ikke over 30 cm høj og vejer mellem seks
og syv kilo. Man kan således nemt have den med alle vegne, uanset om det er på besøg hos familie og venner, på camping, på rejser
(også med fly), på trekking eller ud at sejle. Der findes ikke mange
aktiviteter, hvor den ikke kan være med.
Hvis man passer sin jack russell terrier ordentligt, kan den ovenikøbet
snildt blive 12-15 år gammel – nogle gange mere!

På jack russell terriernes eget site russell.danskterrier-klub.dk kan du læse alt om racen, ligesom
alle aktive DKK-opdrættere af racen er angivet her.
Her finder du også racens repræsentanter som du
kan kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål til
jack russell terrieren.
De kenneler, der har hvalpe til salg, er ofte at finde
på både DKK’s og DTK’s hvalpelister. Links til hvalpelisterne kan du finde på racens eget site i topmenuen under ”Hvalpe”.
Du kan også tage på en DTK- eller DKK-udstilling
og se racen live, og få en snak med opdrætterne
ved ringsiden. De svarer gerne på alverdens spørgsmål om racen.
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Anvendelse
Grundlæggende, og helt primært, er jack russellen en
aldeles fremragende familiehund, der er meget lærenem, og begrundet i dens størrelse og sociale og
russellen ”flyttet ind” og bliver hurtigt en integreret
mentale færdigheder, er den i de senere år blevet
del af familien. Dette skyldes, som før nævnt, den
særdeles populær hos familierne. Så populær,
høje tilpasningsevne racen er født med.
Udover at være en dejlig følgesvend for famiat den for første gang siden racen blev godkendt i 2001, kom på DKK’s Top 20 liste fra
lien er jack russellen intelligent og anvenUdover at være en dejlig
2015, som nr. 20 over de mest populære
delig til rigtig mange aktiviteter, herunder:
følgesvend for familien er
racer i Danmark. Popularitetsfremgangen
agility, almindeligt sporarbejde, schweissfortsatte i 2016, hvor racen kom ind på en
spor, jagt, lydighed, udstilling, gravtræning,
jack russellen intelligent
flot 17. plads.
rally, lure coursing og rigtig mange andre
aktiviteter, der ikke alene tilfredsstiller hunDens sociale og mentale færdigheder komog anvendelig til rigtig
mer klart til udtryk, når den som 8-9 ugers hvalp,
dens behov, men også sørger for at dens menmange aktiviteter.
eller som voksen for den sags skyld, flytter hjemneske bliver luftet, aktiveret og møder en masse
mefra. Der går normalt et døgns tid eller to – så er
andre med samme interesse.
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