Förenklad RAS för
Terrier Brasileiro

Rasens namn
Terrier Brasileiro
Specialklubb
Svenska Terrierklubben
Rasens historia, hemland och användningsområde
Den Brasilianska Terriern är en av endast två raser som har Brasilien som sitt hemland, den
andra är Fila Brasileiron. Terrier Brasileirons ursprung är oklart men det som oftast nämns är
att de brasilianska studenter som i slutet av 1800- och i början av 1900- talet studerade i
Storbritannien och Frankrike, vid sin återkomst till hemlandet förde med sig hundar av
”foxterriertyp”. Dessa terriers korsades sedan med lokala små hundar som fanns vid gårdarna
på den tiden.
Den officiella FCI-standarden tillkom 1964.
Genom åren har rasen genomlidigt cykler av upp och nedgång i popularitet. 1973
deklarerades den som "död" och registreringen avbröts. Lojala Terrier Brasileiro fans och
uppfödare höll själva stamböckerna vid liv, och rasen var fortfarande mycket populär bland
lantbrukare och ranchers som arbetande hundar. Genom stora (på rasklubbens hemsida
benämns dom som heroiska) ansträngningar av bla Marina Vicari Lerario (nu ordförande för
Fox Paulistinha Club i Brasilien) och andra uppfödare, återupptogs rasen för registrering
1994. Hunden har gjort en enastående comeback i nationell popularitet såväl som
internationell. Rasen var representerade för första gången vid 1994 års World Show och rönte
då ett stort intresse och hundar började exporteras till Europa.
I hemlandet hålls Terrier Brasileiron oftast som sällskapshund, men den respekteras också
högt som jakthund, herdehund och varnande vakthund.

Rasen internationellt
Det är svårt att få fram uppgifter hur pass vanlig rasen är internationellt men helt
klart är att den verkar vara på uppgång. Siffror från Finland visar följande:
Totalt antal registrerade: 994st
Registrerade under 2008: 165st
Registrerade under 2009: 149st
Rasen i Sverige
Terrier Brasileiron är en nykomling i Sverige, den första importerades 2007 från Finland.
Under 2008 importerades det ytterligare nio Terrier Brasileiro till Sverige. Vi har idag två
registrerade uppfödare av rasen, Sofia W Larsen med Kennel Sofalex, även uppfödare av
Dansk Svensk gårdshund samt Madeleine Sidbäck, Kennel Sidbäck.
Den första kullen bestående av åtta valpar föddes hos Kennel Sidbäck den 14e januari 2009 .
Under 2009 registrerades det totalt 21st valpar och allt tyder på att rasen kommer fortsätta öka
i popularitet.
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Källor:
Rasklubben i hemlandet:
http://www.terrierbrasil.com.br/
Tack till Siv Jernhake för lån av delar av text från hennes sammanfattning av standarden som
hon gjorde när hon presenterade rasen vid SvTek’s domarkonferens 2008.
Tack till Kennel Sofalex och Kennel Sidbäck för information och lån av bilder.
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