Skötselråd för Shih Tzu
Denna upplaga bygger på Johanna Leijons texter

Dagligen
Utfodring
Den lilla valpen äter till en början 4 gånger/dag. För att skapa rutiner kan
man till exempel ge mat kl.08.00, kl.12.00, kl.16.00 och kl.20.00. Glöm
inte att hunden ska ha tillgång till friskt vatten dygnet runt! Det är bra om
man ger valpen, till en början, det foder den är van vid från uppfödaren.
Rastning
Börja med rumsrenhetsträningen så fort valpen kommer till sitt nya hem.
Här finns det många olika idéer om vad som är rätt och fel, gör det som
känns bäst för din valp och dig. Men ta ut valpen ofta! Varje gång den har
ätit, sovit, busat och så vidare så ut på en gång. BERÖM! En valp kan
aldrig få för mycket beröm! Om en olycka sker ignorera det. Efterhand
märker valpen att göra ute är bra.
Motion
Den lilla valpen får all motion den behöver från att leka och busa. Gå
aldrig ut på långpromenad med en liten valp. Om du ska ta med valpen,
kan den kanske åka med barnen i barnvagnen eller få bli buren. En vuxen
shih-tzu behöver promenader.

Ögon
Kontrollera ögonen ofta, se till att inget hår ligger i ögonen och att ingen
skada har uppkommit. Rengör ögonen 1 gång/ dag eller vid behov. Använd
uppkokat, svalnat vatten eller ögonvatten från Apoteket. Fukta en
bomullstuss och torka försiktigt ögat utifrån och in. Kamma sedan bort
eventuellt ”ögonslem” med en fintandad kam, sk. ögon/noskam.
Tofs
När håret börjar bli långt, hänger det ner över ögonen och irriterar, då
måste man sätta fast det. Börja vänj valpen vid tofs i god tid, så fort håret
går att fästa. I början så kanske det räcker med en eller två tofsar ovanför
ögonen, men allteftersom håret växer, behövs fler, man kan även göra
flätor då håret är nog långt. Även mustascherna kan man sätta upp för att
de ska hållas renare och inte ska komma in i munnen. Hur ofta man
behöver sätta om tofsen beror bland annat på längden på din hunds päls.
Men kontrollera dagligen.
Daglig pälsvård
Gå dagligen igenom din hunds päls efter tovor och red ut om det finns
någon. Red ut försiktigt med fingrarna först och sedan med borste. För
minskat slitage på pälsen, borsta den aldrig när den är torr utan spraya
pälsen
med vatten blandat med balsam eller köp färdig blandad spaybalsam,
rådgör gärna med din uppfödare till valpen!

Varje vecka
Badning
En vuxen hund som ska på utställning bör badas 1 gg/ vecka. Om du inte
ska ställa din hund kan varannan eller var tredje vecka räcka, men då får du
räkna med att pälsen tovar ihop lättare. En valp kan man bada varannan
vecka, var tredje vecka eller om den blir smutsig. Unghunden har en mer
krävande päls som tovar lätt, en unghund kan behöva badas flera ggr i
veckan för att undvika hoptovning! För mer info se ”Pälsvård”.

Klor
Det är bra att börja vänja valpen vid kloklippning på en gång. Man kan så
ofta som möjligt gosa med valpen och låtsas klippa klorna, bara klicka just
framför klon. Var alltid lugn och glad när du ska klippa klorna, det gör att
valpen också blir lugn och glad! Kloklippning bör ske ca varannan eller
varje vecka, beroende på hur mycket man tar. Ett tips är att bara klippa av
toppen varje vecka! Man kan se en grop under klon, klipp inte längre än
hit. På vita klor kan man även se pulpan, klipper man i pulpan kan det
börja blöda. Men det är ingen fara! Skulle olyckan vara framme, ömka inte
valpen, detta gör att den tror något farligt har hänt och kan bli rädd för
kloklippning längre fram. Ta det bara lugnt och använd eventuellt
blodstillande medel (finns på hundtillbehörsaffärer) för att stoppa den
ibland ganska kraftiga blödningen. Det finns en uppsjö av klotänger på
marknaden, rådgör med din uppfödare vilken som passar din hund bäst.
Tandvård
Minst en gång i veckan bör man borsta sin hunds tänder. Det för att
undvika tandsten och ev. tandlossning. I början kan man använda en
massagetandborste till valpen. Det finns speciell hundtandkräm, vissa med
god leversmak till exempel. Om olyckan är framme och din hund har
drabbats av tandsten ta din hund till veterinären, så kan denne skrapa. För
att undvika att tandsten bildas kan man i tillägg till tandborstning, ge dental
tugg på maten. Se även till att din hund har tillgång till tuggben som ger
motion till tänderna och som rensar dem också.
Öron
Gå en gång i veckan (exempelvis i samband med bad) igenom öronen.
Titta att det inte finns smuts samt att det inte luktar illa. Luktar det illa, typ
kaffesump, kontakta veterinär, hunden har troligen svamp i örat. Vid behov
kan man rengöra med kokat avsvalnat vatten/öronbad på en
bomullsrondell. Då tvättar man bara öronlappen. Angående öronhåret, ser
det bra och rent ut, ryck inte! Har hunden däremot problem med för riklig
hårväxt kan man behöva rycka ut. Men ryck inte ut i onödan, när man
rycker blir det ju ”små öppna sår” i hårsäcken, vilka kan bli infekterade.
Tassar
Man måste kontrollera trampdynorna och smörja in de med tex tassalva
om de är torra och spruckna. Mellan trampdynorna har shih-tzu en riklig

hårväxt, här gäller det att försiktigt klippa bort håret. Man kan använda sig
av en tassax, finns hos din hundbutik. Om man inte tar bort håret kan det
tova ihop sig och ge skavsår eller svamp. Även runt tassen ska man trimma
lite grann. Detta görs vid behov.

Årligen
Avmaskning
Din valp är avmaskad av uppfödaren innan leverans. Håll gärna en koll
på avföringen för att se till att det inte finns mask. På apoteket finns
receptfria avmasknings preparat.
Vaccinering
Det första vaccinet ges till valpen vid 8 veckors ålder, nästa vid 12
veckor och sedan vid 1 års ålderEnligt SKK:s regler vaccinerar man sin
hund minst var fjärde år. Mot kennelhosta och Parvo görs oftare, rådgör
med din veterinär. När man ska åka utomlands, behöver man till många
länder extra vaccinering. Tag alltid kontakt med din veterinär vid
vaccinering.

Övrigt
Löss & Loppor
Om din hund kliar sig och du hittar små svarta eller grå/bruna prickar i
pälsen kan det vara löss eller loppor! Alla textilier (sängkläder, filtar mm)
måste saneras, är det minusgrader är det bara att hänga ute dem över natten
och tvätta dem sen. På sommaren tvättas de på en gång. Är det loppor eller
om hunden har hunnit få mycket lus kan man använda receptfritt medel
från Apoteket. Följ alltid anvisningarna som följer med medlet! Kom ihåg
att ta kontakt med din veterinär om du är osäker, detta gäller all ohyra!
Svamp
Eftersom shih tzun har lång päls och ofta kan bli blöt ute är det viktigt att
kontrollera om din hund har svamp. Svamp kan till exempel yttra sig som
mörkare fläckar i hårbotten, små prickar i hårsäckarna eller ”skorpor” på
huden. Men det kan även bli missfärgningar i pälsen, röda tassar,
mustascher osv. Om du är osäker, kontakta veterinär!

Pälsvård
Shih-tzu är en så kallad pälshund och med sin långa päls tror ofta folk att
pälsvården är jobbig och tidskrävande. Jag skulle vilja säga att den blir vad
man gör den till. En lång och välskött päls kräver en hel del tid och
regelbundna rutiner. Genom att ha rutiner och alltid vara noggrann, så
undviker man tovor och pälsvården blir lättare. Slarvar man däremot och
hoppar över utredning före bad eller inte borstar ut alla tovor helt kommer
pälsvården att bli jobbig. Grunden till en lyckad pälsvård är egentligen
enkel: regelbundna rutiner och noggrann genomgång!
Shih-tzuns päls
Shih-tzun har en dubbel päls, som består av lite hårdare täckhår och mjukt
underull. Alla shih-tzu har dessutom olika typer av pälsar, en del har lätta
pälsar som knappast tovar, medan andra tovar mer. I regel kan man säga att
valppälsen är lättskött men när hunden byter från valppäls till vuxenpäls,
kommer den in i en så kallad tovperiod och pälsen kan tova ihop väldigt
fort. När denna tovperiod är över och hunden har fått sin riktiga vuxenpäls
kommer pälsvården att bli mycket lättare igen. Tovåldern, som
pälsbytningsfasen ibland kallas, kommer vid ca 8-10 mån ålder. Valpen
fäller ur valpullen som i sin tur trasslar in sig i håret och bildar tovor.
Tovåldern kan fortsätta upp till 2 år, beroende på hur mycket hår och vilken
kvalitet just din shih-tzu har. Efter att ha överlevt de två första åren är
pälsvården riktigt enkel!
Pälsvårdens delar
Pälsvården på en shih-tzu består till största delen av BORSTNING och
BADNING. Till dessa tillkommer daglig vård som tofsning, genomgång
och lite ansning. Eftersom shih-tzu pälsen tovar så måste man reda ut
tovorna. Tovorna uppstår som sagt genom att underullet lossnar och fastnar
i täckhåret. Håret i tovorna är löst, och kommer att lossna genom utredning
med fingrarna och borstning, speciellt om håret inte har varit tovigt så
länge. Ju längre tovan sitter i, ju hårdare fastnar den. Om tovan slits bort

med en kam eller en borste med vassa piggar, så går också täckhåret av,
vilket leder till att hunden kommer att få risig och sliten päls. Tovorna
uppstår främst i armhålorna, insidan av benen, bakom öronen, i nacken och
på sidorna, och det är på dessa ställen de är lättast att missa. Kom ihåg att
verkligen kolla ordentligt när du går igenom pälsen.
Pälsvårdsverktyg
När du ska komma igång med pälsvården är det vissa redskap och verktyg
som behövs. Att välja rätt är väldigt viktigt. När man har rätt utrustning
kommer pälsvården att bli lättare. Du behöver inte samla på dig ett ton av
borstar och kammar för att lyckas. Det räcker att investera i ett par av bra
kvalitet. Det kan faktiskt vara värt att lägga en extra slant för att få riktigt
bra verktyg. Kammarna och borstarna ska hållas efter och vara rena för att
få maximal livslängd. Rådgör alltid med din uppfödare vid valet av
verktyg denne har troligen lång erfarenhet

Sammanfattningsvis behöver du:
− En bra borste
− En eller två kammar
− En nos/ögonkam
− Sax
− Balsamspray
− Snoddar

Vänj valpen vid pälsvård
Direkt du får hem din valp är det viktigt att börja vänja den vid pälsvården.
Man måste lägga en god grund och vänja den lilla valpen redan från
början. Det är en god investering för att undvika framtida problem.
Pälsvården av valpen kommer endast att ta några minuter, men dessa
minuter är mycket värdefull träning inför framtiden. Ofta vill valparna inte
vara stilla under pälsvården, men det betyder inte att valpen inte kan tränas
till det! Med hjälp av regelbunden träning, kommer valpen att lära sig
uppskatta pälsvård.
Ett tips är att från början träna valpen att vara stilla just efter den har fått
springa och busa av sig. På det här sättet kommer valpen att vara mer
rofylld och lättare att hantera. Valpen ska vänjas att alltid skötas på samma
ställe, helst ett bord, så slipper matte/husse få ont i ryggen. Det behöver
inte vara ett speciellt trimbord, köksbordet kan funka lika bra, bara bordet
är stadigt. Valpen kan försöka hoppa ner oavsett hur upp högt hon/han den
är så lämna ALDRIG valpen ensam på bordet! När valpen sitter lugnt; gå
igenom pälsen med antingen en borste eller kam. Använd andra handen till
att hålla valpen varsamt men stadigt. Kamma sedan huvudet och
mustaschen försiktigt. Kamma bort sekretet, ögonslemmet som kan rinna
från ögat med noskammen.
En annan sak som man måste träna valpen är att lägga henne/honom på
sidan. Det kommer att göra pälsvården lättare när din shih-tzu är vuxen och
har en massa hår. Du kan börja med att lära valpen att ligga på sidan i ditt
knä när du kammar tassarna. När valpen försöker smita, ge inte upp förrän
den har lugnat ner sig. När den här övningen är fungerar kan du börja lära
henne/honom på bordet. Sätt en mjuk fäll eller handduk på bordet och lägg
valpen på sidan på handduken. Håll henne/honom med ena handen och
borsta med andra. Be inte någon annan hålla valpen med båda händerna då
detta kan göra valpen osäker. I stället är knepet att släppa på greppet lite i
taget då valpen legat stilla en stund. På det här sättet kommer valpen att
lära sig att vara lugn och att det inte är något särskilt att göra detta. Att
faktiskt förutom att ligga på bordet och bli borstad så kan hon/han passa på
att ta sig en tupplur också...
Fram till att valpen blir runt 6-8 mån så kommer shih-tzu pälsen att vara
lätt att hålla efter, sedan kommer tovåldern, vilket kan vara en smärre
chock både för hund och ägare. Om valpen inte har blivit van vid

regelbunden pälsvården vid det här laget, kan det vara bra att börja om från
början genom att klippa av det toviga håret och låta nytt växa ut. Det tar
ungefär ett år för pälsen att växa ut. Medan man väntar på att pälsen ska
växa ut, kan man lära sig pälsvård och träna hunden på skötseln på samma
sätt som en valp. Om det är möjligt kan man lämna håret på huvudet,
öronen och svansen långt, det håret tar längst tid att växa ut.
Borstning/Utredning
En vuxen shih-tzu ska inte borstas varje dag, detta sliter bara på pälsen.
Däremot när valpen är ung och behöver tränas kan man borsta ofta och
likaså när unghunden är i tovåldern. Då kan du beroende på pälskvalitet, få
borsta upp till flera gånger om dagen. En vuxen hund klarar sig med en
genomgång i veckan. Man kan i alla fall titta igenom pälsen varje dag och
reda ut de tovor som eventuellt finns.
När man borstar ska man alltid göra det försiktigt och det är viktigt att
verkligen gå igenom hela pälsen. Jag brukar börja med att borsta kroppen,
man får ta lager för lager och se till att hunden är tovfri. Jag börjar på
sidorna, innan jag vänder hunden och tar under magen och på benen. Sedan
kollar jag bakdelen och svansen. Till sist fronten, halsen och huvudet. Du
behöver inte borsta i någon speciell ordning, men ha gärna en rutin som du
alltid använder, så du automatiskt går igenom hela pälsen. Efter att ha
borstat en del, kan man ta igenom försiktigt med en stålkam och se så man
inte missat någon tova. Tovorna reds ut med fingrarna (i värsta fall om
saxen ska fram, så försök klippa genom tova i stället för att klippa rakt av
den) och sedan borstas hela pälsen igenom, lite åt gången, hår för hår. Det
är viktigt att reda ut håret ända ner till huden. I bland kan man se att
hunden har blivit borstad på utsidan, håret verkar utrett, men om man tar
med båda händerna känner man knölar inuti pälsen - tovor. Var extra
uppmärksam bakom öronen och på benen!
Till sist kan hunden stå på bordet och håret på ryggen delas i mittbena. Du
kan avsluta med en kam, och samtidigt gå igenom att där inte finns några
tovor. Håret ska aldrig borstas torrt, då detta kommer att göra att det blir
statiskt och går av. Använd alltid någon spraybalsam, glansspray eller egen
mix av vatten och balsam.

Tofsning
Den dagliga skötseln är att sätta en ny tofs samt kolla ögon och öron. Det
viktigaste är att hunden inte ska ha hår hängande framför ögonen, så den
inte ser vart den ska gå. Det kan också bildas mer sektret och ögonen kan
bli röda om det är hår i dem. Torka bort överflödigt sekret/ögonslem med
en våt bomullstuss.
Man ska börja träna på att sätta upp tofsar så snart håret är nog långt för att
fästas i en tofs. Ungefär vid 4 månaders ålder är håret på huvudet långt
nog. En eller två tofsar räcker för en valp, men när håret har blivit långt
behövs mer tofsar för att hålla håret ur ögonen. Tofsar till
vardagsuppsättningar görs med fördel av latexsnoddar. Snoddarna ska vara
tunna och mjuka för att inte slita så mycket på pälsen. Storlek Medium
(5/16) brukar vara lagom stora och använd Light Weight. Till hundar med
mycket hår kan man behöva Medium Weight. Håret på huvudet kan få en
mittbena och bli uppsatt med några tofsar på varje sida. De sista tofsarna
sätts upp mot sidan och kan flätas. Det finns mängder av olika varianter på
frisyrer, huvudsaken är att det inte sitter för tight så det drar i ögonen eller
blir obehagligt för hunden. Då kommer den att göra allt den kan för att riva
ner håret, vilket i sin tur sliter på håret. Även mustaschen ska fästas upp så
hunden slipper få håret i munnen. Förutom att det är obehagligt för hunden
och den kan få hår i halsen så bits håret av och blir smutsigt och slitet. Gör
en sektion genom att ta håret från ögats yttre del ner till mungipan. Kamma
försiktigt ut mustaschen innan du sätter fast första snodden, om håret är
långt fäst ytterligare snoddar med lagomt mellanrum. Se till sist så att inte
"skägget" har fastnat så att hunden kan öppna munnen ordentligt.
När du ska på utställning dagen efter ska du inte fläta håret. Då
rekommenderar jag att du sätter upp endast det hår som ska vara i
utställningstofsen för att undvika att det blir onödiga veck på pälsen. Fäst
den långa pälsen i tofsen och mustaschen genom att linda wrappingpaper
runt håret, sätt fast pappret med hjälp av wrapping bands, som är grövre
och större snoddar särskilt anpassade för detta. På detta sätt slipper du fula
veck och smuts i pälsen före utställningen samt att din hund slipper få hår i
ögon och mun.

Utställningstofsen ska sitta mitt på huvudet på pannans högsta topp. Till
denna kan det behövas lite grövre snoddar för att håret ska hållas på plats,
Medium eller Heavy Weight. På en valp eller unghund kan det räcka med
endast en tofs. Men på vuxna hundar med mycket päls behöver man ofta
dela upp tofsen i en främre och bakre sektion. Man börjar alltid med den
främre sektionen, som görs på samma sätt som en valptofs. Ta med en
pinnkam från ögats yttre del upp rakt bakåt några cm . Gör den första
tofsen med en snodd och tupera lite i pannan före du fäster snodden om det
behövs. Håret ska fästas så att shih-tzuns huvudform förstärks och det ska
vara en liten ”bulle” fram på pannan. Bullen formar du genom att dra
försiktigt i några strån från tofsen och genom att använda pinnkammen.
Den bakre sektionen kan man antingen göra rund eller som en triangel som
har spetsen mot huvudets bakre del. Fäst snodden så långt fram och så nära
den främre sektionen som möjligt. Sedan fäster du ihop de båda
sektionerna med en snodd. För att få bukt med korta strån som sticker ut
använder du en gele. Applicera direkt med fingertoppen eller använd en
liten sminkborste/slingborste för att klistra fast stråna.

Badning av Shih-tzu
Badning är en otroligt viktig del av shih-tzuns pälsvård. Hur ofta du ska
bada din hund beror på om du ska ställa ut din shih-tzu eller inte. Om du
ska ställa ut så behöver du bada minst en gång i veckan och undvika att
borsta utan bad. En ren päls kommer att samla på sig mindre tovor och bli
mindre sliten. Shih-tzun kan badas varje gång den är smutsig. Oftast
behöver man inte bada valpar lika ofta då de har mindre päls än en vuxen.
Ändå så ska valpen badas med högst ett par veckors mellanrum för att bli
van vid badningen. När hunden kommer in i tovåldern kan den behövas
bada ännu oftare. Att bada hund är kul, så lägg ner ordentligt med tid och
slappna av. När valpen behandlas varsamt, kommer den snabbt att lära sig
att vara stilla. Det värsta man kan göra är att bada valpen snabbt och oömt,
då blir den rädd för badningen. Var positiv och beredd på att bli blöt du
med!

Produkter
Det bästa är att hitta ett bra sätt att bada din hund utan alltför stor
belastning på ryggen. Exempelvis genom att använda ett stor tvättho eller
en babybalja med ben, varför inte ett skötbord som även har sköt yta och
plats för produkter. Det finns även ställningar som man kan sätta på
badkaret.
Du behöver till att börja med schampo och balsam, samt en extra flaska att
späda ut dem med. När man köper schampo och balsam är det bästa att
välja kvalitetsprodukter. Även här rådgör med din uppfödare vilka
produkter som passar bäst för din Shih Tzu, denne har ju lång erfarenhet
och har troligen prövat de flesta som finns på marknaden.
Bada steg-för-steg
Blanda först ut schampot i blandflaskan. Se efter hur mycket just ditt
schampo ska spädas på bruksanvisningen.
Börja med att blöta hunden ordentligt. Skumma upp håret på kroppen
försiktigt. Gör inga onödiga "badtovor" genom att gnugga pälsen för
mycket, sprid ut det utspädda schampot varsamt med fingertopparna.
Tassarna brukar bli extra smutsiga, så de kan du skumma upp ett par
gånger. Kom ihåg att skölja ur schampot direkt. Använd samma
neråtgående rörelser, som vid borstningen, gnugga inte! Skölj ur
noggrannt. Till sist; blöt huvudet och tvätta, öronhåren, mustaschen och
bröstet. Var speciellt uppmärksam på ögonen, öronen och nosen. När du
sköljer huvudet, håll ena handen framför ögonen och skydda de, se till att
vattnet rinner bakåt mot nacken och inte i ögonen. När du blöter
mustaschen, skölj med duschen under ögonen, men var noggrann med att
skölja bort och inte mot. Är ansiktet mycket smutsigt kan man behöva
tvätta mustaschen två gånger, likaväl öronen också. I fall att hunden är
riktigt smutsig så kanske inte en utspädning räcker, utan du kan behöva
blanda lite mer. Å andra sidan, om hunden inte är så himla smutsig så kan
det räcka med att tvätta tassarna, benen och magen. Att använda för mycket

schampo kan vara uttorkande, så gå efter ditt sunda förnuft. Schampot ska
alltid användas utspätt, då det annars är för starkt och kan skada pälsen. Du
kan använda det outspätt på små områden, tex mustascher eller tassar.
Sedan späder du även ut balsamet, också den enligt bruksanvisningen på
flaskan. Du ska inte vara för snål med balsam, och det ska helst vara sådant
balsam som kan lämnas kvar i pälsen. Om din hund har mycket hår, så kan
du behöva mer balsam än vad som anges i anvisningen. Sätt hunden i
baljan, och häll det utspädda balsamet över hundens rygg, sprid ut det med
hjälp av duschstrålen och låt vattnet samlas i baljan. Stäng av vattnet, och
låt hunden stanna i det balsamblandade vattnet. Häll samtidigt
balsamvatten över hela hunden. Skynda inte, utan låt hunden stå ett par
minuter i badet, så balsamet får verka. Sedan kan du låta vattnet rinna bort,
och samtidigt krama ur pälsen med händerna, innan du lindar in vovven i
rena, mjuka handdukar.
Att föna din hund
Det är viktigt att alltid föna din hund efter bad. Att lämna hunden blöt kan
leda till att den blir kall och sedan sjuk, dessutom blir pälsen garanterat
tovig. Har du inte en stor fön på stativ, kan det vara smart att skaffa en
hållare för fönen då du får båda händerna fria. Om du borstar samtidigt
som fönen torkar så känner du också temperaturen på "blåset". När man
torkar huvudet ska man alltid använda den lägsta styrkan på fönen. Var
systematisk och se till att hela pälsen blir torr, från rot till topp. Medan man
fönar en hund borstar man den samtidigt och går igenom så det inte finns
tovor, använd tipsen under stycket om Borstning/Utredning.

Att tänka på
Se till att göra den regelbundna skötseln av pälsen till en trevlig stund,
både för matte/husse och hunden. Det man då bör tänka på är att ha
trimbordet på ett ställe i huset där man trivs, inte nere i en mörk källare
eller instängd i en tvättstuga. Välj ett ljust ställe där du har uppsikt och inte

behöver känna dig instängd, placera tex trimbordet i vardagsrummet
framför tvn eller håll till i badrummet eller köket! Man bör även försöka
att ta sig an pälsvården då man är pigg och på bra humör, att stå och borsta
en tovig ”tonåring” när man är trött och på dåligt humör är nog det värsta
man kan göra. Grunden till att få pälsvården att fungera bra är förtroendet
som finns mellan dig och hunden. Hunden måste kunna lita på att skötseln
inte ska vara obehaglig. Man måste lära sig att reda ut tovorna försiktigt,
först med fingrarna och sedan med en borste. Tovorna ska aldrig rivas i
med en kam; det gör ont, och det finns ingen anledning att tro att någon
hund kan förstå varför den ska bli behandlad på ett sådant sätt. Ha mycket
tålamod med tovorna alltså. Vidare så ska man aldrig låta pälsen bli
jättetovig, det undviker man med regelbunden pälsvård.

SPECIALKLUBBEN FÖR SHIH TZU

Klubben bildades 1969 och blev officiell klubb, ansluten till SKK(Svenska
Kennelklubben), för rasen1981. Klubbens huvudsakliga uppgift är att
sprida kunskap om rasen och arbeta för en sund och frisk hundras. Klubben
har idag ca 600 medlemmar och det registreras ca 250 valpar per år.
Klubben är indelad i kretsar som anordnar träffar, kurser och utställningar
för att på så sätt tillgodose medlemmarnas intressen. SST utger
medlemstidningen Shih Tzu Bulletinen 4 ggr per år. Vill du bli medlem
eller veta mer, gå in på klubbens hemsida www.shih-tzu.se

Historik
Shih Tzu är en av de fyra raser inom sällskapshundgruppen (grupp 9) som
räknar Tibet som sitt ursprungsland. De övriga är Lhasa Apso, Tibetansk
spaniel och Tibetansk terrier.
Det finns belagt att redan i ursprungslandet fanns de olika rastyperna
utvecklade även om de också korsades med varandra. Under den sista
kinesiska kejsardynastin Ch´ing eller Manchu (1643-1912) utvecklades
kontakterna mellan Lhasa i Tibet och Peking i Kina. Hundar av Shih Tzu
typ eller Hassa Lion Dog (Shih Tzu) gavs regelbundet som gåvor av
härskarna i Lhasa till kejsaren i Den Förbjudna staden i Peking.
Bara några månader före Änkekejsarinnans död i november 1908 besöktes
hon av Dalai Lama som överlämnade fler Shih Tzu som gåvor. Efter
hennes död upphörde övervakningen av palatsuppfödningen av hundarna i
den kejserliga kenneln då hennes efterträdare inte var intresserad av
hundar. Kort därefter upphörde kejsardömet. Uppfödningen i palatset
fortsatte dock av eunuckerna under flera decennier fram till åtminstone
slutet på 1920-talet. Det finns dokumenterat att Shih Tzun i Palatset
betraktades som en egen ras särskild från pekingesen även om
korsningsavel förekom. Korsningsvalparna fick beroende på typ ett
egennamn, så benämndes valparna efter en gul Shih Tzu och en gul
pekingese ”Lychee Hung”.
Efter Änkekejsarinnans död spreds Shih Tzun utanför palatset och både
kineser och västerlänningar startade uppfödning av rasen under 1920-och
30-talet.. Rastypen varierade och det förelåg svårigheter att få ett bra
avelsmaterial. Pekings kennelklubb bildad 1934, utgav 1935 en skrift med
en beskrivning av rasen med titeln ”The Lhassa Lion dog (Shih Tzu) av en
kinesiska med mångårig erfarenhet av uppfödning av rasen.
Mot bakgrund av Kinas historia under 1800-talet fanns inom Kejsardömet
ett misstroende mot västerlänningar, men Änkekejsarinnan sades ha haft
lättare att föredra amerikanskor. Kanske var det detta som medverkade till
att den danska ambassadörens amerikanska hustru i början av 1930-talet
lyckades köpa en gyllene Shih Tzu tik av en gammal palatseunuck. Denna
Shih Tzu tik född i maj 1928 var den enda palatsuppfödda Shih Tzu som
nådde västerlandet.
När det danska ambassadörsparet 1932 förflyttades till Norge medförde de
förutom ovan nämnda tik ytterligare en tik och en hanhund, båda svartvita.
Med dessa tre som grund startades uppfödning, första kullen föddes 16 maj

1933, av vad som benämns ”den rena norska linjen”. Fler uppfödare
tillkom i Norge med anknytning till diplomatkåren under 1930 och 1940talet. Under denna tid exporterades först flera hanar till Danmark och
därefter en tik. Det norska materialet tillvaratogs av en dansk uppfödare,
som utvecklade den ”norska linjen” under 1950 och 60-talet. Samtidigt
med de norska importerna infördes i början av 1930-talet tre Shih Tzu, en
tik och två hanar till de Brittiska Öarna, de kom att utgöra en grund till den
engelska Shih Tzu aveln. En hanvalp från den första norska kullen gavs
1933 som gåva till det engelska kungahuset. Han kom att ingå i den tidiga
engelska Shih Tzu aveln. 1935 skrevs en provisorisk engelsk standard
under medverkan av det danska ambassadörsparet, men först 1940 fick
rasen cert-rättigheter i England. Under 1930-talet importerades ytterligare
två Shih Tzu tikar, varav en via Canada, under 1940-talet två tikar och en
hanhund, samtliga från Kina och slutligen 1952 en Shih Tzu tik från HongKong till England.
Vår nuvarande Shih Tzu avel baseras på 12 avelsdjur med kinesisk
härkomst, tre till Norge och nio till de Brittiska Öarna. Två avelsdjur,
importerade till de Brittiska Öarna på 1940-talet, en hane och en tik,
introducerades endast genom en dotterdotter först 1962 i den engelska
Shih Tzu aveln. De fick ett mindre genetiskt inflytande jämfört med övriga
importer.
Först 1950 blev Shih Tzu bofast i Sverige genom en import från Norge,
året därpå etablerades uppfödning av rasen med ett avelsmaterial av norskdansk och brittisk härkomst. Under 1950- och 60- talet dominerade i
Sverige de norsk-danska blodslinjerna.
I England genomfördes 1952 en pekingeserinkorsning med syfte att
reducera storleken och förbättra kvalitén på den engelska Shih Tzu
stammen. Två hanar med pekingese i fjärde generation (6,25 % peke)
registrerade som renrasiga Shih Tzu var de som framförallt förde pekeblodet vidare i stammen.
En privat klubb bildades 1956 i England med syfte att värna uppfödning av
en storleksmässigt mindre Shih Tzu. För detta ändamål importerades 1959
från Sverige en hane av den ”rena norska linjen” som under 1960-talet
införlivades i den engelska stammen.
Fram till mitten av 1970-talet utvecklades i Skandinavien, som haft
uppfödning lika länge som England, en egen typ av rasen (”den
skandinaviska Shih Tzun”) med enstaka utbyten av hundar mellan
länderna. Vissa skandinaviska hundar var jämfört med de engelska
hundarna mindre med lättare benstomme, något högre på benen och en del

med lite mindre skallar. De kvaliteter på den skandinaviska Shih Tzun som
imponerade mest på gästande domare var de mörka välplacerade ögonen,
utmärkt mörka pigmentet, bra bett, den goda konstruktionen med bra
rörelser, underbara pälskvaliteter, teckningar och färger samt det snälla och
vänliga temperamentet.
Från mitten på 1970-talet importerades flera avelshanar från England, som
fick stort inflytande på Shih Tzu aveln. Den svenska Shih Tzun blev med
detta engelska inflytande mera lågställd med rundare bröstkorg och lättare
benstomme. Under 1980-talet fortsatte det engelska inflytandet, men nu
importerades även amerikanska hundar till Sverige. De tidigare så
dominerande Skandinaviska linjerna blev mindre förekommande under
1980-talet, men de har bevarats av ett fåtal uppfödare.
Rasens hemland är England.
Vill du veta mer eller bli medlem gå in på www.shih-tzu.se

