
Kontrollera alltid din hund i rorelse sa du kan jamfora de olika harlangdema. 

8 - 10 dagar innan utstallningen, igen beroende pa palsen, trimma bort den fina ullen pa 
huvud, oron, undersida av hals och svans sa att det nya permanenta haret ar riktigt kort. 

Utstallningshundar, som skall vara i perfekt pals (ca 2.5-5 cm) trimmar men ner ca 3 - 4 
manader (beroende pa palskvalitet) innan utstallning och haller sedan efter med trimmning 
regelbundet nar den nya palsen vaxer fram. Det langa haret pa brostet och benen plockas ur 
innan med fingrarna eller med en slo trimkniv. 
Ca 4 veckor innan utstallningen trimmar man halsens sidor och skuldroma. Har skall palsen 
senare inte vara for kort men inte heller for lang och fyllig sa hals och skuldror inte ser for 
tjocka ut. 

Hundar med strava (hardare) har bor ses over med korta jamna mellanrum ( ca var tredje 
vecka). · 

Som med alla stravhariga raser finns det aven f6r Sealyham teniem tva mojligheter att halla 
palsen i god form. 
Eftersom varje hund bar annorlunda pals maste man ta reda pa vilken metod som ar bast f6r 
sin hund. For hundar med mycket underull, hall efter palsen och trimma ofta med en 
trimkniv, som aven trimmar underullen. De losa tackharen f6ljer pa sa satt ocksa med. 
Genom en regelbunden trimmning var 8 till 10 vecka kan man utveckla en "rullande pals". 

En Sealyham terrier skall ha en "val utvecklad bak" (bakom svansen). Denna betonades forr 
med att man lamnade mycket har kvar dar (3). 
Pa satt verkade hunden ocksa langre. ldag ser man inte det sa ofta utan man visar istallet 
vinklingen bak genom att trimma ur lite precis ovanfor hasoma. 

FALT 3 = Pa bakdelen plocka ut med fingrarna sa mycket som mojligt (3) . Det skall vara 
jamnt och inte en massa har som sticker ut men lamna tillrackligt kvar f6r en jamn overgang 
till behanget pa sidan. 

FALT 2 = Halsens undersida, kindema, svansen undersida - klippes med sax eller maskin 
speciellt pa hundar som inte stalls ut. 
Om din Sealyham har strav fin pals kan man utan vidare trimma toppen pa huvudet och 
oronen. Speciellt om hunden har markeringar. Klipper man dessa bleknar fargen. A ven helt 
vitt har ser mycket battre ut om man trimmar istallet f6r att klippa. 

Vid total ner trimmning av en Sealyhamtenier som kan behovas aven med god vard - ofta 
en gang per ar, trimma da FALT 1 pa teckningen med en slo trimkniv eller om palsen ar 
mogen anvand da hellre fingrarna. Med undantag f6r underull och kort har och nytt ar pa 
utvaxt. 

SEALYHAM TERRIER - TRIMMNING 





Ben och tassar bor regelbundet och noggrant trimmas och ses over, tassarna 
klipps runda. 

Trimma med fingrarna det langa haret pa brostet sa overgangen till det korta 
haret pa kroppen blir sa bra som mojligt, Detta gcr palsen har tatare med tiden. 
Balansera fran kort till langt har pa hen och sidor och var speciellt noga med att 
fronten ser rak ut. Kamma (upp) haret pa vid armbagen, trimma bort de 
utstickande langre haren, nagra at gangen tills det ser jamnt ut. Om man inte gor 
det ser armbagen garna Ios ut och forstor linjen. 
Kamma sedan haret pa frambenen tillbaka och jamna till antingen med att 
trimma eller med en effilerings sax beroende pa palskvalitet. 

Se teckning! ! ! ! 

Trimma inte for langt ner pa skulderpartiet, se till att behalla tillrackligt mycket 
pals for att kompensera for armbagen. 

FRONT 
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For lag benta han hundar kan det rekommenderas att da och da friskara en langd 
pa ca 5 cm vid penis for att underlatta skotseln. 
Haret framfor penis bor inte klippas for kort, eftersom det ar ett kansligt stalle 
(stickande gras), 
Klipp aven bort lite av haret runt slidan pa tikarna. 

"skydda de adla delarna med din hand" 

Svansens undersida och runt analen - klipp kort rakt ner ( en smal gata) med en 
klippmaskin. Trimma sedan eller anvand en effilerings sax for att gora 
overgangen mot det trimmade haret sa fin som mojligt, 

Pa bakbenen skall haret kortas ner bak och pa insidan sa att det inte uppstar 
nagra "fransar". Pa utsidan trimma ur enstaka har tills det ser jamnt ut. Runda 
sedan till tassarna med sax.en. 

Anvand fingrarna och trimma ur de har som lossnar lattast. OBS ta endast tag i 
topparna nar du trimmar ut har, 

Pa bakstallet f°ar man inte ha kvar nagra "byxor" som gar for langt ner. 

BAKST.ALL 
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Oronen skall om mojligt trimmas. Ta er tid att trimma oronen runtom.De maste 
plockas rena. 
Oronspetsen skall i motsats till andra terrier raser inte vara spetsig utan rund. 

Skagget f°ar garna vara fylligt men inte sticka ut at sidoma och vara bredare an 
kindema. Det bar inte heller vara for langt, Tunna skagget med fingrarna med 
att plocka nagra har at gangen men se till sa att det inte blir nagra inbuktningar. 
Undertill klipper man diagonalt nerat. 

Ogonbrynen skall stracka sig fran bakre ogonvinkeln och smalta tint in i den 
langa luggen. Det gor man med fingrar eller sax. 
Det langa huvudet blir annu "starkare", nar skagget framifran sett ar lika brett 
som ogonens avstand fran varandra. 

. Trimma hjassan med en liten trimkniv eller med fingrarna, gor det som fungerar 
bast. 
Du borjar genom att hitta linjen fran yttre ogonvran pa en sida till den pa andra 
sidan. Lat det langa haret falla framat och dela det sedan pa mitten. 
Undersidan av halsen och kinden klipper man mothars. Pa halsen klipper man 
till vartan under haken dar det vaxer lite striivare har, 
Kinden klipps fran en linje fran bakre ogonvran till munvinkeln. Se hara till att 
du inte "frilagger" dem. Munvinkeln skall inte synas. 
Overgangen pa sidoma trimmas (trimkniv eller fingrar) eller effileras beroende 
pa palskvalitet. 
Se upp sa att man inte klipper for langt fram under ogat. Gor man det ser 
kommer kindema att framtrada for mycket och pa sa satt kan man latt forstora 
ett for ovrigt vackert huvud. 

HUVUD 
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Var noga med att trimma halsen sa den fint loper in i rygglinjen och att det inte 
bildas nagra konstiga vinklar. Eftersom palsen vaxer och forandras sa kan det 
vara svart att halla rygglinjen jamn och fin. Plocka standigt ur nagra harstran at 
gangen for att undvika bulor och for att skapa snygga overgangar fran hals till 
rygg och fran rygg till svans. Ta fbrsiktigt bort alla har som star upp framfor 
svans ansattningen. Dessa forstor rygglinjen. 

Trimma aven brostharet med fingrarna eller med en trubbig flertandad trimkniv. 

Pa sidoma uppifran och ned, plocka ur palsen med fingrarna tills behanget faller 
· snyggt ner och utan allt for synlig overgang. 

Den undre gransen for overgangen gar ungefar dar brostkorgen ar som vidast. 
Om man later denna overgang ga hogre (vilket ofta gors) ser det ut som om 
hunden har kjol och det ar inte kladsamt for en sport terrier!!! 

KROPPEN (Korper) 
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