
 Övrigt 

    Det positiva med rasens storlek är att den är lätt att resa med, och 
det är lätt att hitta hundvakt. Den kräver inga stora utrymmen.  

    Många tror tyvärr att rasen passar i en väska, men det här är snarare 
en hund för långpromenader. Rasen är mycket hund och vill bli 
behandlad som en sådan. 

 Vill du ha en liten, aktiv  

 och rolig hund med stor 

 personlighet, är det här 

  en ras för Dig! 

Om klubben 

Vill Du bli en av oss? 
Besök klubbens hemsida för information om hur du blir medlem: 
www.srtk.se

Vill du veta mer om rasen, besök vår hemsida 

www.srtk.se 



Bakgrund och historik 

Rasen har sannolikt hållits som sällskapshundar för de ryska 
adelsdamerna, och samtidigt fungerat som levande ringklockor 
och råttfångare på de stora godsen.  
Den släthåriga varianten är den ursprungliga och finns 
dokumenterad redan på 1800-talet. Den långhåriga varianten såg 
dagens ljus 1958, då den långhåriga hanen Chiki föddes i Moskva. 
Rasen kom att kallas långhårig Moskvadvärgterrier och ingick i 
grupp 3, terriergruppen. 
1966 kom första rasstandarden i Ryssland, där båda hårlagen 
beskrevs. 1988 gav hemlandet ut en ny rasstandard, där de två 
hårlagen ingick som två varianter.     

Användningsområde 

De följer gärna med på upptåg, är sociala och fullkomligt älskar 
uppmärksamhet. En del tränar lydnad, agility, freestyle och spår med 
sina hundar. De är väldigt lättlärda, kvicka i hjärna och kropp, därför 
passar de utmärkt för dessa aktiviteter. Det är en aktiv ras, som 
uppskattar stimulans och följer gärna med på långpromenaden och 
joggingturen. Samtidigt som de mer än gärna kurar ihop sig i knät  hos 
sin ägare. För den, som har flera hundar är det vanligt att ha hela 
flocken liggandes på sig i soffan.  

Hälsa 

Russkiy Toy är en frisk och kry ras. Man kan vara observant på tänderna, 
dels att de  tappar alla valptänder, och dels  kan de få tandsten. Rasen 
ingår i SKK’s hälsoprogram avseende patella . 

Egenskaper / Mentalitet 

De är sociala och kontaktsökande mot både hundar och människor. De är 
stora personligheter, kvicka i huvud och kropp och är roliga att träna för 
den intresserade. De är tydliga i sitt kroppsspråk och därmed har de lätt 
för att umgås med andra hundar. Men storleken gör att de inte kan leka 
med vilken hund som helst. Olyckor kan ske med storvuxna raser. De ska 
inte vara rädda och skygga. En Russkiy Toy ska vara aktiv, spontan, 
kontaktsökande och gilla att vara i rörelse.  

Storlek och utseende 

Rasen ska vara elegant, kvadratiskt  
byggd med långa ben och fin benstomme. 
 Öronen är karaktäristiskt stora, högt  
ansatta och upprättstående. De långhåriga  
ska ha långa fransar på öron, svans, ben  
och tassar. De släthåriga ska ha kort, tät päls. 
Mankhöjden är 20–28 cm och de väger  
1-3 kg.

Pälsvård 

Den kräver minimal pälsvård. Ett bad, med ett milt hundschampo, 
när den är smutsig och borstning av pälsen vid pälsfällning räcker 
bra.  

 2006 fastställdes den                                                                                                                              
standard som gäller idag, 
och rasen godkändes av 
Svenska Kennelklubben.    
Samtidigt ändrades     
namnet till  Russkiy Toy 
och rasen flyttades till 
grupp 9.       
Svenska Russkiy Toy   
Klubben bildades 2007. 


