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Hej alla medlemmar och förhoppningsvis blivande 
medlemmar !  
Medlemstidningen i pappersform Ryska Posten, var mycket 
uppskattad av de flesta, men det var för få som visade 
intresse av att finansiera tidningen med betal-annonser etc så 
årsmötet med dess medlemmar röstade enhälligt för att ta 
bort Ryska Posten i pappersform. Därav denna förenklade 
variant. Det vore dock garanterat mycket uppskattat om 
någon/några vill utveckla den till en digital variant som kan 
påminna om den fina tidningen som fanns i pappersform med 
intressanta reportage, intervjuer etc Hör gärna av er i såfall till 
ryskaposten@srtk.se  

Jag vill tacka för förtroendet till ordförandeposten ännu ett år samt tacka 2017 års styrelse och 
kommittémedlemmar. Det är otroligt många timmar som går åt till detta ideella arbete som en 
styrelsepost samt kommittépost innebär och det som syns utåt är endast en pytteliten bråkdel, så än 
en gång- stort tack till er alla som bidragit så att vår ras har en klubb !  

Rasklubbarna för Russkiy Toy i de nordiska länderna bestämde sig 2017 för att ha ett samarbete på 
gemensam basis gällande ögonsjukdomar och att ha likadana rekommendationer/krav kring 
valphänvisning, vilket fortlöper. SRTK fortsätter vädja till alla att ögonlysa sin hundar och nu finns en 
stor och glädjande nyhet inför årets rasspecial 2018-08-26 Backamo/Ljungkile för då kommer veterinär 
att finnas på plats och exklusivt utfärda ögonundersökningar och patellaundersökningar i en lokal på 
utställningsområdet. Varmt och hjärtligt tack till Marie Johansson, kennel Cockerblues, som hjälpt 
rasen/klubben med att göra detta möjligt !   

Några styrelsemedlemmar har deltagit i en del utbildningar samt informationsdagar och det har varit 
mycket lärorikt att träffa andra rasklubbar och få ta del av hur det "står till " hos dem. 
Sammanfattningsvis kan man säga att i de flesta rasklubbar så sjunker medlemsantalet, antal 
anmälda till utställningar sjunker, likaså engagerade personer som vill jobba ideellt för klubbar och 
kommittéer. Skk vill därför satsa mer på Sveriges Hundungdom och därigenom hoppas kunna 
motivera ungdomarna att satsa på våra föreningar i framtiden. Inom vår rasklubb är vi dock fantastiskt 
nog berikade med medlemmar som är pigga på att arbeta för rasen och för klubben, hjälpa till med 
ditten o datten, bidra med div materiella ting samt tjänster och vi alla håller tummar och tassar för att 
det kan fortsätta vara det så.  

Tack till de medlemmar som på ett eller annat sätt bidrar till att föra rasen och klubben framåt, som 
hjälper till med allt från tips o råd, skapar kontakter åt klubben som på så sätt gynnar rasen, bemannar 
rasmonter, bidrar med fantastiska priser till prisbord, bygger och river utställningsringar osv osv. 
STORT TACK! Utan er - ingen klubb !  

Det är med väldigt mycket kärlek till vår ras och till vår rasklubb som jag och hela styrelsen ser fram 
emot ännu ett SRTK-år. Väl mött !  

Hälsningar ordförande  

Annelie Cederlöf  

 

 
 
 
 



 
 
 
Vad gör du om olyckan är framme? 
 

 
Nu börjar den årstid då vi tillbringar som mest tid ute i skog och mark 
tillsammans med våra hundar, men är vi beredda om olyckan är 
framme? Många har nog gått en första hjälpen kurs s.k. HLR för 
människor men vet man hur man ska göra om det är hunden som 
behöver vård?  
 

 
Om du vill veta mer om hur du tar hand om de skador som kan drabba människor och hund i skog 
och mark så är kursen Vård i det vilda något för dig. Vård i det vilda är ett treårigt projekt initierat av 
Svenska Jägareförbundet tillsammans med Svenska Kennelklubben.  
 
Utbildningen avser öka  
kunskapen och jägarens/individens tilltro till sin egen förmåga och på så sätt kan jaktlaget skapa 
förutsättningar för en tryggare och säkrare jakt, oberoende av tid eller plats. 
Längd: 7 timmar med fokus på praktiska övningar. 
 
Syfte:  
Att utöka den enskildes kunskap, tilltron och därmed och viljan att göra något när det krävs och på så 
sätt bli en värdefull tillgång i jaktlaget eller gruppen, men även i samhället. 
 
Mål:  
Efter genomförd utbildning skall deltagaren ha grundläggande kunskaper och färdigheter i: 
• Gru dlägga de a ato i – Människa 
• Gru dlägga de a atomi – Hund 
• Kä a till de va ligt föreko a de skador a för ä iska respektive hu d 
• Behärska det aterial so  fi s i sjukvårdsutrust i ge  
• U dersök i g av, sa t för a dslägg i g på hu d o h ä iska 
• Godkä d ut ild i g i Hjärt-lung-räddning, HLR 
 
Vill du gå kursen Vård i det Vilda?  
 
Medlemmar i Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben har möjlighet att boka ett 
kurstillfälle via respektive organisations hemsida: http://vardidetvilda.se/ 
  
Jag önskar er alla en skön sommar med många trevliga aktiviteter! 
  
Maria Lönnhammar 
Ordförande SDHK 
 
 

 
 



    
*SAVE THE DATE* 
 
 
Vi samlas kl 18 för gemensam promenad med våra två- och fyrbenta kamrater  
vid Stora Skuggans 4H-gård som ligger i Ekoparken, nära Frescati.  
 
Det är lätt att ta sig dit både med kommunala färdmedel samt även med bil. 
 

 
Mer info, vägbeskrivning etc finns på facebooksidan Svenska Russkiy Toy klubben. 
 
Kontakt: Sofia Cichini 
 
 
VÄLKOMNA ! 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
RYSKA POSTEN  
 
och just detta nummer som du nu kikar på, är tillgänglig för alla ,  
men i fortsättningen kommer den endast vara tillgänglig för betalande medlemmar  
då den bla kommer att innehålla en hel del information om och för just medlemmar i 
vår rasklubb. 
Lösenord för inloggning kommer att mailas ut till medlemmarna. 
 
Tidningen kommer att ha en framsida och en baksida så att den lämpar sig för utskrift 
och på så sätt kan vi spara pengar, vara miljömedvetna och ändå förhoppningsvis 
kunna få ihop vår kära tidning. 
 
Medlemskap löser man enklast online via klubbens hemsida 
http://srtk.se/Klubben/Medlemskap/ 
 
VARMT VÄLKOMMEN som medlem  
och bidra mer än gärna med material till tidningen ! 
 
 
Bästa hälsningar från hela styrelsen i SRTK 
 



  
 
 
 

 
 

 
 

www.sdhk.net 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

DIPLOM 
 

Grattis Yvonne Sandberg Åberg & till din hunds nya titlar ! 

 

 
 
 

Tack till Eva Bloom som så fint håller ordning på poänglistorna för utställningar 
samt även bidrar med att göra fina diplom ! 

 
 

De som får dessa diplom är de som registrerat sina championat, hos svenska kennelklubben. 
Dessa uppgifter hämtas 1 gång per månad fr skk.se  

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

Valpgåvomedlemsskap 
 

Dessa kennlar har skänkt 1 års medlemskap i SRTK 
till sina valpköpare/fodervärdar etc  

 
Amazing Toys 

Ampelos 
Angels Lifur 

Furutun 
Gold Standard 

Jowel 
Superroyal 
Toy Angel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SRTK har ett BPH-ombud 
 
mail: bph@srtk.se 
 
BPH-året 2017, SDHK 
193 hundarhar stratat i BPH under 2017 
189 har också genomfört BPH. 
Det är fransk bulldogg och chinese crested dog som står för de flesta starterna BPH 2017. 
 
Under 2017 fick en ras ihop ”200-statistik” för första gången. Och det var fransk bulldogg. Nu 
hoppas SDHK och även SRTk på många starter 2018  och bidraget som man ansöker om via 
sin rasklubb fortsätter att delas ut. 
 
Mer information hittar ni på hemsidorna  
www.srtk.se 
www.sdhk.net 
www.skk.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 



Så varmt blir det i bilen 
 

 
 
 
På Svenska Kennelklubben får vi ofta höra om hundar som lämnats i varma bilar. Sommaren 2014 
genomförde vi en egen undersökning i syfte att ta reda på hur varmt det egentligen blir i en bil som 
står parkerad i solen. Här kan du ta del av resultaten. 
Här kan du ta del av resultaten från SKKs undersökning angående temperaturer i bil fyra 
sommardagar i juni och juli 2014. 
 
Plats och tid 
Den första av två mätningar utfördes 10 och 11 juni 2014 på den stora parkeringen (underlag asfalt) 
utanför Svenska Kennelklubbens huvudkontor i Rinkeby, Rinkebysvängen 70 av Hans Rosenberg, SKK. 
 
Väder 
Övervägande soligt, växlande molnighet, 20–25 grader i skuggan, små lätta moln passerade på den 
klarblå himlen. 
 
Bil 
Vit Toyota Verso årsmodell 2012, av sex fönsterrutor var de tre bakre försedda med solfilm. De två 
främre rutorna var nedvevade 3 cm på varje sida. 
 
Placering av termometrar 
Sensorn placerades hängande på den främre backspegeln. Den andra termometern placerades på 
höger framsäte. Den bakre som mätte utomhustemperaturen placerades så att sensorn befann sig i 
skugga hela tiden. 
Temperaturer 10 juni 2014 
 



Mätinstrument: Tre termometrar. Två digitala stektermometrar inhandlade på Claes Ohlson samt en 
bastutermometer, traditionell avläsning. 
 
Klockslag Inne i bilen (digital/bastu) Utanför bilen 
09.00 24/- grader 21 grader, sol, molnfritt 
10.00 39/24 grader 20 grader, sol, molnfritt 
11.00 41/39 grader 21 grader, lätta skyar 
12.00 42/40 grader 23 grader, lätta skyar 
13.00 44/44 grader 24 grader, lätta skyar 
14.00 45/52 grader   24 grader, lätta skyar 
15.00 44/48 grader 24 grader, lätta skyar 
16.00 44/52 grader 24 grader, lätta skyar 
16.45 48/55 grader, rutorna stängda 24 grader, lätta skyar 
Temperaturer 11 juni 2014 
 
Ny mätning, samma förutsättningar som ovan, denna gång med samtliga fönster stängda. Vädret 
något mer växlande, mer molnigt under eftermiddagen. 
 
Klockslag Inne i bilen (digital/bastu) Utanför bilen 
08.30 19/19 grader 20 grader, sol, molnfritt 
9.30 37/40 grader 21 grader, sol, molnfritt 
10.30 44/35 grader 23 grader, lätta skyar 
11.30 43/42 grader 24 grader, tunna moln 
12.30 39/41 grader 25 grader, molnigt 
13.30 39/41 grader   25 grader, molnigt 
14.30 35/38 grader 25 grader, molnigt 
15.30 33/35 grader 23 grader, molnigt 
Temperaturer 7 juli 2014 
 
Den andra mätningen genomfördes en knapp månad senare, i början av juli. Denna gång med ny bil: 
Subaru Legacy, årsmodell 2012, svart kombibil utan tonade rutor. Samtliga fönster stängda. 
Termometrarna placerades på samma ställen i bilen som vid mätningen i juni: på den främre 
backspegeln och på höger framsäte. Sensorn som mätte utomhustemperaturen var placerad i skugga 
hela tiden. 
 
Klockslag     Inne i bilen (digital/bastu)  Utanför bilen 
 10.30  29/27 grader  27 grader, sol, molnfritt 
 11.30  56/58 grader  30 grader, sol, molnfritt 
 12.30  55/60 grader  29 grader, sol små skyar 
 13.30  50/56 grader  29 grader, sol, fåtal stora moln 
 14.30  50/56 grader  30 grader, sol, enstaka moln 
 15.30  52/56 grader  30 grader, sol, molnfritt 
 16.15  58/63 termometern på panel   29 grader, sol, molnfritt 
Temperaturer 8 juli 2014 
 
Ny undersökning, samma förutsättningar som föregående dag. 
 
Klockslag    Inne i bilen (digital/bastu) Utanför bilen 
8.30 27/27 grader 24 grader, lätta skyar 
9.30 48/40 grader 25 grader, lätta skyar 
10.30 55/52 grader 27 grader, lätta skyar 
11.30 58/60 grader 26 grader, lätta skyar 



12.30 termometer nr 1 trasig/68 grader  30 grader, lätta skyar 
13.30 60/69 grader 30 grader, sol, molnfritt 
14.30 60/68 grader 30 grader, sol, molnfritt 
15.30 termometer nr 2 trasig/60   28 grader, sol, molnfritt 
Temperatur i bilen – genomsnitt 
 
Den temperaturtabell som Svenska Kennelklubben från och med sommaren 2015 kommunicerar i 
annonser, på webben, i nyheter och annat informationsmaterial visar en sammanställning 
(genomsnitt) av mätningsresultaten ovan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rasspecial   2018-08-26  

 
 
Vår special är förlagd en söndag i samband med en nationell utställning i 
Backamo/Ljungkile som VästraKennelKlubben arrangerar kanonfint, där vår ras 
först går på lördagen 25/8 (med chans till cert) och sedan går vår rasspecial av 
stapeln, även den med nationell status på söndagen 26/8 (med chans till cert) 
tillsammans med alla andra raser i "Minigruppen", tillhörande SDHK. 
 
OBS! Båda utställningarna, endast den ena eller båda två, ger poäng till 
klubbens vinnarlistor.  
OBS! Vinnare på specialen kan titulera sig som BISS- Best In Show Speciality. 
OBS! Vi hoppas att även detta år kunna erbjuda ett dingnande prisbord,  
så bidra gärna med det ni kan! Allt nytt samt beg i gott skick för både två- och 
fyrbenta är välkommet! Kom ihåg att gärna namnge era gåvor/priser med ert 
namn/ kennelnamn och märk dem även med fördel till den klass ni tänkt 
skänka. Stort Tack på förhand !  
 
Exklusivt för årets special är att Karin Nyman, chefsveterinär tillhörande Blå 
Stjärnans djursjukhus, kommer att finnas på plats just för oss och genomför 
ögonundersökningar/ ögonspeglingar  
samt även patella undersökningar.  
Detta erbjudande riktar sig först och främst till 
klubbens medlemmar och deras Rysskiy Toys, 
oavsett ålder, om de är deltagande i utställningen 
eller ej, men först till kvarn kommer att gälla och vid 
ev lågt antal föranmälda undersökningar delas 
tjänsten ut till övriga raser.  
Generell dispens gäller för Tropicamid som droppas i ögon vid 
undersökningstillfället dvs ingen karens för friska djur som undersöks för ev 
ärftlig sjukdom.  



 
Info om anmälan/bokning/betalning etc till veterinären samt rasspecialen 
kommer lite senare men skynda er att anmäla till lördagens utställning & 
boende och denna händelsefulla helg då otroligt mycket skoj finns att tillgå !  
 
Anmälan lördag 25/8 sker via via www.skk.se 
Anmälan söndag 26/8 sker via phalenesällskapets hemsida eller via 
www.sdhk.net 
 
PS. Även någon mer trevlig aktivitet eller överraskning lär dyka upp förutom 
utställning med div klasser, prisutdelning, fotografering med röda torget som 
bakgrund, trubadur, grill mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Husbilar/husvagnar är välkomna redan på fred from kl 12,  
pris per dygn 150 kr, betalning: swish el kontant,  
ingen föranmälan behövs. 



( ingen el, bajamajor finns )  
 
Rum på området finns att hyra, 2-bädds: 200kr per bädd & dygn.  
Bokas i god tid då de snabbt tar slut.  
Kontakt: Eva, keeseva60@gmail.com 
 
Cafeteria finns och där kommer det att serveras bla: kaffe, te, dricka, kaka, 
bulle, smörgås, korv m bröd och även hamburgare m div tillbehör. 
 
Glassbil kommer också att finnas. 
 
Hoppborgen är öppen lö och sö kl 9-15. 
 
Ponnyridning för barn-lö och sö kl 10-13. 
Kostnad 20 kr. 
 
Barn m hund bägge dagarna i stora ringen kl 14,  
föranmälan i info-montern innan kl 13.  
Kostnad 20 kr. 
 
Trubadur finns på plats lö kväll vid grillen.  
(vid regn flyttar vi in under tak på dansbanan) 
 
Grillen tänds kl 19 på lördag kväll.  
Medtag egen mat/ grillmat, dryck etc. 
 
Bada med hund är alla välkomna att göra, i sjön & vid anvisad plats. 
 
RINGTRÄNING ! kl 08-11.30 
 
Detta erbjudande gäller för dig som är ny med din hund eller ej varit på 
utställning tidigare med hjälp att komma igång samt goda råd av två st erfarna 
handlers. Plats för detta ges vid insläpp vid informationsdisken. 
 
 
 VARMT VÄLKOMNA  
 
 



 



                                       
 

RYSKA POSTEN 
 

efterlyser medarbetare, krönikörer, både gamla och nya ! 
 
Dela gärna med er av diverse skryt, händelser, resor osv osv 
 
Alla bidrag och arbetsinsatser är välkomna  
så att vi kan få behålla vår fina tidning,  
som nu kommer finnas online. 

 
Bidrag etc skickas till : ryskaposten@srtk.se 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Presentationer, Styrelsen 2018  

Ordförande: 
Mitt namn är Annelie Cederlöf och jag har nu varit ordförande för vår rasklubb ett par år. Jag och min 
familj bor i Stockholm och vi har levt med Russkiy Toys sedan 2003 då vi introducerade rasen i 
Sverige. Min man är mycket verksam inom SKK- organisationen, är domare och rasspecialist på bla 
Russkiy Toy. Jag är auktoriserad KennelKonsulent, verksam i Stockholm. Jag har varit aktiv i 
valberedningen för vår klubb i många år och är mycket medveten om hur svårt det kan vara att få folk 
att vilja arbeta ideellt för klubben och är stolt att nuvarande styrelse mestadels består av samma 
personer som förra året samt att flera styrelsemedlemmar finns kvar från året dessförinnan. Jag tycker 
styrelsen består utav en mycket bra mix av personer både med och utan kennelprefix och som har 
olika intressen inom hunderiet vilket gör att klubben breddar sina intressen. Hoppas vi ses ute i landet 
i år, och du, haffa mig gärna när du ser mig. Jag mottager gärna både ris och ros, allt som kan hjälpa 
oss att bedriva en bra klubb är toppen !  

 

Viceordförande: 
Jag är döpt Ann-Sofie Andersson men har alltid kallats Fia och är 41 år ung. Bor utanför Nyköping 
med min sambo, 5 barn mellan 19 år och 3 månader. Här bor även ett gäng av raserna Russkiy Toy 
och Chihuahua. Min första ryss ramlade in "på ett bananskal" 2013 när jag skulle hämta en stamtavla 
hos en uppfödare och där satt den sötaste hunden och plirade med sina ögon. Jag skojade och sa att 
jag tar hem den och fick till svar: gör du det, så på den vägen är det. 
Jag är uppvuxen med hundar och har haft egna sedan jag var 18år. Jag har vart med i styrelsen ett 
par år nu. Meningen i år var att jag skulle vara ”mamma ledig” men det ”sket” sig. Det är väldigt 
givande att sitta med i styrelsen. Man lär sig väldigt mycket, både om förenings teknik, vår ras och om 
hela arrangemanget runt vår härliga ras.  

 

Sekreterare: 
Jag heter Terhi Kave ́n och har haft rasen sedan 2015. Jag har ingen gedigen erfarenhet av 
styrelsearbete men har suttit i styrelsen ett par år nu och växer i rollen mer och mer. Jag tycker om att 
engagera mig i rasklubbens arbete för att kunna främja rasen och ser fram emot ännu ett föreningsår.  

 

Kassör: 
Jag heter Lisa Henze, bor vid en sjö i Gladö Kvarn utanför Stockholm med min familj och våra vovvar. 
Jag köpte min första Russkiy Toy 2010 och har suttit i styrelsen som kassör några år nu. Jag driver en 
foodtruck med ett litet trädgårdscafe ́. Jag älskar att arbeta med surdegar, cupcakes, tårtor mm och 
hämtar mycket inspiration från Sebastien Boudet och Hummingbird Bakery. När jag är ledig åker jag 
ofta på hundutställningar, en och annan Rockfestival brukar också hinnas med. Jag vill engagera mig i 
klubbens föreningsarbete då det både är intressant, lärorikt samt för att det gynnar rasens utveckling.  

 

Ledamot: 
Jag heter Sofia Cichini, fyller 30år. 
Jag bor i Vaxholm med mina 2 ryssar, Rosie 4 år och Tussie snart 2 år. Jobbar på hemtjänsten som 
vårdbiträde men sitter för tillfället som tillfällig samordnare på kontoret med schemaläggning av 
personal och kunder. Det jag älskar med rasen är deras härliga personligheter tex att de gärna följer 
med i skogen och filosoferar eller är med på löprundorna. Eller dessa lata dagar soffa/säng med 
filmtittande. Älskar att de är lika morgontrötta som mig en ledig dag. Det här med att vara med som 
ledamot för första gången är helt nytt för mig så det känns både läskigt och spännande men hoppas 
på ett bra föreningsår. Jag kommer även att ansvara för lite träffar/promenader ibland och ser fram 
emot att träffa er :)  



 

Suppleant : 
Jag heter Jemma Carpenter, bor i Stockholm med två hundar och två katter. 
Skaffade min första ryss 2017 för jag ville ha en stor hund i litet format och fastnade för denna 
underbara ras. 
Jag har ingen tidigare erfarenhet av föreningsliv men tycker vår rasklubb är viktig för att bibehålla en 
frisk, sund ras och dessutom bildar den en community för oss med Russkiy Toys och därför vill jag 
engagera mig i den mån jag kan. Jag är även klubbens BPH-ombud. Jag ser fram emot ett givande år.  

 

Suppleant : 
Marie Andersson. Suppleant & aktivitetsansvarig i klubben sedan föregående år. 
Jag heter Marie Andersson och bor i Uppsala. Jag börjar närma mig 40 år men känner mig inte en dag 
äldre än 27. Min första Russkiy Toy kom in i mitt liv 2014 och sedan dess har jag blivit mer och mer 
engagerad i denna fantastiska ras ! Mitt främsta fokus i mitt arbete med rasen är dess kapacitet att 
arbeta. Russkiy Toy är en väldigt pigg och alert ras som jag önskar att folk som vill jobba med sin 
hund får upp ögonen för. Jag tränar och tävlar med mina i alla möjliga grenar och försöker inspirera 
och pusha andra att också komma igång. Man behöver inte tävla men att träna tillsammans med sin 
hund ger så otroligt mycket för kontakten! Hoppas vi ses :)  

På hemsidan www.srtk.se finns styrelsen, kommittéer etc  

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Russkiy toy 
 
Grupp 9 Sällskapshundar 
Historik 
Ursprunget till rasen är svårt att fastställa. Man höll dem som sällskap för adelsdamer, som rått- och 
musfångare och som levande ringklockor på de ryska godsen. 1958 föddes Chiki i Moskva, ursprunget 
till den variant som kallades långhårig moskvadvärgterrier. 1966 kom första rasstandarden och 1988 
gav hemlandet ut en ny rasstandard, där de två hårlagen ingick. 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. 
 
Användningsområde 
De följer gärna med på upptåg och är väldigt 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 och passar därför 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 på sin ägare. För den, som har flera hundar är det inget ovanligt att ha hela flocken 
liggandes på sig i soffan. 
 

  



 
Hälsa 
Russkiy toy är en frisk och kry ras. Möjligen kan man vara observant på tänderna, dels att de fäller 
alla valptänder och en del kan få tandsten. Rasen ingår i Svenska Kennelklubbens hälsoprogram 
avseende patella (lösa knäleder). 
 
Egenskaper / Mentalitet 
De är sociala och kontaktsökande mot både hundar och människor. De är stora personligheter, kvicka 
i huvud och kropp och passar för den aktive. Det krävs inga dagliga långpromenader. Rasen är rolig 
att träna och uppskattar att mysa och ta det lugnt. 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 större 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 och tassar, de släthåriga ska ha kort, tät päls. Mankhöjd är ca 20–28 cm och de ska inte väga 
över 3 kg. Färgen är svart, brun eller blå med tanteckning. Även rött i alla nyanser med eller utan 
svarta eller bruna hårspetsar. 
 
Pälsvård 
Den kräver minimal pälsvård. Ett bad, med ett milt hundschampo, när den är smutsig och borstning 
av pälsen vid pälsfällning räcker bra. 
 
Övrigt 
Det positiva med rasens storlek, det är lätt att resa med den och att hitta hundvakt. Den kräver inga 
stora utrymmen eller dagliga långpromenader, även om den uppskattar det. Det negativa kan vara 
att det finns de som anser att rasen passar bra i en väska. Rasen är mycket hund och vill bli 
behandlad som en sådan. Man ska också vara aktsam för faror i vardagen för en liten hund, till 
exempel vid umgänge med stora hundar. För den som vill ha en liten, aktiv och rolig hund med stor 
personlighet är denna ras att rekommendera. Denna text är framtagen av skk.se   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


