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Gjeterhund:

Working Kelpie
Working kelpien er Australias
mest vanlige gjeterhundrase.
Den er et produkt av miljøet
den utvikles i, like typisk som
merinosauen. Working kelpien
kommer opprinnelig fra
Skottland og ble importert til
Australia på 1800-tallet.
Med working kelpien kan australierne
gjete sauene sine, som går på de store,
tørre områdene. Her må de kunne
jobbe hele dagen. Disse hundene er
utholdende og kan daglig tilbakelegge
store områder, ofte i temperaturer
over 40 °C i skyggen. Working
kelpien er i sitt ess når den får
oppgaver der den kan jobbe mest
mulig selvstendig.
Selvstendighet og arbeidsvilje

Working kelpien har masse energi og
arbeidsvilje, men allikevel kan den
koble ut når den ikke behøver å jobbe.
Kelpien er våken, intelligent og følsom,
men allikevel selvstendig og tålmodig.
Det er dette som har gjort at det er satt
så stor pris på denne rasen som gjeterhund, på ulike dyreslag, i mange
forskjellige land.
Arbeidshund

Utvalget av working kelpie gjøres etter
gjeteregenskapene. Dyr av rasen kan
derfor ikke eksteriørbedømmes på
utstillinger. Working kelpie er oppkalt
etter ei tispe med navnet Kelpie. Denne
tispa vant den første gjeterhundprøven
i New South Wales i Australia i 1872.
Det ble stor etterspørsel etter valpene
hun fikk, og avkommene ble kalt
Kelpie`s pups. Slik fikk rasen sitt navn.
Working kelpie i Norge

De første hundene av rasen kom til
Norge i begynnelsen av 1970-tallet.
Den er en rektangulær, tettbygd og
muskuløs hund. Pelsen er kort, tett og
glatt og fargen er ofte svart, rød, brun
eller såkalt svart- og –tan, rød- og –tan,
osv. På sau er kelpien lite brukt her i
landet, i forhold til border collie.

Derimot er den mer populær som
gjeterhund på storfe og i reinsdyrnæringa. Vi har også i det siste
registrert en økende aktivitet med
working kelpie på gjeterhundprøvene,

som holdes i regi av NSG, enn det vi
har hatt tidligere år.
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