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RASEBESKRIVELSE FOR  WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 

 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  

 

 
Storbritannia 

Helhetsinntrykk: 
 

Kraftig bygget, dypt bryst og dype bakre ribben, rett rygg og kraftfulle, 
muskuløse for- og baklemmer.  Skal i høy grad vise en utpreget 
kombinasjon av styrke og aktivitet. 

  
Adferd/ 
temperament: 

 

Liten, aktiv, sporty og hardfør med stor selvsikkerhet og et frekt utseende.  
Våken, glad, modig, selvsikker, men vennlig. 
 

Hode: 
 

Avstanden fra nakkeknølen til øynene ubetydelig lengre enn snutepartiet.  
Tett dekket med hår og båret i rett vinkel eller mindre i forhold til halsens 
akse.  Hodet skal ikke bæres utstrakt fra halsen.   
 

 Skalle: Svakt hvelvet.  Man skal kjenne at pannen har en jevn kontur.  Fra ørene 
til øynene avtar bredden meget svakt. 
 

 Stopp: Markert, dannet av kraftige øyebrynsbuer rett over og litt framtredende 
over øynene.  Svak fordypning mellom øynene. 
 

Nesebrusk: Sort, ganske stor.  Går jevnt over i snutepartiet.  Ikke framspringende 
nesespeil. 
 

Snuteparti: Avsmalnende gradvis fra øynene til snutespissen.  Verken konkavt eller 
bratt  avfallende under øynene, men godt utfylt.  
 

  
Kjever/tenner: Kraftige og jevne kjever.  Så god bredde mellom hjørne-tennene som er 

forenlig med   det ønskede frekke uttrykket.  Store tenner i forhold til 
hundens størrelse. Regelmessig saksebitt. 

  
Øyne: Så mørke som mulig.  Bredt plassert, middels store,   ikke store.  Skarpe 

og intelligente, skal virke gjennomtrengende under kraftige øyebryn.   
 

Ører: Små, bæres stramt stående, ender i en skarp spiss.  Verken for bredt 
eller tett ansatt.  Hårlaget kort og glatt (fløyelsaktig), helt uten frynser.  
Skal ikke klippes. 
 

Hals: Tilstrekkelig lang til å gi den ønskede hodeholdning.  Muskuløs, gradvis 
tykkere mot ansatsen, går jevnt over i de godt skråstilte skuldrene. 
  

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Korte og muskuløse, rette og tett dekket med kort, hard pels. 
 

Skulder: Skråstilt, Skulderbladene brede, ligger tett inntil brystkassen .  
Skulderleddet plassert framover.   
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Albue: Godt tilliggende.  Tillater forbena å bevege seg fritt, parallelt med 

kroppens akse. 
 

Poter: Større enn bakpotene. Runde, velproporsjonerte i størrelse.  Kraftige med 
tykke tredeputer, dekket med kort og hard pels.  Tredeputer og alle klør 
fortrinnsvis sorte. 
    

Kropp: Kompakt. 
 

Rygg: Rett 
 

Lend: Bred og kraftig. 
  
Bryst: Dypt.  Øvre halvdel av ribbena godt buet.  Sidene gir inntrykk av å være 

flate.  Bakre ribben med betydelig dybde, avstanden fra bakerste ribben til 
bakbena så kort som er forenelig med frie bevegelser. 

  
Hale: 12,5 - 15 ccm.  Dekket med hard pels, ingen fane, så rett som mulig. 

Bæres muntert, men ikke for glad eller inn over ryggen.  Skal ikke 
kuperes. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sterke, muskuløse med bredt kryss.  Korte, muskuløse og senete.  
 

Lår: Meget muskuløse.  Ikke for bredstilte. 
 

Haser: Vinklede, plassert godt under kroppen, slik at de er forholdsvis tettstilte 
når hunden står og går. 

  
Poter: Mindre enn forpotene, forøvrig som forpotene.  

  
Bevegelser: 
 

Frie, rette og lette.  Forbena strekkes fritt framover fra skuldrene.  
Bakbensbevegelsene frie, kraftfulle og tett samlet.  Godt bøyde knær og 
haser, hasene strekkes godt under kroppen for å gi fraspark.   

 
Hud: 

 
Uten synlige hudproblem. 

 
Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Dobbel pels, Dekkpelsen består av hard pels.  Ca. 5 cm lang, helt uten 
krøll.  Kort, bløt og tett underull, ligner pelsverk.  
  

Farge: 
 

Hvit 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Ca. 28  
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig 
feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens 
helse og velferd, samt dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid. 
-lyse øyne 
-Ører: avrundete ørespisser, brede, store, tykke ører, eller ører med for 
kraftig hårlag. 
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-Lang hale 
-Rette eller svake haser. 
-Stive, styltede bevegelser bak, kuhaset 
-Åpen pels 

 
Diskvalifiserende 
feil: 

 Aggressiv eller for sky 

 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  
  
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 7. november 2002 

 
 

 


