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Innledning 
Enhver oppdretters intensjon er å avle friske og sunne hunder med rasetypisk mentalitet 
og eksteriør. Men, hvordan skal vi komme dit? Hvordan kan vi definere hva som er målet 
med rasen, hva som skal prioriteres, og veien til et vellykket avlsprogram? Hvordan kan 
vi sikre at kunnskapen når alle som er involvert i oppdrett av rasen vår?  
Disse spørsmålene danner grunnlaget for utformingen av dette dokumentet.  
NKK har en avlspolitikk hvor det er hver oppdretters ansvar å holde seg orientert. 
Imidlertid er dette vanligvis generelt, og det tar ikke hensyn til de problemstillinger som er 
spesifikke for vår rase.  
NKK’s avl politikk begynner med dette avsnittet :  
« NKKs formålsparagraf (§1-2) lyder: NKK har til formål å ivareta hundens og 
hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund 
og utviklingen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk og praktisk 
riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning,  
både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.»  
Vår oppgave med RAS, med et så lite antall hunder i Norge, blir mer generelt.  

 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 
HISTORIKK 
Det er vel ingen tvil om welsh terrierens opprinnelige hjemland. Bortsett fra den engelske 
utgave ”The Old English Broken Haired Black and Tan Terrier”, var det waliserne som tok 
vare på sitt avlsmateriale og foredlet dette. 
Så langt tilbake som i 1737 vet man at innbyggerne i Caernarvonshire var stolte over 
renheten i sin rase, og mange brukte den med fordel på jakt. I 1886 ble Welsh Terrieren 
anerkjent som rase av den engelske kennelklubben. Samme året ble Welsh Terrier 
Klubben startet, og den første welshen ble også vist på utstilling. 
Grunnen til at man i dag vet at rasen har sin opprinnelse i Wales, er at tilhengerne av 
”Caernarvonshire Welsh Terrier” registrerte sine hunder, mens typen ”The Old English 
Broken Haired Black and Tan Terrier bare ble nevnt i utstillingskataloger, og aldri ble 
registrert. Det mest berømte tidligere eksemplaret av rasen er ”Ch.Bangor DauLliw”, som 
vant certifikat på Crystal Palace i 1887. 
En oppdretter som har betydd mye for rasen, var Mr.Walter S Glynn fra kennelen Brynhir. 
Mr.Glynn holdt bestemt fast ved sin type, og motarbeidet alle forsøk på ”modernisering av 
rasen”. Det var en tid da han anså at lange hoder, små, nette ører og strie peser med en 
anelse av bølger burde bannlyses. Men Mr.Glynn ble senere mer tolerant, og aksepterte 
at opinionen ville ha en litt mer ”moderne” utgave av Welsh Terrieren. 
I 1919 fikk welshterrier-verdenen se et ”bombenedslag”, i form av en meget vakker 
tisoevalp. ”Whats wanted” ble presentert! Denne tispen anga nå motetonen fra denne 
tiden. Tross mye skriverier og kritikk, mer eller mindre åpent forklart, tok welshen et steg i 
retning av et mer forfinet utseende. Dessverre gikk dette ut over fargene på rasen under 
”ekperiment-stadiet”. De ble lyse og dårlig tanfarget, med hvite labber og hvitt bryst. 
Oppdretterne innså, at på tross av at et ”sidesprang” hadde sine fordeler, så hadde det 
også klare ulemper. Resultatet ble et definitivt stopp. Oppdretterne tok nå den moderne 
typen og paret med gode, velfargede eldre typer for å få tilbake de opprinnelige fargene. 
Resultatet av tidligere års ”innblanding” har gjort rasen godt, selv om man også i dag må 
velge sitt avlsmateriale med omhu! 
 
KARAKTERISTIKK OG BRUKSOMRÅDER 
En kvardatisk, kraftig og velbalansert hund. Kort rygg, skulderhøyde maks 39,5 cm. Hodet 
er temmelig langt, skallen flat, bredere enn hos fox terrieren. Ubetydelig stopp, forholdsvis 
langt og kraftig snuteparti. Små, mørke, dyptliggende øyne. Skarpt terrier-uttrykk. Små, 
ikke for tynne V-formede ører, bretten høyere enn skallen. Halen er høyt ansatt, og bæres 
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høyt, men ikke krøllet over ryggen. 
Pelsen er tett, rikelig, med ru overpels og tett underull. Trimmes to ganger i året. 
Regelmessig børsting og gjennomgreing. Utstillingstrimmes over 4-5 ganger, må 
påbegynnes 10-12 uker før utstilling. 
Sort og tan farge foretrekkes eller sort-gråmelert og tan. 
 
RASENS EGENSKAPER: 
Welsh Terrieren er en sporty hund, kvikk, rask og en god turkamerat. Den bør føres med 
en bestemt, men kjærlig hånd. Den er intelligent og lettlært, og kan godt brukes til 
forskjellige aktiviteter. Noen ”barneleke” er den ikke, men en meget god familiehund. 
Opprinnelig var den ment til hijakt. Welsh Terrieren er en intelligent og våken hund med 
kapasitet langt utover sin størrelse. Med sin elegante, robuste bygning og sitt typiske 
welshige blikk, formelig oser den av selvtillit og kraft. Den er glad i mennesker ,og i 
særdeleshet sin familie. Den er lærevillig, og lykkelig hver gang den har lært noe nytt. 

Overordnet mål for rasen 
Målet er å få frem sunne friske individer av god kvalitet og god mentalitet, så nært opp til 
rasestandard som mulig. 

Populasjonsstørrelse 
	  

2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
16	   17	   13	   7	   5	   6	   11	   15	   15	   6	   23	  
	  

Gjennomsnittlig kullstørrelse 
4,13 

Innavlsgrad 
Gjennomsnittlig innavlgrad er på 2.85% basert på data fra Dogweb i perioden 2003-2013. 

Bruk av avlsdyr 
Grunnet liten populasjon settes det store krav til oppdretter ved bruk av avlsdyr. Med en så 
antallsmessig liten rase er det viktig å unngå matadoravl. Det er ekstra viktig i en så liten 
rase å få genetiske variasjoner. 

Innhenting av avlsmateriale fra andre land 
Grunnet liten populasjon, må man fra tid til annen hente inn avlsmateriale fra andre land. 
Stort sett hentet inn fra Europa, men det har også i enkelte tilfeller blitt hentet inn fra USA. 
Rasen har heller ikke veldig stor populasjon i andre land. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
Sunne og friske hunder opp mot rasestandard.  Avle på friske hunder med god genetisk 
variasjon. Unngå matadoravl og anbefale oppdrettere til å bruke flere ubeslektede hunder i 
avl. 

Prioritering og strategi for å nå målene 
Planlegging av kull, må gå ut fra bevaring av rasen med så lav inneavlsgrad som mulig. Det 
er viktig med samarbeid med oppdrettere av rasen i andre land. Det er ønskelig på sikt å 
holde innavlsgrad under 2,5% ( max 5%) og at ingen kombinasjoner skal ha innavlsgrad over 
6,25%. 
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Helse 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 
Welsh terrier er en frisk rase og har ingen rasetypiske sykdommer. 

 Forekomst av av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter 

Grønn stær  
Har forekommet, men i svært liten grad. Ingen kjente tilfeller i Norge i senere tid. 

Hjertefeil 
Har forekommet, men i svært liten grad. Ingen kjente tilfeller i Norge i senere tid. 

Kløe og allergi 
Som de fleste raser har welsh terrier vært utsatt for kløe og allergi.Det har opptrådt kun i 
enkelttilfeller i Norge. Om årsaken er miljø/fòr relatert eller genetisk er svært vanskelig å 
avgjøre. Oppdretterne må være veldig observante og ikke bruke hunder med diagnostiseret 
kløe/allergi i avl. 

Forekomst av reproduksjonsproblemer 
Rasen har ikke noe rapportert forekomst. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
Welsh Terrier i Norge er ikke en rase med altfor mange problemer i form av helsestatus .  
På grunn av den store innflytelsen ved bruk av utenlandske hunder i avlen, må man være 
veldig observant på at nye sykdommer kan komme inn.  
Det er viktig å ha en åpenhet om sykdommer og defekter. Man skal ikke være for raske med 
å identifisere eventuelle problemer som genetiske. For å få et nøyaktig bilde av arvelighet av 
sykdommer, må man ha en oversikt over helsetilstanden til en stor del av hundene. 

Prioritering og strategi for å nå målene 
Sette seg godt inn i rasens helsetilstand før man avler videre.  

Mentalitet og bruksegenskaper 

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester 
Ikke kjent utført i Norge 

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden 
Jaktinstinktet er i dag så godt som borte, og det er vi vel egentlig glad for. I Norge er rasen 
først og fremst brukt som selskapshund, men brukes også til hundesporter. Som eksempel  
agility og lydighet. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
Bevare rasen og dens særpreg som en glad, livlig og uredd hund best mulig etter 
rasestandard. Rasen avles i dag først og fremst som familiehund. Den skal være trygg, 
velfungeredeog vennlig hund som kan fungere godt i dagens samfunn. 

Prioritering og strategi for å nå målene 
Avle videre på rasetypiske hunder med god meentalitet. 
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Atferd 
Welsh terrier er en sporty hund, kvikk og rask og en god turkamerat. Den bør føres med 
bestemt, men kjærlig hånd. Den er intelligent, våken og lettlært med kapasitet langt utover 
sin størrelse. Og kan brukes til mange aktiviteter og humdesporter. Noen ”barneleke” er den 
ikke, men en meget god familiehund. Det er også en rase med stor selvtillitt og utholdenhet. 

Atferdsproblemer 
Det er ikke noen utbredt adfersproblemer på welsh terrier i dag. Den var opprinnelig avlet til 
jakt som hihund, men jaktinstinktet er i hovedsak borte i avl i dag. Noe jaktinstinkt ligger 
fremdeles latent. Men hvis det er andre dyr i familien som eks katter og fugler kan det gå fint 
etter en tilvenningsfase. (Mus, rotter og andre gnagere er mer problematisk). 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål  
Bevare rasen som den er i dag. 

Prioritering og strategi for å nå målene 
Avle på sunne rasetypiske individer. 

Eksteriør 

Eksteriørbedømmelser 
Helhetsinntrykk: Sporty ”arbeidsterrier”, velbalansert og kompakt. 
Hode: Skalle : flat, moderatbred mellom ørene. Stopp: Ikke for markert. Nesebrusk: Sort. 
Snuteparti: Middels langt fra stopp til snutespiss. Kjever/tenner: Kraftige, renskårne kjever, 
ganske dype og med bittstyrke.Tennene skal sitte jevnt og rett i kjeven. Saksebitt.  
Øyne: Små, dyptliggende, mørke. Temperamentsfullt uttrykk. Runde, store øyne uønsket. 
Ører: V-formet, små, ikke for tynne. Ganske høyt ansatte, båret fremover og tett inntil 
kinnene. Hals: Moderat lengde og tykkelse. Svakt buet og skråner elegantover i skuldrene. 
Forlemmer: Helhetsinntrykk: Rette og muskuløse. God benstamme. Skulder: Lang,skråstilt 
og godt tilbakelagt. Mellomhånd: Rette, sterke. Poter: Små, runde og kattelignende. 
Kropp: Rygg: Kort. Lend: Sterk. Bryst: God dybde, moderat bredt. Velutviklete ribben. 
Hale: Tradisjonelt kupert. I henhold til norsk lov er halekupering forbudt. 
Ukupert.Godt ansatt. Båret rett, men ikke fremover ryggen. I harmoni med hunden for øvrig. 
Baklemmer: Helhetsinntrykk: Kraftige. Lår: Muskuløse, av god lengde. Haser: Velvinklete, 
korte, god benstamme. Poter: Som forpotene. 
Bevegelser: For- og bakben beveges rett forover og parallelt. Albuene beveges som en 
pendel langs kroppen fritt fra siden. Verken inn- eller utoverdreide knær. 
Pels: Hårlag: Ru, hard, meget tett og rikelig. Pels uten underull uønsket. Farge: Sort og tan 
foretrekkes; eller sort/gråmelert (grizzle) og tan uten sorte streker langs tærne. Sort nedenfor 
hasene meget uønsket. 
Størrelse og vekt: Mankehøyde: Skal ikke overstige 39 cm. Vekt: 9 – 9,5 kg 
Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal 
graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen. 
Diskvalifiserende feil: Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter 
som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
OBS : Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.  
I henhold til norsk lov er halekupering forbudt. 
 
Det er viktig å unngå avl på overdrevne eksteriørtrekk. Hvilket ikke er blitt gjort med denne 
rasen. Man bør se på helheten i rasestandarden ved avl. 
Men hvis man skal trekke frem ett punkt som det er viktig å fokusere på så er det 
mankehøyde. Welsh terrier er en hihund og bør da ikke bli for stor. 
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Overdrevne eksteriørtrekk 
Ingen 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
Få et enhetlighetspreg på rasen. 

Prioritering og strategi for å nå målene 
Avle på rasetypiske gode, sunne og friske individer opp mot rasestandarden. 

Oppsummering 

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 
Få best mulig genetiske variasjoner og forbedre eksteriørmessige feil og mangler. 

Plan for videre arbeid i klubben 
Samarbeid oppdrettere i mellom. 
 

 

 


