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Helhetsintryck

West highland white terrier är liten och kraftigt byggd med djup
i bröstkorgen, välutvecklade bakre revben, plan rygg, kraftfullt
bakställ och muskulösa ben. Rasen kombinerar i hög grad styrka
och rörlighet.

Viktiga
måttförhållanden

Avståndet från nackknölen till ögonen skall vara något större än
nospartiets längd.

Uppförande/karaktär

Rasen har stor självsäkerhet och en okynnig uppsyn. Den är härdig,
vaken, modig, vänlig och full av självtillit.

Huvud

Huvudet skall vara rikligt behårat och bäras i rät eller nästan rät
vinkel mot halsen. Huvudet får aldrig bäras framåtsträckt.

Skallparti
Skalle

Skallen skall vara lätt välvd och pannan skall kännas slät vid
beröring. Mellan ögonen skall en lätt fåra finnas. Skallen skall
smalna mycket svagt från öronansättningen ned mot ögonen. Det
skall finnas en tydlig pannavsats som formas av kraftiga, beniga
ögonbrynsbågar direkt ovanför och något framskjutande över ögat.
Mellan ögonen skall en lätt fåra finnas.

Stop

Stopet skall vara tydligt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart och ganska stor och i förening med
nospartiet ge detsamma en mjuk kontur. Nostryffeln får inte vara
framskjutande.

Nosparti

Nospartiet skall smalna gradvis från ögonen mot nosspetsen.
Nospartiet får inte vara uppnäst eller ha abrupt avfallande nosrygg,
partiet under ögonen skall vara väl utfyllt.

Käkar/tänder

Saxbett. Käkarna skall vara starka och jämna. Tänderna skall vara
stora i förhållande till hundens storlek Avståndet mellan hörntänderna skall vara så brett att hunden får det önskade, okynniga
uttrycket.

Ögon

Ögonen skall sitta brett isär, vara medelstora, inte framträdande
och så mörka som möjligt. De skall vara väl ansatta, skarpa och
intelligenta så att blicken under de kraftiga ögonbrynen får ett
genomträngande uttryck. Ljusa ögon är absolut inte önskvärt.

Öron

Öronen skall vara små, stramt upprättstående och avslutas i en
vass spets. De får varken vara för brett eller för tätt ansatta. Pälsen
på öronen skall vara kort och mjuk (sammetslen) och skall inte
klippas. Öronen får inte ha någon frans i toppen. Det är absolut
inte önskvärt med rundade, breda, stora eller tjocka öron eller öron
med för mycket päls.

Hals

Halsen skall vara så lång att den ger den huvudansättning som
eftersträvas. Den skall vara muskulös och gradvis bli grövre mot
ansättningen så att halsen vackert övergår i kroppen.

Kropp

Kroppen skall vara kompakt.

Rygg

Ryggen skall vara plan.

Ländparti

Ländpartiet skall vara brett och starkt.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup och revbenen väl välvda i sin övre del för
att ge sidorna intryck av att vara flata. De bakre revbenen skall ha
ansenligt djup och avståndet från de bakre revbenen till bakbenen
skall vara så kort som är förenligt med fria rörelser.

Svans

Extremiteter

Svansen skall vara 13-15 cm lång, täckt med hård päls, utan fana,
så rak som möjligt och käckt buren men inte glatt eller böjd över
ryggen. Lång svans är inte önskvärt och under inga omständigheter
skall svansen kuperas.
Svanskupering är förbjuden i Sverige.

Framställ
Skulderblad

Skuldrorna skall vara breda och väl tillbakalagda tätt intill bröstkorgen. Skulderbladsleden skall vara placerad långt fram.

Underarm

Frambenen skall vara korta, raka och muskulösa och täckta av
kort, hård päls.

Framtassar

Framtassarna skall vara större än baktassarna, runda, proportionerliga, starka med tjocka trampdynor och täckta av kort, hård päls.
Trampdynor och klor skall helst vara svarta.

Bakställ
Helhet

Bakpartiet skall vara kraftigt, muskulöst och brett, uppifrån sett.
Bakbenen skall vara korta, muskulösa och seniga.

Lår

Låren skall vara mycket muskulösa och inte alltför brett ställda.

Knäled

Knälederna skall vara väl vinklade.

Has/hasled

Hasorna skall vara vinklade och ansatta väl in under kroppen så
att de är relativt nära varandra, vare sig hunden står eller går. Rak
eller vek has är absolut inte önskvärt.

Baktassar

Baktassarna skall vara mindre än framtassarna, runda, proportionerliga, starka och med tjocka trampdynor och täckta av kort, hård
päls. Trampdynor och klor skall helst vara svarta.

Rörelser

Rörelserna skall vara alltigenom fria, parallella och lediga. Frambenen skall röra sig fritt framåt från skuldran. Bakbenens rörelser
skall vara fria, kraftfulla och ganska täta. Knä- och hasleder skall
ha god flexibilitet och genom att hasen dras väl under kroppen
ges bakbenen ett bra påskjut. Stela, styltiga bakbensrörelser och
kohasighet är absolut inte önskvärt.

Hud

Huden skall vara fri från uppenbara hudproblem.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara dubbel. Täckhåret skall vara hårt, ca 5 cm långt
och får inte vara lockigt. Underullen, som påminner om pälsverk,
skall vara kort, mjuk och tätliggande Öppen päls är absolut inte
önskvärt.

Färg

Vit.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Cirka 28 cm.

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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