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WELSH TERRIER
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:

Terrier.

Klassifikation:

FCI Gruppe 3 (Terriers),
Sektion 1 (Store og mellemstore terriers).
Uden brugsprøve.

Helhedsindtryk:

En sporty hund, der virker arbejdsduelig. Meget harmonisk og kompakt.

Temperament:

Hengiven, lydig og nem at styre. Munter og levende, sjældent af
tilbageholdende natur. Den er modig og frygtløs, men afgjort ikke
aggressiv, selvom den til enhver tid kan klare for sig, hvis det er
nødvendigt.

Hoved:
Skalle:
Stop:
Næse:
Næseparti:
Kæber, bid:

Flad, moderat bred mellem ørerne.
Ikke alt for markeret.
Sort.
Af middellængde fra stoppet til næsespidsen.
Kraftfulde kæber, tørre, ret dybe og med et kraftigt bid. Stærke tænder
med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs. at de øverste
tænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på
kæberne.

Øjne:

Små. dybtliggende og mørke, med et temperamentsfuldt udtryk. Runde
og udstående øjne er uønskede.

Ører:

V-formede og små, med ikke for tynde ørelapper. De er ret højt ansatte
og bæres foldet fremover tæt ind til kinderne.

Hals:

Af moderat længde og tykkelse, let buet. Den glider yndefuldt over i
skulderpartiet.

Krop:
Ryg:
Lænd:
Bryst:
Hale:

Kort.
Stærk.
Af god dybde og moderat bredt. De passende hvælvede ribben er lange
og skråtstillede, med kort afstand mellem bageste ribben og hoften.
Velansat, båret ikke alt for muntert. Traditionelt kuperet.
NB! Kupering er forbudt i Danmark.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Mellemhånd:

Lige og muskuløse forben med tilpas solid benstamme.
Lange, skråtliggende og godt tilbagelagte.
Lodret og kraftfuld.

Bagpart:
Lår:
Haser:

Stærk.
Muskuløse og af god længde.
Velvinklede, godt lavt ansatte og med solid benstamme.

Poter:

Små, runde kattepoter.

Bevægelse:

For- og bagben føres lige og parallelt fremefter. Albuerne bevæger sig i
et lodret plan, holdt fri af kroppens sider. Knæene drejer hverken udeller indefter.

Pels:
Hårlag:

Ruhåret og hårdt, meget tæt tilliggende og fyldigt. En pels uden
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Farve:

underuld er uønsket.
Sort og tan foretrækkes, ellers gråsprængt sort og tan. Uden sorte
markeringer (pencilling) på tæerne. Sort neden for haseleddet er
særdeles uønsket.

Størrelse:

Skulderhøjde ikke over 39 cm (15.5 ins).
Vægt 9 -9.5 kg (20 -21 Ibs).

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis
betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens
omfang.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Standarden udgivet af FCI, 20. januar 1998
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
December 1998

¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i November 1990 ¤ ¤ ¤
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