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          GRUPPE 3 
          FCI’s RASENR. 85 
 

 

 

 

 

 

Kompendium om 
 

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale til dette kompendium er i hovedsak hentet fra følgende kilder (dette med forfatterenes 
samtykke): 
Birgitta Hasselgren: WESTIE ! 
Derek Tattersall: Westies Today   

  
 

Kompendiet er bearbeidet og tilrettelagt av Heidi Hagen. Det ble laget første gang i september 
1994 og er oppdatert i november 2007.
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Standard for West Highland WhiteTerrier.  Gruppe 3 (Terrier). Norsk Kennel Klubb 07.11.2002. 
 

 

Opprinnelsesland / hjemland:  
Storbritannia 
 

 

Helhetsinntrykk 
 
Standard: 
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.  
 
Kommentarer: 
Idealet er kort og stabil, med meget frie bevegelser og "her kommer jeg"- uttrykk, samt av korrekt 
type. Type er så mangt, men for westie er det som regel snakk om "the cobby type”, dvs. kompakt, 
og om "the racy type", dvs. elegant. Det ideelle er en blanding av de to typene, dvs. en kraftig og 
stabil hund med kort rygg og den rette benlengden. En westie må ikke bli lav og så kompakt som 
en skotte, og heller ikke høy og tynn som en cairn. Hundens proporsjoner er viktig, dvs. en balanse 
mellom høyde og lengde på hunden. 
 
  

 
Det som kalles ”the cobby type”. Hunden ser lavere ut gjennom den dype  
brystkassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

       
 

”The racy type”, dvs. elegant. Denne har ganske grund brystkasse. 
 

 

 

 

Adferd / temperament  
  
Standard: 
Liten, aktiv, sporty og hardfør med stor selvsikkerhet og et frekt utseende. Våken, glad, modig, 
selvsikker, men vennlig. 
 
Kommentarer: 
En westie skal ha et livlig temperament og ha en frekk opptreden. Den skal være en omgjengelig 
hund både blant mennesker og hunder. 
 
 
Hode   
 
Standard: 
Avstanden fra nakkeknølen til øynene ubetydelig lenger 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 og til øynene avtar 
bredden meget svakt.  
 
Stopp: 
Markert, dannet av kraftige øyebrynsbuer rett over og litt fremtredende over øynene. Svak 
fordypning mellom øynene. 
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Korrekte proporsjoner i hodet    Korrekt hode med riktig øre- og 
           øyeplassering 

 
 
Nesebrusk: 
Sort, ganske stor. Går jevnt over i snutepartiet. Ikke fremspringende nesespeil. 
 
Snuteparti: 
Avsmalner gradvis fra øynene til snutespissen. Verken konkavt eller bratt avfallende under 
øynene, men godt utfylt.  
 
Lepper / kjever / tenner: 
Kraftige og jevne kjever. Så god bredde mellom hjørnetennene som er forenlig med det ønskede 
frekke uttrykket. Store tenner i forhold til hundens størrelse. Regelmessig saksebitt. 

                      
 

  Riktig og feil bitt:       Korrekt bitt sett forfra 
  1. Saksebitt (korrket), 2. Tangbitt, 
  3. Kraftig overbitt, 4. Kraftig underbitt 
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Øyne: 
Så mørke som mulig. Bredt plassert, middels store, ikke runde. Svakt dyptliggende, skarpe og 
intelligente, skal virke gjennomtrengende under kraftige øyebryn. 
 
 

 
   Et korrekt øye,  Et stort og         Et lyst øye  
   mørkt og   rundt øye    
   mandelformet 
 
 
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.. 
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Kommentarer til hodet som helhet: 
Hodet skal være rundt og ikke avlangt, dette er viktig for rasens særpreg. Når man kjenner på et 
westiehode skal man som hovedregel legge hånden over hodet med tommel og ringfinger foran 
ørene og pekefinger ned mellom øynene. Da skal hånden bli full. Et veldig bra og kraftig hode 
gjør at man må sprike med fingrene for å komme rundt, men dette er heller uvanlig i rasen i dag. 
Et riktig stopp er også viktig og selv et kraftig hode kan mangle stopp, som isåfall bidrar til et feil 
uttrykk. Hodet skal være stort, men ikke så stort at hunden får feil balanse og ”tipper” framover. 
Vær oppmerksom på at små hoder ofte skjules med mye hodehår, kjenn derfor nøye på hodet ved 
gjennomgang av hunden. 
Snutepartiet skal ikke være for kort men heller ikke for langt. Det skal være godt utfylt, også 
under øynene.. Et dårlig snuteparti bidrar ikke til det frekke uttrykket til westien.  
Godt pigmentert nesebrusk og øyne er viktig for det korrekte, skarpe uttrykket en westie skal ha. 
En brun el. lys nesebrusk gir et mykere og mildere uttrykk på hunden. En godt pigmentert hund er 
også veldig mørk på innsiden av ørene. 
Tennenes størrelse er viktig, og man skal bli overrasket når man åpner munnen på en westie med 
korrekt størrelse på tennene. Små eller mellomstore tenner er ganske ofte å se i rasen i dag. Bittet 
skal være bredt og kraftig, nærmest firkantet. Både i over- og under kjeven skal det være seks 
fortenner. Trange underkjever påvirker bitt og tannstilling, og er en av de største feilene når det 
gjelder bitt idag. Mangel av en eller flere premolarer sees ofte i rasen, men det er foreløpig ingen 
enighet om hvor stor betydning dette skal tillegges både i avlsmessig sammenheng og ved 
bedømmelse på utstillinger. 
 
Øynenes plassering er viktige for uttrykket. Øynene skal være ganske små og nærmest 
mandelformet, og så mørke brune (nesten svarte) som mulig. 
Utstående, runde og store øyne er en klar feil. Øynene utgjør sammen med nesebrusken de tre 
sorte punkter i hodet og er en viktig del for det karakteristiske uttrykket. 
 
Store ører er en klar feil, noe som man ser ganske ofte. Ørene skal ikke være brede, disse blir 
ganske løse og blafrer når hunden går. Ørenes plassering er også viktig for uttrykket. Pelsen på 
ørene skal trimmes, klippes pelsen blir nemlig kantene tykke, noe som er en klar feil.  
 
 
Hals  
 
Standard: 
Tilstrekkelig lang til å gi den ønskede hodeholdning. Muskuløs, gradvis tykkere mot ansatsen, går 
jevnt over i de godt skråstilte skuldre. 
 
Kommentarer: Halsen skal ikke være så lang at den kalles svane-hals. Den skal være så lang at 
den gir hunden balanse. Tynne og lange halser, samt altfor kraftige halser er uønsket. Kort hals har 
som regel en sammenheng med en dårlig vinklet skulder. 
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  Korrekt hals   For lang hals   For kort hals 
 
 
 
Forlemmer 
 
Standard: 
 
Helhetsinntrykk: 
Korte og muskuløse, rette og tett dekket med kort, hard pels. 
 
Skulder: 
Skråstilt. Skulderbladene brede, ligger tett inntil brystkassen. Skulderleddet plassert fremover. 
 
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. 
 
Kommentarer: 
En velvinklet skulder er viktig for hundens bevegelser og overlinje. En korrekt skulder gjør også 
at hodet bæres korrekt og medfører en pen overlinje. Benstammen skal være kraftig, en tynn og 
spinkel benstamme er en alvorlig feil. Benstammen skal stå i forhold til kroppens volum og 
hundens størrelse.  
Forbenene skal se ut som to stolper, men litt utvridde poter er ganske vanlig i rasen (må ikke være 
så utvridde at bevegelsene påvirkes). Men det er forskjell på litt utvridde poter (”fransk”) og 
krokete forben, det siste er ikke ønskelig. 
Hunden bør være bredere bak enn foran, slik at hunden blir en aning "pære-formet" (sett ovenfra). 
En del westier har antydning til tunge skuldre og en for kraftig front, noe som også gjør at halsen 
blir kortere og at det blir litt feil balanse på hunden. 
Potene blir ikke tillagt stor vekt verken avlsmessig eller på utstilling. Det er viktig at potene er 
små og faste. Store poter, eller løse poter, er uønsket. Lyse eller brune klør blir ikke regnet som en 
betydelig feil. 
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   Vinkel mellom skulderblad og overarm, ideelt 90 grader 
 
 
 
 
De fire hundene nedenfor har fra venstre bra skulderlinje men altfor rett overarm, altfor tilbakelagt 
skulderblad (uvanlig) men korrekt overarm, veldig steilt skulderblad men bra overarm, korrekt 
skulderplassering men altfor kort overarm. 
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Front: Fra venstre korrekt front, altfor smal front, altfor bred front, front med 
innovervridde poter og en front med utovervridde poter (fransk) 

 
 

 

 

 

 

Kropp  
 
Standard: 
 
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 forenlig med frie 
bevegelser. 
 
Kommentarer: 
Kroppen skal være kraftig og kort, med noe lengde på benene. Dyp kropp, men det skal ikke være 
noen skottekropp, og sidene skal være flate. Ryggen skal være rett. En rygg som er nedsunket bak 
skuldrene eller som har en "pukkel" foran halen, er svært uønsket. 
Vær oppmerksom på at kropp og brystkasse ofte ikke er utviklet før ved 2 års alder eller senere. 
Brystkassen skal være "hjerte-formet" og ikke rund. 
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  Korrekt kropp   Nedsunket bak skuldrene Ryggen heller 
  og overlinje   og for høy over bak-  avtagende fra  
      parten. Dette skyldes  skulder til hale.   
      feil vinkling i hofte-  Dette skyldes i  
      ledd og kneledd, samt  hovedsak for steil 
      for lange haser   skulder (som også 
          gir en kort hals) 
          samt for lange haser 
        

          
 

  Overlinje: T.v. nedsunket bak skuldrene, t.h. det samme og dessuten 
  Et fallende kryss og dermed en ”pukkel” over lendepartiet.  
  Obs! Dyktige trimmere skjuler disse feilene lett. 
 

                           
   Korrekt form   For rund brystkasse,  
   på brystkasse   mer forbundet med  
       en skotte 
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Hale   
 
Standard: 
12,5-15 cm. Dekket med hard pels, ingen fane, så rett som mulig. Bæres muntert, men ikke for 
glad eller inn over ryggen. Skal ikke kuperes. 
 
Kommentarer: 
Halen skal være kort og kraftig og formet som en gulrot, den skal stå rett opp og være så  rett som 
mulig. Som hovedregel skal ikke halen stikke høyere enn hodet når hunden står. Halen skal være 
en naturlig avslutning på ryggen og får under ingen omstendighet se ut som om den er påsatt 
ytterst på kroppen. Et godt halefeste medfører også at det er noe masse bak halen. 
 

 

 

 

                               
 

   

1. Korrekt halefeste og haleføring, med 
noe ”masse bak halen 
 

         
 

 
   2. Halen bæres ikke høyt nok, 3. Høy haleføring (glad hale), 
   4. Fallende kryss og dermed lavt halefeste og halen kan ikke 
   bæres høyere, 5. Lavt halefeste. 
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Baklemmer   
 
Standard: 
 
Helhetsinntrykk: 
Sterke, muskuløse med bredt kryss. Korte, muskuløse og senete.  
 
Lår: 
Meget muskuløse lår, ikke for bredstilte.  
 
Haser: 
Vinklede, plassert godt under kroppen, slik at de er forholdsvis tettstilte når hunden går og står.  
 
Poter: 
Mindre enn forpotene, for øvrig som forpotene. 
 
Kommentarer: 
Bakpartiet skal være kraftig og muskuløst. For å få dette er det foruten en bra anatomi nødvendig 
med mosjon. Bakbena skal være godt vinklet både i kne og hase.  En westie skal ha et ben "i hvert 
 hjørne" og skal ha god balanse når den står, med tyngden like mye på alle ben. Hunden bør være 
bredere bak enn foran, slik at hunden blir en aning "pære-formet" (sett ovenfra). 
 
 

 
   Vinklene bak mellom korsben, lårben, kneet mot skinken  

og hasen er spesielt viktige.  
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  Bakpart: Fra venstre korrekt, altfor smal, kuhaset og altfor hjulbent. 
 

                    

 
    Vinkling av hoftebenet: T.v. korrekt vinkling av hoftebenet 
   (hunden står på hele poten), t.h. fallende kryss, altfor åpen  
   vinkel i hofteleddet (hunden står ikke på hele poten) 
 
 
Bevegelser   
 
Standard: 
Frie, rette og lette. Forbena strekkes fritt fremover fra skuldrene. Bakbensbevegelsene frie, 
kraftfulle og tett samlet. Godt bøyde knær og haser, hasene strekkes godt under kroppen for å gi 
fraspark.  
 
Kommentarer: 
Bevegelsene er en meget viktig del, ikke bare sett for- og bakfra, men også fra siden. Det er viktig 
at hunden tar steget fullt ut for å få frie bevegelser. For å få til dette må hunden ha tilstrekkelig 
med vinkler foran og bak. Bevegelsene skal også være parallelle (rette), men dette bør ikke 
prioriteres foran frie bevegelser. Det bør legges stor vekt på en kombinasjon av frie og parallelle 
bevegelser både ved bedømmelse på utstilling og avlsmessig. 
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Forbensbevegelser: Fra venstre korrekte, parallelle bevegelser, altfor trange bevegelser 
med innovervridde poter, altfor løse albuer med marktrange bevegelser og ”vispende” 
forbensbevegelser. 

 
 
 

                 
 
 
 Bakbensbevegelser: Fra venstre korrekte, altfor trange, kuhasige og sist altfor 
 hjulbente bevegelser. 
 
 
 
 

    
 

Bevegelser sett fra siden: Tegningen over viser korrekte bevegelser foran og bak. Alle ben kan 
føres fritt fremover og bakover da hunden har korrekte vinkler. 
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Tegningen nedenfor viser bevegelser som er feilaktig pga. knapp vinkling foran og bak. 
Tegningen i midten og til høyre viser hund i passgang. 
 

       
 
 
 
Pels   
 
Standard: 
 
Hårlag: 
Dobbel pels. Dekkpelsen består av hard pels. Ca 5 cm lang, helt uten krøll. Kort, bløt og tett 
underull, ligner pelsverk. 
 
Farge: 
Hvit. 
 
Kommentarer: 
Overpelsen skal være stri og hard, og dette gjelder hele overpelsens flate og ikke bare enkelte hår 
inne imellom eller en stripe på ryggen. Når det gjelder overpelsens lengde er det sjelden, eller 
nesten aldri, å se en veltrimmet ryggpels på 5 cm. Pelsen på hodet skal stå rett opp, og også være 
stri selv om strukturen ikke blir så stri som på kroppen. Myke pelser er ofte lettere å forme, noe 
som gjør at enkelte hunder har veldig mye hår i hodet og det er lett å la seg imponere av en veldig 
bra trimmet hund, men dette behøver altså ikke alltid være korrekt. Med en striere pels får man 
ikke så lett slik overdådig hodepels. Pels på ben og magehår skal også være stri, og det gjelder for 
så vidt det samme her som beskrevet på hodehår. Pelskvaliteten er også viktig for hvordan en 
westie fungerer i hverdagen, dårlige og myke pelser tiltrekker seg mye skitt og støv og hunden må 
bades ofte for å bli hvit. 
Myke pelser er svært uønsket, det samme med åpne pelser (dvs. pelser uten underull). Myke pelser 
kan skjules med mye kritt og spray på utstillinger (ikke tillatt i Norge), og er pelsen kort i tillegg, 
skal det ofte et trenet øye til for å se at pelsen er dårlig. Sjekk pelsen rundt øynene og pelsen på 
halen ved tvilstilfelle, på disse stedene er pelsen aldri stri dersom det er en tvilsom pels. 
Pels er et stort problem for rasen, både i Norge og i andre land. Ryggpelsen kan nok ofte bli 
ganske stri, men magehår, benhår og hodehår avslører en pels som ikke er korrekt. Derfor bør 
en hund som har en korrekt, stri og hvit pels over det hele verdsettes ekstra både på utstilling og 
avlsmessig.  
Fargen skal være ren hvit. Men en del westier har misfarget pels i en periode. Må man velge 
mellom farge og pelskvalitet, er det viktigere at kvaliteten er god. En pels som både er misfarget 
og myk er svært uønsket og absolutt ikke rasetypisk ! 
 
 
 



 16 

Størrelse og vekt  
 
Standard: 
 
Mankehøyde: 
Ca 28 cm. 
 
Kommentarer: 
Kjønnspreg er viktigere en selve størrelsen. Men en westie som blir lavere enn 28 cm virker ofte 
lavstilt og proporsjonene kan også bli feil. Hunder som blir for høye blir ofte også altfor grove i 
benstamme og kropp, noe som bidrar til at slike hunder virker større enn det de faktisk er. Et avvik 
begge veier på inntil 10% fra standarden er ganske vanlig å se innen rasen i dag. 
Vekt er ikke angitt i standarden for westie, men det er ganske vanlig at tisper veier 7 – 8 kilo og 
hannhunder opptil 9 – 10 kilo.  
 
 
Feil   
 
Standard: 
Et hvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes 
etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 Lyse øyne 
 Ører: Avrundete ørespisser, brede, store, tykke ører eller ører med for kraftig hårlag 
 Lang hale 
 Rette eller svake haser 
 Stive, styltede bevegelser bak, kuhaset 
 Åpen pels  
 
Kommentarer: 
Følgende feil er i dag relativt vanlig å se på westie her i landet: 

- pels: mangel på en korrekt dobbel pels, ved for mye ull og for lite stri overpels, samt at det 
finnes en del misfargede pelser  

- hode: for langt snuteparti, som tildels er dårlig utfylt og med for dårlig markert stopp, ofte  
med store ører. Disse kombinasjoner av feil gir også at hunder får et helt feil uttrykk. 
Smal underkjeve og derav ujevnt bitt (fortennene får ikke tilstrekkelig plass) 

- bitt: mangel av premolarer og for små tenner 
- kropp og benstamme: for spinkel og tynn benstamme og for lite volum i kroppen 
- vinkler fram og bak: dårlige vinklet  skulder og bakpart påvirker bevegelsene i form av for 

korte steg og for dårlige fraspark 
 

 
Diskvalifiserende feil 
 
Standard: 
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. 
 


