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Historie
Westien stammer, som de fleste andre terriere, fra de britiske øer. Terrierne har siden 1700-tallet været
avlet til jagt på ræv og grævling, hvor de skulle jage dem ud af deres grave. Når terrierne ikke var på jagt
skulle de være nyttige på gårdene, så de skulle også på egen hånd kunne nedlægge mindre dyr, så som
rotter og mus. Terriere skulle være villige til at tage kampen op med en ræv/grævling, hvilket kræver
egenskaber som mod, hurtighed og intelligens. Terrierne er kendetegnet ved at have en strid og kraftig
pels, der kan beskytte dem på jagten og mod vind og vejr.
Westien blev først og fremmest fremavlet af familien Malcolm på godset Poltalloch. der havde haft terrier
på godset siden 1830’erne. Men da Colonel Edward Donald Malcolms ynglings hund, en rødbrun terrier,
ved en fejltagelse blev skud under en jagt, begyndte den han at beholde de hvide hvalpe og lade dem indgå
i avlen. Tidligere blev de hvide hvalpe aflivet, da man mente de var albinoer og dermed svage.
I årene omkring år 1900 blev de hvide terrier vist på udstillinger i England under forskellige navne, som;
White Scotch, White Scottish Terrier og Poltallosh Terrier. I Amerika blev racen kaldt Roseneath Terrier. I
1907 blev racen optaget i den engelske kennel klub under navnet West Highland White Terrier. Det første
år blev der registret 141 hunde i Storbritannien med dette navn. I begyndelsen var det tilladt at krydse den
farvede Carin Terrier ind i westierne, men dette blev forbudt i 1920’erne, da den amerikanske kennel klub
forbød denne krydsning, og den engelske fulgte derfor efter.
De første westier kom til Danmark i starten af 1900 tallet. De første mange år derefter var det en meget lille
race, med få registreringer om året, men omkring 1980’erneblev racen mere udbredt. I 1980 blev der
registret 123 hvalpe og i 2007 blev der registreret 419 hvalpe.
Westierne benyttes i dag primært som familiehunde, men de er glimrende til de fleste discipliner, så som
lydighed, agility mm., da de er meget lærenemme.

Arvelige sygdomme hos West Highland White Terrier
Hudproblemer

Hudproblemer/kløe er det største problem inden for racen. Undersøgelser i Sverige viser at ca 10% af alle
westier lider af forskellige former for hudproblemer. Det er vigtigt så hurtigt som muligt at få afklaret om
køen skyldes en allergi eller om der er tale om parasitter/svamp. Westier reagerer som hovedregel
voldsommere på parasitter/svamp end andre racer, så det er vigtigt at behandle forebyggende.
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Atopisk dermatitis

Dette problem forekommer i en frekvens på ca 10 % (Sverige). Atopi er både et problem for racen og det
enkelte individ. Med atopisk dermatitis menes en arvelig disponering for udvikling af antistoffer kaldet IgE
(immunoglobulin E) mod allergener som bliver inhaleret gennem luften. Som en følge deraf , udvikles en
allergisk dermatitis( hudbetændelse).Hundene får kløe og hudforandringer især på poter, i hovedet/ørerne
og i armbøjningerne. I mange tilfælde vil der også være symptomer fra luftvejene, dobbeltsidig øjenkatar,
hududslæt med røde knopper og tab af hår.
Sygdommen starter i 75% af tilfældene når hunden er mellem 1 og 3 år.Nogle svenske undersøgelser viser
at tæver er lidt mere udsatte end hanner.De mest almindelige sygdomsfremkaldende allergener er
husstøvmider ,pollen og lagermider. Diagnosen stilles ved hjælp af klinisk undersøgelse og ved forskellige
hudtests og blodprøver.
Arvegang: Sygdommen er klart arvelig, men arvegangen er ikke fastlagt (formentlig multifaktoriel)

Anbefalinger ang. Avl:
Opdrættere skal være specielt opmærksomme på hudproblemer! Tolerancen for hvad der er sygt må
sænkes. Vent med at bruge dyr i avlen før de er mindst 18 mdr. hvor de fleste vil have vist symptomer hvis
de har atopi.

Craniomandibulær Osteopati (CMO)

Sygdommen er beskrevet fra mange forskellige lande, bla. de fleste lande i Europa. Sygdommen findes også
hos andre racer. CMO er en forøget knoglevækst i kæben som ikke skyldes cancer. Den kan sidde på selve
kæbebenet, i kæbeleddet og ved øreknoglen. Knoglevæksten vil ofte sidde i begge sider. I starten vil der
være en inflammation(betændelsesreaktion i knoglen uden bakterier) som kan give varierende grader af
smerte når hvalpen skal åbne munder eller tygge. Sygdommen opstår oftest når hvalpen er 4-6 måneder.
Diagnosen stilles ud fra symptomerne samt ved røntgen. CMO behandles med antiinflammatoriske
medikamenter, som oftest kortison. Behandlingen strækker sig som regel over flere måneder, men
prognosen er god ved den rette behandling.
Arvegang : Arvegangen er klarlagt som en enkelt recessiv nedarvning. Det vil sige at hvis der fødes en hvalp
med CMO er begge forældre bærere af sygdommen.

Calves Leg Pertes

Calves Leg Pertes er en sygdom der ses hos flere forskellige racer. Sygdommen skyldes en ikke
inflammatorisk vævsødelæggelse (henfald) i lårbenshovedet og lårbenshalsen.
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Sygdommen opstår oftest når hvalpen er mellem 3 og 11 måneder og viser sig ved smerter og irritation fra
bagparten. Der vil ofte være forskellige grader af halthed og nedsat bevægelighed. Der vil ligeledes ofte ses
en stikkende gang og nedsat muskelmasse. Sygdommen kan være både dobbeltsidig og enkeltsidet. Den
enkeltsidige er mest almindelig. Behandlingen afhænger af hvor udtalte symptomerne er og kan være
medicinsk eller kirurgisk. Frekvensen af sygdommen er 1-4%.
Arvegang: Arvegangen er uklar, men menes at være multifaktoriel, svarende til arvegangen for HD.

De efterfølgende sygdomme forekommer i mindre grad hos racen
Kryptorchisme

Begge eller kun den ene testikel er ikke kommet ned i pungen. Tilstanden er fundet arvelig hos mange
andre racer og er det formentlig også hos westier.

Katarakt

Med katarakt mener man alle uklarheder i linsen eller i linsekapslen. Der findes en medfødt (kongenital)
katarakt men arvegangen er uklar. Juvenil (unghundekatarakt debuterer ofte tidligt, normalt før 6
måneders alderen. Katarakt forekommer ikke ret ofte hos racen.

Keratokonjunktivitis sicca (KCS)

Med KCS menes en akut eller kronisk øjenbetændelse som følge af nedsat tårevæskeproduktion. I det
akutte stadie ses der ofte smerter i øjet. Dette overgår til den kroniske form med udtørret hornhinde og
klæbrigt sekret i øjet. Behandlingen kan være medicinsk eller kirurgisk.
Sygdommen forekommer i lav frekvens. Men racen er helt sikkert disponeret for lidelsen.

Standard med kommentarer
Pointskala

Helhedsindtryk og temperament
•

Kraftigt bygget, med god brystdybde, også ved de bageste ribben. Den vandrette ryg og den
kraftfulde bagpart på muskuløse ben viser i udpræget grad en storartet kombination af styrke og
energi.
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•

Lille, energisk, modig og hårdfør. Den besidder ikke så lidt selvbevidsthed forenet med en
charmerende frækhed. Den er vågen, humørfyldt, dristig og selvsikker, men venlig.

Kommentar
•

Westien er en lille, kort og kraftigt bygget hund, der udstråler megen energi og selvtillid. Den er
glad og venlig.

Den kan gå i løs line med frie, smidige bevægelser, parallelle både foran og bag.
Den kan stå selv med halen oppe og et ben i hvert hjørne. Westien er en race uden overdrivelser.

Proportioner
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Hoved
•

Afstanden fra nakkeknuden til øjnene er en smule større end længden af næsepartiet. Hovedet er
dækket af et tykt hårlag og bæres i forhold til halsen i en ret vinkel eller mindre; det må ikke bæres
fremstrakt.

•

SKALLE: Let hvælvet. Når man stryger hen over panden, føles en jævn kontur. Skallen bliver kun
ganske lidt smallere fra ørerne frem mod øjnene.

•

STOP: Tydeligt stop, dannet af kraftige knoglefremspring placeret netop oven for og en smule ud
over øjnene, og en let fordybning mellem øjnene.

•

NÆSE: Sort og ganske stor. Den danner en blød kontur sammen med resten af næsepartiet og må
ikke rage frem.

•

NÆSEPARTI: Forhovedet bliver gradvist smallere fra øjnene frem mod næsepartiet. Det er ikke
konkavt eller brat indfaldende under øjnene, men tværtimod vel udfyldt.

•

KÆBER, BID: Stærke og lige kæber. Bredden mellem hjørnetænderne skal være så stor som muligt
uden at spolere det ønskede, gavtyveagtige udtryk. Tænderne er store i forhold til hundens
størrelse, med et korrekt saksebid, dvs. at de øverste fortænder tæt overlapper de nederste, og at
biddet ligger vinkelret på kæberne.

Kommentar
•

Hovedet er en vigtig del af westien, fordi det viser så meget af racens personlighed. Det skal give
indtryk af at være rundt, hverken langt eller rektangulært.

•

Hovedet er dækket af et tykt hårlag. Den stride, hårde, korrekte pelskvalitet gør det muligt at forme
det runde hoved, som skal minde om en krysantemum.

•

SKALLE: skal være kraftig. Når man lægger sin hånd på skallen med tommel- og ringfinger foran
ørerne og pegefinger ned mellem øjnene, skal hånden fyldes ud, så man må sprede fingrene.

•

STOP: skal være tydeligt markeret ved hjælp af de kraftige benkamme over øjnene. Et svagt
markeret stop giver hunden et forkert udtryk.

•

NÆSE: skal være sort og forholdsvis stor. Den skal ikke stikke frem, men se ud, som om den er en
del af næsepartiet.

•

NÆSEPARTI: skal være kraftigt og lidt kortere end skallens længde, men ikke for kort – der skal
være plads til store tænder og et bredt saksebid. Det skal være ordentligt udfyldt under øjnene.
Trimmerne er dygtige til at få pelsen til at fylde her. Næsepartiet må ikke spidse til.
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•

KÆBER, BID: kæberne skal være kraftige og brede. Der skal være stor afstand mellem
hjørnetænderne for at give plads til tænderne. Tænderne er overraskende store og der skal være
42 hos den voksne hund. Tænderne skal sidde i et korrekt saksebid dvs. at de øverste fortænder går
tæt ud over de underste og sidder vinkelret på kæberne. Vi ønsker altså store kraftige tænder og et
kraftigt bredt bid.

Westie med korrekt hoved

Øjne
•

•

Ansat langt fra hinanden og middelstore, ikke udstående, og så mørke som muligt. De er en smule
dybtliggende, skarpe og intelligente, hvad der giver dem et gennemtrængende blik, når de kigger
frem under de kraftige øjenbryn. Lyse øjne er særdeles uønskede.
Øjnenes placering og form er vigtig. Sidder øjnene for tæt sammen, giver det et helt forkert udtryk.
Også store, runde eller lyse øjne spolerer udtrykket. Øjnene skal være så mørke som muligt og ligge
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lidt dybt. Øjnene skal være skarpe, intelligente og levende. At se sin westie i øjnene er som at spejle
sig i dens ildsjæl. Der ønskes sort pigmentering omkring øjnene og læberandene.
Eksempler på øjnenes placering

Ører
•

•

Små, båret stift opretstående. De ender i en tydelig spids og er hverken ansat for tæt sammen eller
for bredt. Ørernes hårlag er kort og glat (fløjlsagtigt) og må ikke klippes. Der må ikke være lange
hår (frynser) ved ørespidserne. Afrundede, brede, store eller tykke ører, samt for kraftigt hårlag på
ørerne er særdeles uønsket.
Ørernes form, størrelse og placering er meget vigtig og medvirker til at give det rigtige udtryk.
Ørerne er som to små trekanter, der stikker op af håret øverst på hovedet. De skal være stabile
uden at være tykke. Det pointeres i standarden at de ikke må klippes. Klippede ører vil ofte være
tykke i kanten. De skal sidde ”ti minutter i to”. De skal være let fremadrettede for at give westien
det udtryk som viser dens opvakthed.

Ørerne er ofte begravede i hår, men rigtig store ører er svære at skjule. For højt ansatte ører leder tanken
hen på skotten og for bredt ansatte ører vil ofte vippe, når den går.
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Ørernes placering er vigtig

Eksempler på øreplacering
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Hals
•

•

Lang nok til at sikre den ønskede, korrekte hovedbæring. Den er muskuløs og bliver gradvist tykkere
mod basis for at kunne glide jævnt over i de pænt skrånende skuldre.
Halsen skal være lang nok til at bære hovedet korrekt. Den må ikke være lang og tynd, så det bliver
til en ”svanehals”. For kort hals er næsten altid tegn på en stejl skulder og absolut uønsket. Den
muskuløse hals skal blive gradvist tykkere og næsten umærkeligt smelte sammen med skuldre og
krop.

Svanehalse

Krop
•

Kompakt.

•

RYG: Vandret.

•

LÆND: Bred og stærk.
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•

•

BRYST: Dybt, med ribben, der er godt hvælvede på den øverste halvdel og får kroppens sider til at
virke ret flade. De bageste ribben har betydelig dybde, og afstanden fra sidste ribben til bagparten
skal være så kort som mulig uden at genere kroppens frie bevægelse.
Kroppen skal være kort og kompakt. Den skal være bredere bag end for og lidt kileformet, når man
ser den oppefra. Selv om den er lavbenet, skal benene have så meget længde at den er elegant. Den
må ikke være tung som en skotte.

•

Ryggen skal være lige og vandret. Den må ikke være nedsunken bag skulderen eller med en pukkel
foran halen. En dygtig trimmer kan skjule disse fejl, men de kan mærkes når man føler på hunden.

•

Lændepartiet skal være kort, men ikke så kort at det hæmmer de frie bevægelser.

•

Hale
•

•

•

Brystkassen er kraftig, med hjerteformede ribben, som giver flade sider. Ofte er brystkassen på en
westie ikke færdigudviklet før den er ml. 2 og 3 år gammel. Bredden mellem forbenene skal være ca.
3 fingre.

12,5 – 15 cm lang (5-6 inches), dækket af et groft hårlag uden frynser. Så lige som muligt og båret
kækt, ikke for muntert eller ind over ryggen. En lang hale er uønsket, og den må under ingen
omstændigheder kuperes.
Halen skal være kort og tyk som en gulerod. Halen skal være højt ansat, siger vi, men det står ingen
steder. Den skal bæres lodret eller en smule ind over ryggen og fuldender billedet af den kække
hund.
Ofte ses lange tynde haler, eller haler, som bæres ind over ryggen eller lige bagud. Dette er atypisk
og uønsket.
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Haleansætning

Lemmer
•

Forpart: Korte, lige og muskuløse forben, tykt beklædt med kort og hård pels.

•

Skuldre: Skråtstillede bagud. Skulderbladene er brede og ligger tæt ind mod brystkassen.
Skulderledet er placeret godt fremme.

•

Albuer: Slutter godt til kroppen og giver fri bevægelse til forbenene, parallelt med kroppens
længdeakse.

•

•

•

Forbenene skal være lige og med gode benstammer. Der skal være omtrent lige langt mellem
albuen og jorden og albuen og rygkammen (manken). De skal være beklædt med tyk, kort og hård
pels. Spinkle forben er uønskede.
En veltilbagelagt skulder er meget vigtig både for bevægelserne og for overlinjen, desuden er det en
betingelse for at hovedet kan bæres korrekt. En meget stejl skulder får det til at se ud som om
hunden har kortere hals end den egentlig har. Trimmerne er ofte meget dygtige til at lægge meget
pels på manken og derved få hunden til at se godt ud, når den står, men det afsløres når den
bevæger sig.
Benene må ikke bue udad ved albuerne, så kan man bedre acceptere lidt franske poter. Begge dele
kan dog ses på bevægelserne. Albuerne skal ligge tæt til kroppen, er de løse påvirker det
bevægelserne negativt.
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Front og bagpart

Bagpart: Stærk, muskuløs og bred foroven. Benene er korte, muskuløse og senede
•

Lår: Meget muskuløse og ikke for bredt ansatte.

•

Haseled: Velvinklede og stillet godt ind under kroppen, således at de er ret tæt på hinanden både i stand
og bevægelse. Lige eller svage haser er særdeles uønskede.

•

Bagparten skal være kraftig og bred. Bredere bagtil en foran.

•

Lårene skal være meget muskuløse og være godt vinklede både i knæ og haser.

•

Hasen skal være kort. Løfter man hunden i halen og lader den falde naturligt ned, skal haserne stå
ganske tæt på hinanden. Hunden skal herved stå i balance. Den må ikke stå understillet d.v.s. med
poterne trukket ind under kroppen. Dette ses ofte. Det er moderne at trække hundens bagben langt
tilbage, og stille dem meget bredt, næsten som en schæfer, men dette er helt utypisk. En hund med
korrekte vinkler både for og bag og kraftige lår, stiller sig selv helt i balance. Spinkle, lige bagben er
uønskede.
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Poter
•

Forpoterne er større end bagpoterne, runde, af passende størrelse, stærke, med fyldige trædepuder og
dækket af et kort, groft hårlag. Bagpoterne er mindre og har fyldige trædepuder. Trædepuderne og
samtlige kløer foretrækkes sorte.

•

Poterne skal være samlede, runde, tykke og elastiske at føle på. Flade eller løse poter er meget
uønskede. Neglene skal holdes korte, da de ellers kan deformere poten.

•

Forpoterne skal være større end bagpoterne. Hunden skal stå på hele poten og ikke kun på neglene.

•

Bagpoterne er mindre, men også her skal hunden stå på hele poten.

•

Poterne skal være dækket af tyk, hård pels og trædepuder og kløer skal helst være sorte.

Bevægelse
•

Helt igennem fri, lige og let. Forbenene strækkes godt fremad fra skuldrene. Bagbevægelsen er fri,
kraftig og snæver. Knæ og haser bøjes godt, og haserne føres frem under kroppen for at give
fraskub. Stiv, styltet bevægelse bagtil eller kohaser er særdeles uønsket.

•

Bevægelserne skal være lange, flydende, frie og parallelle. Ryggen skal ligge helt lige under gangen.
Det kan kun lade sig gøre, når hunden er korrekt vinklet.

•

For høj og dårligt vinklet hase giver styltede bevægelser med for kort skridtlængde, og det kan også
ses i forbensbevægelsen.

•

Ved den veltilbagelagte skulder går forbenet frem og tilbage som et pendul.

•

Bagfra skal hunden bevæge sig ganske tæt, men ikke trangt.

•

Bevægelsen skal være let og jordvindende.

•

En dygtig trimmer og handler kan skjule mange fejl, men netop bevægelserne er afslørende og bør
vægtes nøje ved bedømmelsen.
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Bevægelser
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De vigtige vinkler

Vinkler
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Pels
•

Hårlag: Dobbelt pels. Yderpelsen består af grove hår, omkring 5 cm lange (2 ins), uden nogen form
for krøl. Den dunagtige underuld er kort, blød og tæt tilliggende. Åben pels er meget uønsket.

•

Den korrekte pels har en glat, grov overpels og en kort, blød underpels. Der er utroligt mange
varianter og mange opfylder ikke kravene.

•

De mest almindelige fejl er tynd silkepels eller såkaldt bam-bam pels. Sidstnævnte er en meget stor,
blød pels. Disse pelstyper kan ved meget hyppig trim fremstå som korrekte, men de er det ikke.

•

Det er ønskværdigt at pelsen har lige dækhår og ingen form for krøl eller hvirvler.

•

Mange siger at det er svært at bedømme en pelsstruktur hvis der bruges kridt. Kridtet ændrer ikke
pelsens struktur. Det gør f.eks. hårspray i store mængder. Dette ses dog ikke ofte.

•

Manglende underpels er en fejl, hvad enten den er trimmet væk eller bare ikke er der. Den beskytter
hunden i regn og kulde.

Størrelse
•

Skulderhøjde ca. 28 cm (11 ins).

•

Skulderhøjden kan afviges med 1-2 cm. Det vigtigste er dog at proportionerne passer. Der skal være
tydeligt kønspræg, således at en han er tydeligt maskulin og en tæve tydeligt feminin.

•

Det kan være svært at se en han af den mindre størrelse som tydeligt maskulin og omvendt en tæve
til den store side som tydeligt feminin.

•

Hvis hundene en overgang er lidt vel store, betyder det ikke at dette skal tages som standardmål.
Man skal altid dømme ud fra standardens mål på 28 cm.

Fejl
•

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

•

Der er en hel del fejl, som ofte ses. Nogle mere iøjnefaldende end andre.

•

Ukorrekt pels

•

Løse albuer og uaddrejede poter

•

Faldende kryds og lavt ansatte haler
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•

For korte bevægelser med for lille fraskub bagfra

•

For store og lavt ansatte ører

•

Dårlig skuldervinkling

•

For korte overarme

•

Svage og smalle underkæber

•

For lidt markeret stop

•

For kort hals

Bemærk
•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Kilder
Racekompendiet er udarbejdet af Ann Kragholm.
Illustrationerne er hentet fra:
•

Ellen Jacobsen og Lillian Brown: Westiebogen

•

Birgitta Hasselgren: Westieboken

•

Birgitta Hasselgren-Ericsson: Raskompendium

•

Roger Wright: West Highland White Terriers

Målsætning for westiegruppens opdrættere 2008
Opdrætterne skal stræbe mod at vække interesse for og fremme avle af velfungerende, sunde, mentalt og
eksteriørmæssigt gode hunde og bevarelse af racens specifikke egenskaber i henhold til racestandarden for
west highland white terrier under iagttagelse af racens tilhørsforhold til FCI’s Gruppe 3 Terrier.
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Med sunde hunde menes hunde, som giver indtryk af at være friske og stærke, i normal foderstand, bygget
til et aktivt liv sammen med mennesker og med en mentalitet, som passer til dette.
Westiegruppen ønsker at opmuntre til avl af kække, vågne, tillidsfulde, energiske og samarbejdsvillige
hunde med alsidige anvendelsesmuligheder.
Med eksteriørmæssigt gode hunde menes racetypiske hunde. Begrebet type betyder summen af de
detaljer, som tilsammen udgør racen west highland white terrier og som klart adskiller den fra enhver
anden race. Disse detaljer beskrives sammen med helheden i racestandarden for west highland white
terrier.
Racens udvikling bygger på opdrætternes valg af avlsdyr og hvordan de anvendes. Arvelig variation er en
forudsætning for racens mulighed for at leve videre. Derfor skal avlen være målrettet, langsigtet og
holdbar. Med holdbar menes at den ikke fører til fejl med hensyn til helbred, mentalitet eller funktion eller
tømmer racen for genetisk variation.
Westiegruppen er i samarbejde med Dansk Kennel Klub og Dansk Terrierklub ansvarlig for racens udvikling i
Danmark.
Avl og opdræt skal også foregå i overensstemmelse med dyreetiske og Dansk Kennelklubs etiske
grundregler.

Af hensyn til en fortsat positiv udvikling har westiegruppen desuden udarbejdet retningslinjer til støtte
for avlsarbejdet med West Highland White Terrier med følgende prioriteringer:

•

Arbejde for en bred avlsbase set ud fra et slægtskabssynspunkt.

•

Arbejde for øget genetisk variation og bibeholdelse af en lav indavlsgrad.

•

Arbejde for et godt helbred som muliggør et langt liv uden helbredsforstyrrelser.

•

Arbejde for at bibeholde og styrke den racetypiske mentalitet som er kæk, vågen, tillidsfuld,
energisk og samarbejdsvillig.

•

Arbejde for et funktionelt eksteriør med tilpas kropsbygning til sit formål. Modvirke
eksteriørmæssige yderligheder ved til avl at vælge individer, som er i god overensstemmelse
med racens standard.

•

Arbejde for god reproduktionsevne (naturlige parringer, drægtighed, fødsel og pasning af
hvalpe).

•

Arbejde for at avlsdyr er voksne og bedømt i overensstemmelse med DKK’s og DTK’s
retningslinjer inden de går i avl.
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