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WWestiebokenestieboken 

Den här rikt illustrerade faktaboken innehåller allt 
någon kan vilja veta om rasen - och lite till! 
Denna lågbenta terrier är en synnerligen populär 
hund jorden runt. Bland gemene man känner de 
flesta igen den lilla vita terriern, tillsammans med 
dess svarta kusin, den skotska terriern, som 
”Whisky-hundarna Black & White”. Och frågar 
man en blivande ägare vad som gjort att de blivit 
intresserade av rasen, blir ofta svaret ”De är ju så 
söta”. 
Detta är förvisso sant. Men man ska också vara 
medveten om det, trots sitt änglaljuva yttre, rör sig 
om en pigg och spjuveraktig terrier. 

Den här boken (160 sidor i färg, inbunden) tar upp alla aspekter på rasen. 
Kapitel som Skötsel, Utfodring och Pälsvård, Rasproblem, Hunden på resa, 
Parning, valpning & uppfödning, ger en försmak på innehållet.  

Boken inleds med en mycket intressant rashistorik och avslutas med en ut-
förlig genomgång av kända in- och utländska kennlar och prominenta avels-
hundar och utställningsvinnare.  

För westieägaren är detta en högintressant bok - för den som skaffat en 
westie är den absolut ett måste! 

Pris: 200,00 Kr, inkl. porto Pris: 200,00 Kr, inkl. porto (Ord.pris: 280,00 Kr) 

Boken beställer du förmånligt genom WestieAlliansen. 
Betala in beloppet på klubbens BankGiro:  53325332--01230123 
(Ange; ditt namn, adress samt ”WESTIEBOKEN” på inbetalningskortet) 

Boken levereras direkt i din brevlåda och rasklubben bjuder på portot! 
Leveranstid: ca 7 arbetsdagar efter bokförd inbetalning.
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WestieAlliansen 

Från början…Från början…  
West Highland White Terriern har mycket gamla 
anor. I över hundra år har den funnits i de 
västra delarna av de skotska högländerna och 
där använts till jakt på bl a räv, grävling och 
vildkatt. Den har haft många namn: 
Poltallochterrier, Roseneathterrier, White 
Scottish terrier, Cairn terrier och Little Skye 
terrier. År 1906 fick den sitt nuvaranade namn, 
West Highland White Terrier. 

Från början föddes det kullar med valpar av 
olika färg. Omkring år 1860 började överste 
Ian Malcolm of Poltalloch att avla fram enbart 
vita exemplar av denna lågbenta terrier. Han 
hade nämligen upptäckt att den vita färgen 
minskade risken att under jakt förväxla hunden 
med viltet. 
Westiens intelligens och mod, uthållighet och 
spänst i förening med utmärkt skyddande päls 
gjorde, att den passade perfekt i de skotska 
högländernas klimat och terräng. Den sträva 
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yttre pälsen var och är ett utmärkt regn– och 
vindskydd och den täta mjuka ullen ger ett 
effektivt skydd mot kyla. Denna päls gav 
dessutom ett mycket bra skydd åt hunden när 
den gick ner i gryt. 

Hur ser då dagens Westie ut?Hur ser då dagens Westie ut?  
Vikten ligger omkring åtta kg och höjden 
något under 30 cm. Huvudet är kraftigt och 
ger ett runt intyck. Mycket karaktäristiskt är de 
svarta punkterna ögonen och nosen. Ögonen 
skall vara ganska små med piggt uttryck och 
nosen stor och svart. Kroppen är kort och 
kraftig och benen skall sitta ”ett i varje hörn” 
och vara kraftiga. Svansen skall vara ganska 
kort och bäras rakt upp. Pälsen skall vara rent 
vit och sträv med ett kort, tjock och täckande 
underull. Rörelserna skall vara kraftfulla och 
täcka mycket mark. 

Westien som sällskapshunWestien som sällskapshundd  
Westien är inte bara modig och uthållig, den 
är dessutom glad, tillgiven och energisk. Lugn 
och sansad inomhus men ofta lekfull, även 
högt upp i åren. Westien blir ofta gammal, 
13-14  år är ganska vanligt. Den är tuff, men
aldrig stygg. Den har ett stort behov av
mänsklig kontakt och är från ettårsåldern en
idealisk följeslagare i skog och mark. Man
säger ofta att Westien är en stor hund i litet
format.

Är westien snäll mot barn?Är westien snäll mot barn?  
Det är den. Det är aldrig hunden som är dum 
mot barn, men den kan reagera när den blir 
illa behandlad. Sover hunden, skall man inte 
röra den. Se därför till att barnen respekterar 
hunden. Westien är då en härlig kompis till 
hela familjen. 

Slu
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Är westierasen frisk och sund?Är westierasen frisk och sund?  
Westien är generellt sett en frisk hund. Visst 
finns det som hos de flesta levande arter vissa 
sjukdomar, men de är procentuellt sett inte så 
utbredda. Underätta alltid uppfödaren om 
hunden blir allvarligt sjuk! Seriösa uppfödare 
behöver sådana besked för planering av en 
sund avel. 

PälsvårdPälsvård  
Westien behöver trimmas fem till sex gånger 
om året. När man skaffar sig en westie måste 
man räkna med att det kostar en hel del att 
trimma den. Att låta pälsen bli igenvuxen och 
tovig är högst obehagligt för hunden. En rätt 
underhållen päls är mycket lättskött. Det sträva 
täckhåret blir då både vatten– och 
smutsavstötande, vilket gör att man ofta kan 
borsta bort smutsen. 

Varje uppfödare skall i möjligaste mån hänvisa 
till kunnig trimmare.  
Lista med westietrimmare finns även att skriva 
ut på rasklubbens websida:
www.westiealliansen.sewww.westiealliansen.se  

11. Lär valpen från början att stå stilla på ett
bord och bli kammad, även om den inte har så
mycket hår ännu. Var alltid lugn och bestämd
när Du vårdar Din hund. Bordet skall vara
stadigt och ha en halkfri yta, så att hunden
känner sig trygg.
En gång i veckan behöver man kamma igenom
pälsen ordentligt, först med en karda och

sedan med en stålkam. Var extra noga på 
ställen där tovor lätt bildas t ex under magen, i 
armhålor och i ljumskar. Passa nu även på att 
kontrollera öron, tänder, tassar, klor, hud, 
analöppning och könsorgan. 

22. Valpen behöver trimmas första gången
senast vid tre-fyra månaders ålder. Vad innebär
då ”trimning”? Ett sätt att strippa hunden en till
två gånger per år och plocka/putsa den där
emellan. Med valpar är det vanligt att man
börjar på detta sätt. Man kan också ha en så
kallad urplockningspäls på hunden. Då trimmar
man inte bort allt täckhår som vid strippningen,
utan plockar ur det sträva pälslaget så att det
hela tiden finns strävt hår på tillväxt. Detta sätt
håller hunden snyggare ”hela tiden”, men
ställer högre krav på både päls, trimmare och
ägare.

33. En westietrimning tar normalt tre-fyra timmar
att utföra. Tänk på att tovkamning inte ingår i
trimpriset; det kan kosta åtskilligt extra!

44. Bada aldrig en westie senare än två veckor
före en trimning och helst ej heller direkt efter.
Bad före trimningen gör hunden mera
svårtrimmad. Med rätt pälsskötsel håller man
den korrekta strävhårspälsen vit och fräsch utan
täta bad. Använd ett milt schampo och skölj väl
när hunden rutinbadas.

55. Ställ inte ut hunden om inte pälsen är i
utställningsskick. Det är orätt både mot hunden
och trimmaren. Det krävs god planering och ett
gott samarbete mellan ägare och trimmare om
hunden skall lyckas i utställningsringen.

MatenMaten  
Utfodringen är en annan viktig del av westiens 
skötsel. Vita hundar är ofta känsliga när det 
gäller matens sammansättning. Alla seriösa 
uppfödare lämnar med en utförlig matlista när 
man köper en valp. Denna matlista bör följas. 
Tänk på att uppfödaren har erfarenhet av vilken 
kost som valparna mår bra av. Får valpen 
matsmältningsproblem, klåda eller eksem, så 
rådgör genast med uppfödaren om eventuell 
ändring av kosten och/eller vidare konsultation 
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med veterinär. Det är direkt förkastligt att ge 
hunden kända allergiframkallande födoämnen 
som choklad, ost, torkad fisk, havre samt alltför 
mycket protein (kött). 

Som godis använder man med fördel det 
torrfoder, som uppfödaren rekommenderar. 
Se till att Din hund är i lagom hull. Det passar 
en levnadsglad westie illa att släpa på extra 
kilon. Det är ingen konst att hålla en hund, som 
får en rätt sammansatt kost, i lagom hull! Värre 
är det med hushållsgrisarna som får en godbit 
då och då och vant sig vid att tigga. Det är 
svårt att motstå bedjande hundögon. Tänk på 
det redan när valpen kommer till huset! 

Rask l ubben  fö r  Wes t Ra sk l ubben  fö r  Wes t 
Highland White TerrierHighland White Terrier  
WestieAlliansen är den officiella 

rasklubben för westierasen i Sveri-
ge. WestieAlliansen ingår således i Svenska 
Terrierklubben och därmed också i Svenska 
Kennelklubbsorganisationen. WestieAlliansens 
uppgift är att främja sund avel av West High-
land White Terrier samt att informera om hund-
vård och hundhållning. Det gör man genom att 
bl a lämna råd och anvisningar om god avels-
planering, anordning av kurser, utställningar, 
föredrag och olika typer av trevliga samkväm. 
WestieAlliansen utger fyra gånger om året 
medlemstidningen WestieNytt som ger löpande 
information om klubbens aktiviteter. De för 
klubben övergripande frågorna handläggs av 
en centralstyrelse som till sin hjälp har olika 
special- eller projektkommittéer.  

WestieAlliansen har ambitionen att alla westie-
ägare skall vara medlemmar i rasklubben. Det 
skapar bättre förutsättningar för klubben att 
uppnå sina syften att det är till nytta för varje 
westieägare. 

KlubbmedlemskapKlubbmedlemskap  
Medlem kan varje intresserad bli, enklast ge-
nom att inbetala medlemsavgiften på klubbens 
bankgiro: 5332 5332 –– 0123 0123 

Ange följande på ditt inbetalningskort:  
Namn, adress, e-postadress samt "Ny medlem" 

275kr 
  50 kr 

300 kr 

Medlemsavgift  
Enskild medlem    
Familjemedlem:        
Övriga Norden:        
Utomnordiska:          350 kr 

Avgiften gäller per 12 månadersperiod och be-
rättigar till gratis abonnemang på medlemstid-
ningen samt rätt att ställa ut hund på klubbens 
utställningar samt Svenska Terrierklubbens Der-
byutställning.  

Medlemmar i familjen kan genom familjemed-
lemskap bidraga med välbehövlig finansiering 
av klubbens verksamhet. 

Välkommen i vår gemenskap!Välkommen i vår gemenskap!  
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Söker du en westievalp?Söker du en westievalp?  
På rasklubbens websida: 
www.westiealliansen.se www.westiealliansen.se finner du 
valpkullar som planeras och som nu 
finns till salu hos seriösa uppfödare i 
Sverige.  




