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RASEBESKRIVELSE FOR WELSH CORGI PEMBROKE 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Storbritannia. 

Helhetsinntrykk: 
 

Lavstilt, sterk og robust, våken og aktiv, gir inntrykk av kraft 
og utholdenhet i en liten kropp. 
 

Viktige 
proporsjoner: 
 

Skalle : snuteparti = 5 : 3 

Adferd/ 
temperament: 
 

Djervt uttrykk, arbeidsvillig. Frimodig og vennlig, aldri nervøs 
eller aggressiv. 

Hode: 
 

Reveaktig form og utseende med våkent og intelligent utrykk. 

 Skalle: Ganske bred og flat mellom ørene.  
 

 Stopp: Moderat. 
 

Nesebrusk: Sort. 
 

Snuteparti: Gradvis avsmalnende.  
  

Kjever/tenner: Sterke kjever med jevn tannstilling. Saksebitt. Komplett 
tannsett.  
 

Øyne: Vel ansatte, runde. Middels store, brune, harmonerende med 
pelsfargen. 
 

Ører: Stående, middels store, svakt avrundet. En linje trukket fra 
nesebrusken gjennom øyet skal forlenget gå gjennom eller 
nær inntil ørespissen.  
 

Hals: Ganske lang. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftig benstamme helt ned til potene.  
 

Skulder: Godt tilbakelagt.  
 

Overarm: Buer rundt brystkassen. Vinkel mellom skulderblad og 
overarm 90°. 
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Albue: Godt tilliggende, verken ut- eller innoverdreide.  

 
Underarm: Kort, og så rett som mulig.  

 
Poter: Ovale, kraftige og godt knyttet. De to midterste tærne noe 

lengre enn de to ytterste. Kraftige tredeputer. Korte klør. 
 

Kropp: Middels lang. Ikke for kort, svakt avsmalnende sett ovenfra. 
 

Overlinje: Rett. 
 

Bryst: Bredt og dypt, godt plassert ned mellom forbena. Godt buete 
ribben.  
 

Hale: Kort, naturlig foretrekkes. 
Kupert*: Kort. 
Naturlig: Ansatt i overlinjens forlengelse. Bæres lavt, ikke 
ringlet over ryggen. Bæres i linje med overlinjen under 
bevegelse, lavt i stående. For høyt eller for lavt halefeste 
uønsket. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sterk med god bevegelighet. Kraftig benstamme helt ned til 
potene.  
 

Knær: Velvinklete. 
 

Haser: Korte. Rette sett bakfra. 
 

Poter: Som forpotene.  
 

Bevegelser: 
 

Frie og kraftfulle, verken løse eller bundne. Langt framsteg 
uten å løfte bena for mye, i samsvar med kraftig 
bakbensaksjon.  
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Middels lang, rett med tett underull. Aldri bløt, krøllet eller stri.

Farge: 
 

Ensfarget rød; sobel; sandfarget; eller sort og brun; med eller 
uten hvite tegninger på ben, bryst og hals. Noe hvitt på hode 
og snute tillatt. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: ca. 25,4 – 30,5 cm 
Vekt: Hannhunder: 10-12 kg 

Tisper:   9-11 kg 
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Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 

Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

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. 
 
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 25. april 2006 
 
 


