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RASEBESKRIVELSE FOR WELSH
Opprinnelsesland/
hjemland:

CORGI CARDIGAN

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Robust, tøff, bevegelig og utholdende. Lang i forhold til høyden.
Avslutter med en revelignende, buskete hale i forlengelse med
kroppen.

Viktige
proporsjoner:

Hode : snuteparti = 5:3.

Adferd/
temperament:

Våken, aktiv, intelligent og stabil. Ikke sky eller aggressiv.

Hode:

Reveaktig form og utseende.

Skalle:

Bred og flat mellom ørene, avsmalnende mot øynene. Svakt
hvelvet.

Stopp:

Moderat.

Nesebrusk:

Sort. Lett fremtredende.

Snuteparti:

Lett avsmalnende mot nesebrusken, men på ingen måte stump.
Renskåret, kraftig, men ikke fremtredende underkjeve.

Kjever/tenner:

Kraftige tenner. Saksebitt.

Øyne:

Middels store, klare med et vennlig, våkent men påpasselig uttrykk,
Ganske bredt plassert med tydelig markerte øyenkroker.
Fortrinnsvis mørke eller harmonerende med pelsfargen. Mørke
øyenlokksrender. Kun hos blue merle tillates et eller begge øyne
blek blå, blå eller blåflekket.

Ører:

Opprettstående, ganske store i forhold til hundens størrelse.
Ørespissen svakt avrundet. Moderat brede ved basis med omtrent 9
cm innbyrdes avstand. De bæres slik at spissen ligger litt utenfor en
tenkt linje trukket fra snutespiss gjennom øyets sentrum. Plassert
langt tilbake på skallen, slik at de kan legges flate langs nakken.

Hals:

Muskuløs, godt utviklet, står i forhold til hundens bygning. Går
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naturlig over i skråstilte skuldre.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftig benstamme helt ned til potene. Korte ben, men kroppen skal
gå godt klar av bakken.

Skulder:

Muskuløse. Godt tilbakelagte. Ca 90 vinkel mellom skulder og
overarm.

Albue:

Tilliggende.

Underarm:

Lett buet for å slutte tett inntil brystkassen.

Poter:

Lett utoverdreide. Runde, godt sluttede, ganske store med kraftige
tredeputer.

Kropp:

Ganske lang og kraftig med godt markert midje.

Overlinje:

Rett.

Bryst:

Moderat bredt med fremtredende brystben. Dyp brystkasse med
godt hvelvede ribben.

Hale:

Revelignende, ansatt i overlinjens forlengelse. Moderat lang, rekker
nesten eller helt til bakken. Bæres lavt i stående, men kan løftes litt
over rygglinjen under bevegelse. Ikke ringlet over ryggen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, velvinklete. Kraftig benstamme helt ned til potene. Korte
ben.

Lår:

Muskuløse.

Knær:

Velvinklede.

Underlår:

Muskuløse.

Haser:

I stående loddrette sett fra siden og bakfra.

Poter:

Runde, godt sluttede, ganske store med kraftige tredeputer. Sporer
uønsket.

Bevegelser:

Frie og kraftfulle med albuene tett inntil siden, verken løse eller
bundne. Forbena strekkes godt fremover uten å løftes for mye, og i
harmoni med bakbenas fraspark.
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Pels:
Hårlag:

Kort eller middels lang med hard struktur. Værbestandig, med god
underpels. Helst rett.

Farge:

Alle farger tillatt, med eller uten hvite tegninger. Men hvitt skal
ikke være dominerende.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Ideal 30 cm

Vekt:

Skal stå i forhold til hundens størrelse. Balansert helhet er det
viktigste.

Feil:

Diskvalifiserende
feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor
alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og
effekten på hundens helse og velferd, samt dens evne til å utføre sitt
tradisjonelle arbeid.
Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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