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pÄrralNruelse

Åpsrömrm
Samrliga medleDmar i SWCK iilhjärtligt liilkomnatill klublEns årsmine

söndåqen den 26 mårs 2fi)6

Plars:KennelklubbeN iokaliGisrad, ca 1,5 mil österom Li*öping vid ganla
F,4:rn

vi såmlås kl I l.0O och binjd ned låLt lörLtring $n klubben bjuder på.

Äsmö1et börjar kl 12.00

Förulom ålsmöiet sker sedvanlig prisutdelning till samtli-sa vinnde på

"År.rs aorqiliio,"

VALKOMNA!!

Vågb€skriuiDg: (hämtad från öKKs hensida)
htp r/w$ w one rgollrn'lskenne lklubb.nu/

E:l nor ifrån: Tag !! lid avfan 115. Sväng vänsrer@h du ärpåväg E4S
E4 sijder ilrån: Tag a! lid alldL I15. Svrng hiiger dh du år på !åg E4S

Fonsiitr Ekt iEn påE4S. Efter clr.l kD komnrer du tillCistad. Ta iiU högervid
den fönta vägkoBningen. körin genom grindama till sistrhuser och du är d:ir.

EliLti$tiqilg: Tag av mor Tallboda, kör mkt fiaD och fortsält 1ills du koDmcr
dllGistdd. Tariu !änstervidden törsrx vigkosningen (ld V:igverkeB onride).
kör in gcnom gdndana lill sista husct och du iir d:ir.



Åter har vi läll bytatiU ny almana.kaj hällten
a! lvärusentalets försh dnionde har 8ätt.

Vinrern harlaril 'ovanligt nonnal'. med snö
o.h laSon Dinusgråder. Så h:ir iÖsrergötland

I nra6 ärdet åtcrdags för å6mörct. Denna 
-eåDg 

iLinköping, ÖKKs lokaliGistad
vid ganla E4rn nellan Norköping o.h Linköping (sepätuinnelsen pä föregående

HopFs på ston dcltagarantall

Man skill vidga sina vyer. @h i december provade jag dåfin p:i atljobba pii
Nordens slö6ra hundurställningi en tvådaga6 ulstiiuning med.lla raser (ö!e! s.ju

lusen hunddrlbåda dagrma I med ijver hundm nngdi). FKK fi.k akut bnst pii
rinepeBonal ochefier an ha drliner.l hela Finland på dn-lsekrelerare. söke de iren
desperarion linskkunnig personal iven i Sverige. DeLta erbjudande kundejag inte
nrotslå nlan ånmilde milt stora inlrcssc

Litc orolig vlrjag. för systemel it lningen aDnonunda. Dock visade dcl sig ati dct
ur svensk synpunkr fakriskt var enklåre. si rbeter flör finr.
Dct varen rolig upplcvche, vätjg! nEdsekrcteurc och personal. Komnrcrgama
igen, fan f& FKK blev der fö6tås dyn..

Htu hemnaharvi planerar irels ahivileter. I önerbybruk, isanband med SKK
utställningen komnrerviha !år fö$la sFcialulttällningi donrare bli Karl-Erik
Joh!.son, med gedi8et hundkunnande och långedårenher rv corgis.
vi hoppas på bra väderr man harju miilighet tiu r!å cen på två dagår, så många
kanskepa$arpi och övernattlr. CfuinJanson kan ge dps om övernallnings
sLrllen. On vi ärlill.tckligt 

'nånga, 
ordnr vien gemensam grillaft{,n. Hoppas på

slatr humör och sod slmDlnhållninsl

0rdlörandaradar

Cod FonsattninSl

'Lllo



Redaktörens Ruta
Cod lbrtsältning på 2(X)6i

Tiden bdrå tlyger ivaa. iul och nytu lörsvann i ett nai:s.

Jag hoppas dock art ni alla rog rillfäller i akt och njör av Julefriden ett rag. innan
vardagen td lid igen. Iag rror atr !i alla behijler en tid rill sjiilvrannsakan och lite
invändigt sökande saml alt få lile s.jählig lugn och rc innan alla måslen tar tag i

Jusr nu lir det nkdgLkdllL öch vinLtigr utdlör lönsfter, en rihigr htrlig vinre.dagl vi
här i Edsbro har bittilh haft förDåner att få uppleva en, an så liinge, vit och vacker
vinrer. Så är der "pi hndei'.
Vinlcms biindclsc Hu.d 2005 hd passcFl. som vanligt olroligl myckcl folk och
hundftl Våi corgimonrer var välbesökr och vi som fuberåde d:ir hrde viildigr ioligr.
Det år fantastiskt så många trevliga miinniskor man mö1er under dessa två dagar -
bäde grmh corgiägfue och nya entusiasrer. Der:ir roppen och mycket bra reklam för

Nir ni har detla nunmer l/2{)06 i er hand, iir törmodligen våren redan på intåg och
älenså SWCKS å6möle den 26 

'Ms. 
Jag hoppas alt jag konmer att träffa nånga av

Detta nunmer hd blivit någol !! ett uppsamlingsruDmer" för de artiklar och
inlågg $D dv olikd anledningd inte fåu plats i linegående nuhder under 2005.
Många nya medlenmar preseDterar sig och snra hundar, vilket ärhärligll

I år har klubben två specialuGtiillningar; iös
rerbyb k den S juni och i Skillingaryd den 9
september. Ms inlb om Österbybrukfinns på
dnd plars i ddningen.

Jag vill pasa på och lacka er alla fdr bidrag
lilltidningen och ålen lör era tips och syn-
punkte.l Det har &lon vårr arbete i €daktions
kommnrdn till en ren gltdje.

Jåg ser frd mot etl hiirligt. gläd.jefylx och
aktivt coryiår 2006 |

Ballc



lag och min hunf
Rapporter lrån olika aktiviteter såsom

aqility - lydnad - bruks

Yi har vårit på "prova på"-kurs

Jo. del iir.jag. Slåtterängens Adam son är av Cddigad'ryp (hemmavid kalld de

nig Rocky) och min Dattc Gunncl LcjDm. Vi bor utoför Li*öping och vi lir
medlenmar i btukshundklubben h:ir. På söndagma brukar vi åka dit och d:ir
triiffas de som kan och vi1l. Vinainar då ulan instruktör - aila hjälper alla - någon
:ir bra på någor @h någon dnd på något annar. Järekul @h nyttigt!

Jag vill nu berätta om det absolut roligasle jag varil med om i hela nin 1,5 åiiga
liv. Det var helgen den 2l-25 september. Då hade klubben ordnat en 'prova på :
ku6. Evenemanger började på ftedagskvällen (utan os hundar lyv:iro. Då slolle
insirukrO.ema (rh hussd/ddtar presentea sis fÖr vdandra, n urligrvis oler en
kopp kaffe. Mycket teori @h diskusioner blev det den kvällen har natte beri tat.

Tidi8t lördag mor-soD for vi iväg lill klubben. I hundgänget ingick förutomjag: tre
schåfrd, rvå holawaft. en golden ret.iever, en pudel. en bridd och en cavålier king
cbades spaniel. vi fick börja med att ligga i er ring och fösöka hålla oss luera,
vilker tog en god srund. D:irefier börjåde allvdet med räning i lydnadsmomenten
soD gåller i tiivlingskla$ema I och II. Cick riktigt hyfsat fakliskr föN1oD fraD-
förgående. diii jag inre kunde låta bli atr v:inda mig om och kolla på mane srup i etr.
Inkauning med sliillande vd också gmska knepigt, då mo ska "tviimita på
kommando. Phrsliegning :ir jag bra på för jae litar helt och tullt på att marre kom

få liigga sig i bilen en
hår vi rrän.ren hel del

Vi hund& vd.ju tullnalade med köttbulld och kory vid
det h:ir laget men våia förm behövde få sis lire lill livs

Sen vd der fika... o.h varlen for oss fyrbeira. Srönr ad
stund och pusta ur. Efler pauser skulle vi tesla atl spåra. Det
på hentDa så det vissrejaA skulle bli kul. Mate hade lagt
ett mid spår på bda ca 50 m med godisbitd ned jäma
tuellåntud. lngen turtch - jåg hiuåde sp:lret di€kt tur
det inte iir så långt tiU backen) @h följde de1 till
belårenher. Mafie hd bestinr art !i ska ägna oss mycker
åt detia och iag hd lolat ait hiinga på ',



så nu ve det pdusdags igen. Dtrpå iijljde.lågens höjdpunkt - agihybddnli Fånns
iryer hejd på rolighetena hiir. vi prcvade på allt vanliga hinder, däck, turnle
(både .akd och kokiga), gungbdda (lne läskig0 och slålom. Dä. skuUe jåg hå
kunnat stona hlr länge som helst, nen alll hd ett slu1. Dag ett var til anda. Dags

Snarl morgon ieen. Nu ålre bela gängel iväg dll etr omride diir Råddningstjänsten
lriind sina hundd. Hiir v{ det viildigl spånnlnde. Vi fick bl a testa an gå på icke-

HdFirs inro8 mrrrar och
M. Dondld' vi.ndn l,.k,ndllr l,g8r bed\,d och, ll pr.

Tillbaka igen dll klubben för slurklånnen på helgen uppletande av föremåI. Nu
var jag så trött till både kropp och sjiil, så niir matte däpp1e ivag mig i ruto
srannade jag eier några nelec la mig ner och började gnaga på en rrlipinne som jag
ryckle såg trevligut. Alla människor började skratla. utom en...

väl henDa igen somnadejag ölerllcklig i Din badd efle. donna handelsenka helg.
som ias sent ska glömma.

'tikdg' rlddningshund i åkttun

cenentbloct, iiimbalkar, slonbunlinsar m m för
a1t ta oss framät. Vi skulle också gä uppför er
hög gallen appa. Alll detb klarade jag galanl
ryckre insrrukrörcrna. Vi fick också ritta på en

som srår llll buds !i Lor8sar kJn ochMa e och jag har fåtr blodad rand för allt
klard å! der nesrå. Ge er ut ni ocksåi !

Hthhinedt Ro.kJ och C rnl

Allt naterial rörande .Iag o.r ai, llurd. resulrat son
Gabriella Hafslröm. Vägen i Dalen 2. 240 32 Flyinge
Favfox@telia.com

Lilt



JUnr

Avgilier belalas lillbankgiro: 5189 6694, SWCK
lnlo och anmälningsblankeller, SWCKS hemsida

Specialklass, (päls , belt el.leslikellel)
Va pklass (inoft)a-6 el.6-9 män
Juniorklass. 9- 1s mån

Unghundsklass, 15-24 mån

Öppen klass, 15 mån-

Sedvanlig gilatlon ä planendtil lördag kväll, vihoppas på sloruppslLrlning.

Priser lill utslälln ngen och otle vnsler mollages lacksaml!
Hör av er lillUlla!

swCKÖNSKAF DIs OGTI DIN HUND HJÄRTLIGT
vÄLKOMNA

Svenska Welsh Corgi Klubben inbjuder till
ofticiell utställning 3 2006

iOsterbybruk

Domar€: Ka EikJohansson, se presenlallon räsla sida

Anmälningsiiden urgår I maj2006. Anmälan sker:

a)Via SWCK'S Webbsida: Anmåln noslormulär.
b) Via brev ti i sekreleraren Petrå Mårteus, F hetsvägen 30, 1 77 33 Järlälla

100:

100:
250:
250:
250:
250:
180:
gratis

Fr.o-rn. tredje hund ofl. klass med sammaägare halv avgifl.
Obligaloiskl medlemskap I SWCK ellerannan nordisk corgiklubb.

Ar'ångerds isåmbr1d med Uppsdlå Kerierkluobs J slållnng i ös e bybu1.
samma ulstä iningsplals, så möjlighellinns att stäla ul både ördag och

Cerin Jansson kån ihtoftere om boende te 0295 210 79 mohil a1o 374 46.27

Bed & Brpa\råsrs rgor är p'el'r i4å'@*dp: cå 3.5 r l'än öslerbyb Jlt. Der å'2
bäddsstlgor, koslar 250, /pe6ön och natt. Här qåller "iölsltillkvärn med bestälnihq,
$nåst 200G0t2t måsle cann låmna besked rillulhyraren.



Donårprcsentation Karl-Erik Johånsson, rår domårc i Öslerbybruk

låg ä. född 1947 och hdvdn hundint€seråd heh ntu li!. Gåu pårtsiållningd
sedar I 960. Hlr själv haft boxer, d@k iDgen stor uppfödning.
Jag blev domrre 1977 och allrounddomde I 997. Döner ca 15 helgei per åi och
bar dömt i alla världsdcld utom Afrika.
Konrah med WC fickjag genom niira vänskrp med Gönn Nihson. Herdens
kennel. Han vd ju Dest kand iör sine pentrckes. men hadc också cddigan.
Inr€sant vfu även a följa den engelska genetikern Bruce Crttadachs fram
gångsrikaiö6ök atl föra över stubbslansanlagei från pembroke tiu boxer,

Mer fakta om Kalle Johan$on
linns på www.d.uiudres.cod

HelenaOrålalk visade nassagepåsin pembroke. Freddi. saml pratade om
på djursjukhuset planerar olika rehabilileringsprogram föi hundar som har
me' re\ me'l mu.\elrrå.lnrnEar drrhr.\ efter,'perarr'n.\\
DaSen avslutades meden visning av husels nya rehabavdelnin-! diir Freddi
li.k visd sina hrdigherer ibd\sängen, sdtut au Helenas roLtweilenik lisade
fungerar när hundar går i en valtenlraskare.

Triiff på Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås

Lördagen den l?/l I -05 sdtuhdes eu gång corgiinftsserade på BlåSrjtmdns
Djursjukhus iBorås. vi var diir för aft lysna på vet Anna Carin afKlinleberg. Hon
årspecidlisr ihunden och kanens sjukdomd och har eft vdnrinfesse för rörelse'
appeatens uppbyggnad och funktiomr. Hor it också kirurg Ded inriktning på

Anna Cdin prarade och visadeett porerpointprogram om hurjusr våJa hundraser
ser ut skele[maissigl, hur del kommer sig a1t del hd blivit del spocjella dvärgviixl-
utseender oh framför alll pnrade !i on vilta problem man kd få ned desr raser
samt vad sonr tu likligl a1t 1änka på 1ör att hundama ska må så bra son miiligt

Vihade en myckel lrevlig nolembedag och liide os nrlcket !l



Er intresrnt dag hos Mårk BK

Helena Gråfalk och Eva Sjösrröo bjöd pt en

Vi vr er gång corgiågde ned hundar son
mötles en oltubddag i Mdk- Helena och
T()lmy håde ordnat så vi fick låna hmd-
tlubbetr stuga detrna dag.
Vi staitade med alt gå d promenad med vån
fyrt'eniDgu så de fick röra på sig och tira

intessmt das den l6110-05.

Dåiefler gick vi in i stugllim€n (rch fick
en för€visning av HeleDå i hudmdsage.
Hemes goa pemhde hade dock tdkma
på onal båU. malte gömd€ ju en löptik

Men till slut insåg ho att mdsagen ve
mysig och avslappnMde.

Efter detta bjöds det på grillad kor med bröd och dryck d:irtill. Tommy ordnade,
fixade och skinnd€ bort oss. vi niöt. åt (rh nysle lned hundsma.

Diiftfter tog Evå över och gick igeno
vad lm ska liinla på niii me ulfodre
sin hund och våd man stå dttå efter på
foderpaketens intrehåUslista.

Yi insåg smrt ått det finN en del att lii6
ch tr till sig n:ir det gäler mten lill
våm kira corgisd. Och int€ bda inn+
Mllet i en köpt fodenäck. utzn bDr vi
fitwdd den @h hur laing€ vi hd den

Mycket frå8or @h många svd vd del som utblttes. Tröita men glada efter en
lrivsan dåa su vi heidå rill varandra.

Sbn och vamr tack till er son ordnåde med denna dag och en exlrå ta.k lill
Tomny Gråfalk ned kompis som sr:idade.

ll



Corgipmmenåd på Gärdet

Sönddgen 23 oktober 2005 !d det tuengen dags för höstens co.gitdff - la.k dlla
corgiv,i.ner för trevlig smvtrol

Det vd roligl ått så nångå kotu - tots art det v&it striidselrapporter ofr snö och
annåt eliinde daSarna innd-
Som !ånligt hade !i en trellig ptonenåd med eu gäng glåda.orgisar. husd och
matlar samtenoch annan långberinglDel v& myckel bus ocb lek ienpartiDmar,

snabbdl aua kalegorier vd Årlan.
brosan Baloo och Wesa Borgs
Älvar. Dår var det full fat1 i nAstdtr

och Iät blåtnoma leka för sig sjalva.

Alttt vildt ...

Det ve extra roligt att det var så Dånga valpd ocb
unghundtu med denna gång - återäxten är s:ikrad -
lille Knutre höll på att bli kidnappad av Uer än utrder-

Cotpillocken'foto P Ma eus

Avoch till så tog sig Alvar en lite Dinipaus

t2



Sbn låck till t nå son lned sin Sjmon visåde hur "uppleldde"
litetr lått @b tr)ttig övdng vi alla ko gö6 med våra hundd ut€
så himlå ptåktiskt om nan tappd borl sim vdltu eller sÅ.-.

knn gå l1ll - en

D:irefter vd dd sedvdligt
tiggdde från eD och atrnatr

maLäcksär.nde mh k.ffednct,nde med tillhör,nde

Corgihiilsningd och vi ss väl på vår€trs prcm€nad?l

ReBionnbui Sto4tektoln n Roslacq @h S.ml a

vÄRENS coRGITRÄFF ÄR pL{NERAD TILL söN'D4c 2006-05-07,
SAMMA PLATS OCII TID! Väkomna!

Mer info kommq på SWCKS hensida; sww.swck.oe
Kontåkta Bolle 0?07-82 12 56 eller Mslin 0 r 6-93 r 99

Tba @h E.dot lrsnat intreset$



Tåck litr ig,

Efter nånga år med Penbroke hd nu min sisrå pen flyrrål&h som tur:n hdn
Billy flyt1a in innan del blev helt toml i huset. Med Billy fortsåtterjag mol nya
D1mdinge, denna gång i fårhagen. Det it verkliger at tijrja om från börjd och
liira itr ett holt trytt sat attjobba med hund. Det är en så otrcligt hiiftig kiinsla att
släppa ut sin råa unghund och se hur hån följer sina ned:nvda inninhq och
plörsligt an mo oningad av en fårskock.

EfteEom bordo.collie int€ slälh ut, komDe. jdg nog inre att slöta på de flosta av
alla er som jag lirt känna under åren. Men on ni vill få er Kck av ått se hundd i
a.bete, ko på en vallhundsråvling elle. slå en pling så kan ni få följa m€d en

önskd alla lycka till,

Hej dh CorgivåDn€r!

I e1t svagt ögonblick så lovadejag Bolle att skriva on SWCKS utst,Ulningshelg på
ömd. Derå var innanjag visste att Lella €dan håde förfarat ihop en rctig och
infomanv adikel om sama hetg. Den kundo ni alla njlta av i föna numet av
Corgi Prat.
Så vad fims kvd för mig att rapporlera om? Tja, ha.r kan ni läsa om alla resullat
o.h en och annrn pe^onliB renekrion. men inle .å my.\er mer. öldd vlade up!
sig från sin all.d basH sida, med sol i dagma två. Ska la*riskl erkanna årtjag
personligen tycker att del blir lite väl mycket resultat och siffror i er sån hiir anikel.



Pr laidrgcn !ar \ i int. xlltli)r nr$gr runl ringcn. Arug(n dennr dag rxr Olnnd\
kcifcklislrikr D,nirc rNr dr | \kcn I crfl.chnrdrnlij|rcnscr l:in drs.f hiistr
rrdigrnhh ble\ NfurgnreL! wrdin: \elenn tsrrkebrkkcn s Nli$ \lil/ie o.h brisln
hrnc och iivcn BIR hlcv P i Schdl.f \ Cc.nlif d s N.rrh ).rcus.
'lik(erLer ii.k \\'e:! Borg\ Hilll. riLgor ren pn LMhdnd\idr blev der inle di nLI i

konkun!nJ.n \a, Cl nrrons.

Bi$ f.mhn)k.lik lnr dr-q.r blc! BIR vclcrxncn Nohl. Br-qucll. Anrslx\Lr. hLi\rr
hmdc !.h Bll{ blc! Nobl. tsrgucrlc Du,ghs. bi igs !v grxbb.m. tti K. .cl
\oblc Rrgu.rrc I hnhun.l..rlcl ick I)rylr.ld s (lncsco {nn.hnncd kxn hlulcin

Tikccrlcr !r.k lill I hns Drgeilcss llirrhbrkcn\ Vrlld lrll !rrdrgs krl[d
Culld' Sl(nslrDr fiil Srcinn o.h Torrn] srin H.!s aj..ftis ilh rlrrdc.

u.'"i .:

1;r .; i
"-i

,J

lLnrcf rinn., hdlc Iiurr

Dc llc\le hillcr \i! nr.d
cn kiir vin. \en lir vidn

-.:



Dagens domde !d Norske Olav He.lne, soln i silt inlqlnings-
lal påpekad€ att hm faktiskt aldrig fön upp pembrcke, ut d€t
ve ntgor hd deles€råt lill sin fru crcre.

Fitst Dt v ftir omväxlings skull lemmma- Vålpd iir alltid
söta och de kd mo aldrig se sig mätt på. Vdtr i klasen 4-6
månader gitrde lf,llas Fa''fox' C å Celste ftre Pbioshade
Kd Lagerf€ldt ågd av Muio Ekerljung.

Phruehade Kan laeet ldt

Efter att ha avnjutit lite valpd så kom d€t
ryngre gddet in i ringen i fom åv pem-
brokehmd. Månea vacka kille an vlilja

Vmn allt Sjorde liu sisl veterden Annw's
Quartom6ter iigd av Titti Sylv6n. @h på
iiksidan så lravåde hemes egenuppfödda
w€lcop's Valentine Piraya hem föBta-
plarsen. Aven hiir hade domden en digert
jobb att viilja bland vackra dåIner.

vi som tålmodigt vAntade på vår ru:

Efler detla så kom det tu små söta c di'
guvalpe fiån På vifts Kennel. VanD +
6 mån klassen gjorde På Vift's Fina

I niisrå klass 69 nån så slogs sys*onen
Cardar t ke och Lexie om placerjrgd
na- H var det Lexie soln avgick n€d



Efter detta så blev det rast med lottdraSning, ch fttn:iring. Jag vmn som vmli8t
INGENTING på tottoma. Eft€r detta vd del så dågs fitr dagens höjdpunkr Bm
med hDnd. Min Arla Sick som vdligt med Anhu6 lilhDse Ambjöm. Hd :ir en
kanon på at stiilla hund, men denna dag hade Änan trijttnat på allt och villo b@
sove. Ulla. som vd domm hade e1t digert dbete frdör sig, men bestim.le sig till
sisr fö. att kora Cardsx l€xie med måtte till segrare.

Engagetod Publik...

Nu vd .let dags för CddigaDs. Förs1 ut vd kill:tm. Vdn gjo.de Smulircnbackens
Hari och €fter der så kon likamd. Hir var d€t htud kontunens, tuen vackrå
Cardd Kmomjll ve biist för dagen och blev BIR med Cert och allt.

t7



Vilket påminner mig oh !r jåg inre niimt
vilta som tog h€m alla ade cert denna soli
gådag.
Tikcertel för pembrcke gick till W€lcop\
Frideborg. en vacke. trefiirgad tik, för dagen
ikl idd srringbikini. Hanhwdscertet gick till
Kdnel Re8gmis nya hdne Wales Tale's

På cddiganftonten så log hannen
Ceciklas Bigwjg Bloke hem certer.
Tikcertet gick som vi rede vet rill

Kd neddelå åu förfadåren fålrisk
v n err pris till slut, @h inte vilk€t
pris som bels! urd er t,lcke son

Ctiktar BE rvis abke Annette Nordenstad sltt.
Jag hade på kiinn an jå8 skDlle vinna n:n jag plockåde ul proermmer med min

Och sist men inte minst så skule Best ln Show kor6. Ul i ringon kom Lofen och
"Milla" med sina åsde. Stoll åsm tiu Bls-rcsefien blev Cddax Kmomill!

av prisrosetrer! Del iir alltid roligt att tr:iffa nya

'r



Rrpport ftån HUND 2005, Stora Stockholln

Då Ölandsutsrällningen gick åv ståpeln i septenber, så kånns Stora Stockloln i
d@ember lite mer akru€llt.
Dagen bör.jade ned alt.iåg med inövad Stocklolmssdl lorsade någrå tlubbmed-
lemm från mindre ort förbi åtla bilköq ul för mäsan. gjord€ etr lätt olagtig U-
sväng eh vips så vd vi frdme. Väl pdk€nde så skickade vi Dt en profe$ionell
köre, Petter, som staillde sig i kötr frm til v€terinairbesiktnineen. DeD vd som
vanligt oiroligt lång @h vede.bömde hade som vanligl veil tidsoptimisl.
Cddigo hatrd sllallo ju först itr i ring€n. Petter visade sig vea ett köprcffs. så n,ir
vi väl sar al ihop oss. pry11lar och hundd så vd hm lingst frm i kön. Smidigt!

Detlå åi var det den finska domen Rainer Vourinen som dömde. Och der gjorde
han med bravur. Norska liken Siggen s Uptown Girl blev BIR före Finske hann€n
Dyg@ Wild Night, iiken gick sedd vidde och slulade som gnpp 4:a. Keon-
reklåm fdr råsen. Nordiska seg.år fft p€mbrokes bed andra od, nen på cardigan-
sid så kom lvå svensKödda hundd i lopp I BIR blev v&ka lik€D Wesa Borgs
Lillukkå som nn kan nn dtulen sig Svensk vinnaie 05. BIM bl€v Niclnume's Best
S€ller to Cddd. lng€n grupPpld€ring hiir dock.

E{ter åvslutad bedönning så var der dags
ått leta upp årets rasmotrter, som SWCK
låde. Det vd Bolle. Lella Gh lnå A
som detta år kimPat md detrna msto-
doniuppgifi och sknvål ihop allt och
behiingt våggma med v&ka corgibilder.

i
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M€n vd det inte lite vål nånga porträtt på



Nåja, der vå.insetjls hMn
nya och gamla bekanta @h

funJerd nÄton ldg,e runJ p;. Hd 'lulle Jer hJ{\ p;

I montem så möttes .jag, såsom tidiga-
re år, av PerErik Wallins fyra pem-
mar. övrisa hundar var l-ellas.öda
s0bbdk ocb lilla svar{a Yanice som
kommit nor från Ddma dasen till aira.

På cddigansidd så fanns blåa Bal@
och Frcs1, svana Ärlan @h randisa

Med odra ord så f ns det klappobjekt för alla smaker, delta resulterade i mssor

l,emDroKe

Skivd och Frost stod dock störe delen åv
dden utanfö. montern. dä. de chamade lill
sig folk son sedan kom frd och ti ade
nåmare på aua hunda. $D befDn sig på
ddra sidan av staketel i monlern. Våia
kortboning& synsju ty!ån inre så !4.$ viil
bakom stakelet. De sticker liksom inte upp,
son Grand Ddnois och andra lånsbeninAn..

Mcn .!ct linns fördel mcd art ha hunde med kotla bcn. ja förulonr att me ser
hela Tv-bilden då, fasr:in de ståi ftmför dppdaten. På mäsan så gick Aftonbladet
runr med en filmkamera för a1t filma allt ur hundpespektiv, och vilka synles klart
och tydligl i fulh formal i bild om inte våia juleler.
Andra rase. kom bac med med bener. Och hångaben se.jag vaie dag på min
sdbo. så der behöve. jae inte se fler av.



I ölrigt så verkdde de flestd dv oss imon-
tern iUskå att stå och prala @h göra reklm
för våia rdser. .lå ok då, vi pråtdde såterr
om en hel del nat med.
Ver dck arr.iag långe pråtade med en tjej
flån c1t förbund soD spcciatiscnt sig på
atr urbilda Se icehundar. De lerade efter
nya rsor och hade iått lpp ögonen för
Corgis.

Vi få. väl se on våia valpömedlare hör.v dem i fiamliden. N:ir hon Blck vidare
såhade hon en storbunt inibmationspappe. inaven,

Ndtndigrlis så blev det aven en hel delshopping dennåhelg.
För \Jd roe Srora Srockholm ulan arr man lårr rpenderd en md.\a penBr på
hundsdker son nan rppdcker åLt mån ime kån leva utd, nen inle håm rilll VeL

åven a1t en tvåbenine iklubben blev med skinnrockl

UndeteckDad blev lyvai( sjuk tjll på söndag.
men jag ver art Majsan Stäiiv dök upp med sln
randiga Fjodor för nonterdb€te.

En hådig repftsenrådr som kunde visd dn nven
äldre killd:ir pigga och busiga. Bolle refererade
Lillhodotu soD någor nr filnen "Exorcistd"
efter att ha selt denra bild.

Jag komner verkligen igen till räsi! år. Jag
missadeju bl a en hel dags shopping dåjag blev

sängliggandes på söndagen, undrd förresten om del betyder atl.jag kan shoppa

Tyväft vann inre klubben någor pris för bäsra
monrer iårheller. men viser oss inle.

:"1 rfl P
Fanrasiema flildade $m ldnligt oh lad !i
kunde ha för lena i monlern nästa år. H:irliga
id€er tidns det gorL od i klnbben, kånske inre
!lltid !ll tid vi skulle vilja ha.

Vises nästa år // Malin och fyrbeningar
\N \\II llr.i::'
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MyDog 06

Lr håde Våsoå Kennelklubb€n slågir till och utökåt sin utställning i januäri. Den
ve nu över 4 då8a. med 2 dagar nåtionell ubtällning @h sedatr 2 dagd med inteF
nåtionell u$ållning. Det sl3 ha påsserålca 8 000 hundai och cr 32 000 näinistor
på Svenskå M,issd mellm den 5 @h 8 jdudi.

Vad som även sades vd att d€t1a nu iir Sverig€s s1ö6ta hundutstiillniDg @h art det
iir den l0de slitntå i v:irlden.
D.t vd hutrdulställning, lydnadståvlin8ar, agility och så montrd din Gklubbma

Helena o Tommy G.åfalk satte upp montem tillsmmms med mig, Ellie ForsberS.
på onsdagskvållen och jåg stod i vå. mont€r under loNdagen och frcdågen. Det vu
mycket folk som paserade @h son då och då stannade till hos oss.

Iåg fick gott sållskap av Curina Cailsson under torsdagen, vilket var bm då hon är
intresserad av cedigan och sjiuv hd Västgötd. Många kom @h viUe jämföra
desså råser, då de vai nyfikna på likhete. och olikheter.

På fre.lågen gick corgisdi i ring 14 och diirefier fick vi sållskåp åv Cåbriellå
Hafström med hutrde i mont€m.
Jag vill giim pasa på ar iacka ör siillstaper och hj:ilp€n.

Desutom vill jå8 tacka alla revliga männistor som slannade dtl och ialade med
os on hundar i allmainh€t ocb corgis i sFnerhet. Både nya och gamla corgi-
vänner dök Dpp vid montem Gh det :ir alllid t€vliet.

hade Holena Cdfalk

Ett riktigl sbn tåck till

ingen glömd.......

Elli.

22
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Foljonde nyo medlemrnor hölsos vormt völkomno till SWCKI

SWCK ski.kd ut eu inle juformuliir till !åa nyr nedlendd och vi hd glåd'
jande Dog fått in rikligl Dånga svar. Här nedan komner några av de$airtenjuer.
Allakomnerinre medi deuä numner. men deredolisas fiamöleriWCP. Tack än



Ert nåmn: Sanna Lindlds & Tobia\ Åbers. SLockholm.

Er corgi: Bltunåns Bilbo B1ådåre (05'01'03). kallås
för Baloo och är en cddigan.

Vad lick er ått bestiDmå er litr en corei?
E{ter arr ha sökr iöver et år ener en pigg. glad ras
soD gillaralthainga nedpådeimesra. och somvi
bägge gillade och riftat bide pii nops, bordenerier
och liansk bulldog- larnade vi till slul lörcorgis,
O.h vi h.r vrh HF.I T rtrllr

G
Någon.orgi som giort djtrpl irtryck på er?
Den fijrsra cardildn vi räffade vår Frcst (och Lizzy) pii sror! sbckholtu 2004.
Efter det hade !i beslämt oss för en cardigan, så der kan manju säga lar eft bra
intryck i'). N.n visedar tdrade Paulas wildaoch Ali.e lick viyuerligare rvå

Något ni vill beråttå om just ER corgi?
Detroligaste ned Baloo iir nog hur fixerad han:irlid an gå på linjer. När hrn går
på en troltoar tölier han klntstenen och liniemaDellan gång- och cykclban!ar
också frvorner alt ed på.

Hlns idol och blistis ar]-ånsa rollistiken Blaze-
och så katren Lola föstis. Fasl bon är inte lika

Hilsninpr, 
'anna, 

Tohias & Balao

)JJJ)))J)JJ
Ditl nåtunr Cunnel Bemlsson. Cräs1orp

Din corAir På Vii s Fira Frippe (050422). Kallas fd Fnppe och ål en cardisln.

Vad fick dig att bestämmadig Ljr en corgi?
Jag hlr .lltid läst Dyckel oo olika hundraser och åkl en del på utsrällning.r mesl

- m ;+;J r -,\'h nd, \, rte, l4 i, n,e,l ra\ \,lle.dl b en rr! s,m,nreldga,
fastDade viför deDna cha0niga us.

Någon .orgi son gtort djupt intryckpå diE?
Jag kånner inre så mingr corgisd ånnu, nen en somjrg rycker är !äldigr fevlig iii
l-Ip|c\ m 

'mr,c 
Pon,p, & srår' \ uma V.ij)r ,. cllcr fina



Något du vill berätta om just DIN corgi?
Frippe ären glad och alert hund son eilld att ha kollpå övriga familjen. Del endå
han jdga. ir insekle. och då smyger han son en kalt. för at! sedd göa en åuek
son oft asr misslyckas....

Favorideksaken :ir en PET'flaska med kottd i. Den gd alt
' få bc fdt på övcr golvcl och så låtq dcl så hiirligt öronbc-

Hälsningar

)))J)))))))

Ditr Dmn: Madeleine Ekegren

Min corsi: Wesa Borss Kålaia (03'06'30). kallås Karåia och in en cddiean.

)JJJJ)J))JJ
I]It n,mn: Anni mh Annili Pvhisålni

f,r corgi: Cilh och:ir en cddiean.

Vad tick er alt besliinma er fdr eD corgi?
vilarpåjakl efier eD hund, så vi åkte på en
Så dlir fdtnade vi ftir dem. N:ir vi dessulom
lånpljg åldor va. saken klar!

Nåqon corsi son aiort djupl intryck på er?
Cill.l!

NåBot ni vill b€rätt. om just ER corgi?
Vi hade läsr at rasen kunde vda !j!9 gläfsig. vilket lisåde sig vm en underdnft.
Hon ,Uske att 'prata och om ingcn vill lyssna prale hon gäna Dcd sig sj,Uv.
Och inger gåi upp mo( ar bli kliad på

utslillning 1ör att se på li1e oljkaraser.
fick reda pä a det fanns en tik i



Vld lick dig att bdätn'ladig lorcncorgi?
Läsrc om rascn iböckcroch på Mtel. Bcskivnirgcn påcorgin tilltalade o$. Vårt
örsla frinened råsen vrr hos upplöLlaren p:idland. Vifijllpl laskliCharmiga.
Drlsiga hundd nred cnonnt positiv ltsrålnin-s. viblc! så glada av dcm.

Något du Yill beråtta om just DIN
corgi?
Kataj!tarvcrkligen s!a.!r !p! tiu
viira fijr!änrni.gar. Posni!. 91.d, liin
liird och med på allr Älskaralla
människor och franför dllt barn.

HälsninBar,

Alld ver hurde nran ålskarnresl ibland konstigt nög ulsirleren li'r de mestgene-
nndc situationd och ofia vcrkarhcli omcdlcrnaom dctlFöiildrarniir man var i
lonären (piiiinsdnmdl). linuer son gimr lijr andra nylunna lainnerdeldrmed sig
a! små lnckdorcr. Ochja. så når man diil Dcd ansikrct skiftandc fråD cyan rill
ronar. Niit nDn skaildr hund finns nyr och ornade möjlighereL rill sådan. inrgskifr-
Dingar. UndcrbuDdcns tonllrspcriod nlisran dagligcn iäktiskl. för att niiDtc ska
kiinn.erens. mr delftjag giim. nrd migi

I sluter.! hovember sken solen som en -sdl.ing fiin hi'nleo efier nignddea6 regn
så BakD och jag åkle lrll Carder. Cairdet ail€n underbar slo iing i utkanten av stan
där hundlr och folk sprineer lös! om ldnanrat. Brloo hlr varirjätedukde pi rn
bar! springa ftam lill odra hundar on jag sagl vasågod. Men sonr den tonäring
ha! var (och iir)hade hanjust komDit pä an ulan koppelkrn,natre fakliskl inle
GaiRA snmycl,et. Mer.n h(ira. och sprinsa.. så dennaddg ble! lite annorlunda

Förslrcnmadc han ivaig ctl parhundru mctcrrillen slor rollwcilerunghund. Jag
elter och ka\tade tuig lliintDdes in i lirlarer nellan Bdloo ocb rotti\en n:tr jrg
korn fram.Iiör cn lckstund med en hoppandc 5okilos lonåring verkadc inlc hcll
lyckar. Jag bad \nrbbt om ursåkt. kopphde nin,ihnde mdskrillhund och lrndrade
ruskl vidarc inrin nun.n Ilitl lcrig!jacL!och mcd nijssa,r lit. pll sriskan. Baloo
frrtade ingendng. Kopplad pi GårderiDilirt.

AVENTYR MED GALEN KORVHUND



Nin der åLerbliln tont otukring dig (nnjå sotu rvå stuå prickd lekte en kille tued
sin piDscher niistan på odra sid Gardeo tinkle .jag ax skam den som ger sig.
Dennagång skåvi lränå och det skd inte nisslyckas. Fråm ned godis. S:tla
bunden. Ögonkontakt. Jodå, jatebra ögonkontakt. Mellan Baloo och den lekande
pinschem bonai horisonren I Swisch I Sä vd korhunden en vinthund som ihund.r
knyck drog ftm över gräsluvomal Matlcn. dvs jag, skumpadc cftcr son nån slags
halr älgko.

Väl fmme vid hundleken {"Jältekul malte jag har fän en kompis som gillar all
sp.inga ochjagas!l ) va. sagda Datte lättflamnjg i ansjktet,lar son eD blåsbiilg
@h hade tungan hängande halwiigs ns på den lerigajackan. "Jag ber om u^äk1,
min hund har vi$1kotta. i öroDen och lyssnu ine sn bra" lyckadesjag gene.at
leende viisa fram melld andetagen. Huser lill der roliga pinshern tiltade på mi8:
Le.ig, Galen Klinna Innehaldde Onppfosråd Corgi Som Just SprungitÖver Helå
Gärdet För Att AnlaslaLiten Pinscherdam MedRosaHalsbad.

Mitlleendeblev så något stelt. Husen vdE type l Sångtre, låtskivare, långhårig,
snyggMAN. {Ganstålik min egen nunårjäg dnker på der.) Han sa når on åt
man som hundägare ibland måst€ vara lite slrängde. Ho var nog lite eg.
C'Å skjut misi huvDder Gud och låt mdken rämna så jas fåi fii6vinnå1") Mitt
ansikte skiftade nu helt klart i modemr tomatrölt. Jag log fånigt och rahde till
mössd som t.illat ännu merpå sniskd. Hundmaleke. Jag fö6ökie låtsd som
ingentins medan hjäInm gick på hösvan. Han tösök1o låtsas som om hm inre

Sedan 'hundagarkotrveGerade vi i etl par minuter modan yilddjuren jagade
vdand.a i älto.. Jaha hur gammal iii din hund." Vad heler hon . Stiimningen blev
sakta någol mindre pinsam. Iag beråttade att Baloo inte lyssa. så bra numeE (no
shit Shed@kl) @h han berättade ati Vandavarfem månaderoch heter Vanda för
ålt hon vån.lalisetd så tuycker hemha. Baloo hdde sndfl lugnåt ner sig så pass au
han gick atl smla ihop utan afjag skuue vda tvungen att kdta mig i lerar ieen.
Så vi sa hej då och gi.k. Kopplåt.

Och ja8 dnkte dn okej I On ca 5 månade. iir det inte jå9. utd E-type som hr en
lo-månadcs döv vowc och som mcd lungan hting dc nerc vid midjan algar övcr
Giirdet ener söraVrnda ide( rcsa halsbandel. Och då hd jag ochBalooglömr
denna episod och wxit upp för läaUiäiiiiäiiaiänge sen. Eller? i-)



För oss son nu hå. varit ågare till en pem-
broketik i lite mer iin två år och under dema
dd bam en entlå gång har båfiar pÅ en Co.si
på våra ntuga @h långa rundor i Malmö med omrejd, vd det en fröjd för ögat att
få se s€xbn corgise fl:ingå nnr och beldiå sis med vamdiå.

Coreibäff i Skrrlle
,orqbt2UJ6

Solen lyse klan n€d sina vinterblekn srålar öv€r de froshupnå ,ld{ma ocb
:ingdna. Luften var tyst och stillä. Så stilla som den bda kd vara i detr said.a delen
åv SLåne en dag då del inte blåse.. Au slippå blålt€n som vine. dver lmdskapet är
en tråd a$ snlh bed.ia om i den h:ir lddsändan. Just en sådan dag, n:im e bestimt
en lör.låg då vinlm håde anlänr nven till Skåne, sannades l7 hundd och de6
ågare för en hiirlig promenad i d€t vrcka natuskyddsomådet Skrylle som ligger
n:ira Dalby ösIer om Lund. Hi1 söker sig många m?inniskor för at modonera och i
sFneöet wder helgema iir der .tt myller av männbkor h,ir.

AIa bilu mod corgisu körde in på den lila
specialpdkeringen lite vid sidu om den
stoE. Vjlkon h,irlig synl 12 penhrkq 4
cddigan @h en svart hund av dne sod
hoppade ur bilanr och börjåde b€kantå sig

Innd vi 8av os iviig på sjitva prcmenaden
berätrade Cabriella att €tt såskilr odåde he
avsatts för hundpronenader av mlndighetema.
sådant gläds nan tu. efte.som nånga son
joggd @h springer inte brukd ve så fii1iusta
i an bli uppvaktade av hundar på sina rundor i
motionspåret. På dema 'hndrunda" finns det
stuå åktivite$sråtioner ned infomadon och
&:inirgsmoment föi hunden. Dessa ev:in.!e vi

os av och nåsra deltasare dnlade sjna
hurdd i divese fiirdi8heter på vägen.

Vi tog gott och vtil en time på oss att ta oss
nnI spåftl under trcvlist smspråk. Tillbsi<å
på pdkeringen laslade vi ivriet ur våra v:iskor
och torgd med medhavd förplägnåd och hade
sedo €tr hairlig picknick i skogsbryn€I. Solen
sken fodfMde bl€kt och gav oss lite v:ime i
Lfto. Under int€nsiv uppDiirksamhet från vi$a av våa alltid lrta glupska lov!e



Den stora, sv6nå bledråshunden son vd ned förljilne €n sp&iellt onnåtun,rnde.
Henrcs sjiilvpåtagna uppgift som ordningsmm bldd coreisma var beundrans
vård. Hon lor runl och Lollåde ålt ålla vår med. inviintide efterslänrare och vd
uppmiirksam på allt som hiinde.

Efter en mycket tevlig eft€middag ku.le vi nöjda bege oss hemåt m€d sinrct tullt
av många jätrehlirliga corgihundd. Vi ser redd frm mot n:ista räff som vi hoppd
intriiffd undor vårcn. Och sist men icke minst - tack till Mugdeta Knuse och
Gabriellå Hafstitm som orgmiserade vår corAnrär.

Maryarcta Torfså td H ql Lqren

Slnagionen infu&r till wyffi i S&ylte
När snih ä. bo.ta fth våFolen böiar vårna o$ hår i Skäne,

bäfras vi åter i Skylle, dbndåg€n 9 epril 2006 lt 13.00, Iör a näiig !årprcmdad

Vi mlås vid sidm av p kdinSen vid Si<JyIeSArdm, sm ligger .a 1 mn &ter
om Lud, vid Dalby, men dm h:ir g:n8m lortsätt€r vi någla kilometer väs:erut
mot Bilebjiii och tår cs hm öv€r åsr o.h genom durgar.

lfter Fom€naden numsa. vi i os vå. medhavda matsrick utomhus ch bara
prätar hrnd, så vi hoppäs öarås på bh väder!

Hö! av er ril o$, äbsolut seftsr daSm imarr om ni kontur {eh om ni behöver

MarSarera på tel: 040-45 ,O 02, €ll€r mailto: ac.dc.srvrtetnik@å..d..stvrtehil.m.*
Cabriella på tel : 046 98086, eler milto: Iavfor@t€lia..om



VINNARE BILDTAVLING 2OO5

Hii. kommer ältligen .osultaret från bildlivlingen vi hade i soDras.

Vi tackar för ålla insiinda bid.ag och presenreru hå{ linndma som bstats lmm av
tivlingsju.yn. Till klåsserna Bild CarBrcke och Bild Ca.digar har ir8a
rå!lingsbidråq inkohfr ir.

Tåelingsklåss Bildnr.
2
10

I
2

Tärlånde
Gabriella Hafstriim

BIT (Bän I Tävlinse.) I 8 Foto Cddigan MagSan Synak
BIM (Bäst I Morsa1l lekhit) I Bild Pembrole AnndHeslbofr

Kl:tsslind:tmd ftu sofr pns en corgi-rijjå (h BIT/BIM ltu dessutofr e brodyr
miirke med unikt corgimotiv enligt vinndeN önskeDåI.

AIla itrsändatiivlinesbidrag finns en tid framöver till beskådode på
www dixid* s./SwcI<c.ntesr

Tack dll tävllngsjuryn som rösut frm vinnmal

Curt Sundin
Emmelie Nilsson
Palla Rosetulahl
Mdgdera widin
Hdns Ddgeneg

Med h:ihninsd från arånsörema Ellie Anslerot-Fo'$berA / Zizi Lindbof
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Redolisnins å! "fotonodellemå" till SWCKS alndå.lå 2006

X-nasMd en Dixi Hini&
ba.kms Ulhe Ullvide 'Ullhe'+ 3

!d Fayfox Cmn Caprciry "Adiian

CecilhsBåh!Blns Bells'

#:
1

.t
Niclmmes Hanlstuff Hi]n"

Teddilyni Black Velvet tsonnie"

ffiru

Himlåher enr Qhra viola

å



Gusisan s Cblo6. I999-09- I9
(Such Oumtum's Diedrik Such Timmoh Chmelle)

Pompa & Ståt's K€nnel
Karin Johansson

Röm:iset Mårsått 112
840 50 Gä ö

Tel: 0693-304 02.070-948 60 29

Ck. Cen. BIR
Ck. Cert, BIM
ck, Rbtkl
ck.2btkl

Saqås meriter under 2005:
05-05-22 Sollefteå
05 06 1l Vänereborg
05-07'02 Bo.ås
05 08 06 Svenstavik

Valpar pl eras under sommeen 2006.



Hiämsvmpa fiir hunden. Matte och Hussel

Fonsätldng på gympo' f[ån WCP nr 3/2005.

6 Gör eD s k Rlsk docka. Sloppa en burk med godis i en kartong. katongen i
eammalr örneott os!

Skiir en aippdn8 i en tennisboll, Böm godis inuli. När hunden klurat ut hur den
iår ur godiseL, så iö6våtu du der hela genotu åLtläggaden godistylldå Iennis-
bollen i en gmnal strumpa åv storlek s1öre. Krut en knul på strumpar Mr de1

b]n för ltu dn få ut bollen.

Sttng id hunden i eil rum och gön godis ihetuner. Börja tued enkla srållen eh
eör dcl svårdc för vdjc gång. Tips it undcr Dattor cllcr lilc högrc upp så dc f&
sliilla sig på rvå ben, eller hoppa upp på någor för att hnra der gömda. Trlina
Alen in ett od soD duanvändervid dennålek. tex 'sök eller"lola . Nät
hunden v:il har förståt att der är nosjobb som g:iller så tan du ha nylla av delta
ord ifler sanmanhana.

T.ana in högeroch vänster nä. ni iir ute @h går @h andå svålge. åt del hållet.
Triina även in upp" när ni Båi uppför t ex trappor resp ner", niir ni Bår nedför.
Närder sitter med rösten,läsg till t*len.

l0 Gijn smÅ l(orv/kö bullebnår ibdlen påeueller flerafiid.I börjdn kån du
binda din hund n:ira så atr den ser vad d! håller på med. Nästa sleg iir a1t den
inte ser vilkervilka rriid somsodiser iir sömr i.

I nästä nummer kommer ännu fler rips på denna ty! av åktivering. Har dD egna dps
och idicr onr aktivcring? Skiv cllcr d.g gama till mi-s så dclarjag ncd mig av cn
lips.
Har du avon fttslag på andra ainneD som du skulle vilja få lire tps och trix om.
skiv eller ring och berälta.

M"l'n npJ fr rtr lJ. J d., /4,tJ,. lel0lö ol l qa. eller mcil. n'.dn . e!lo..ln.,.n(r



I

-hu skett 2006-01-05 mellan
Spike Magic's Knock Oui Konrad (Druch Finuch
SUCb Auinic s Gin'nnmy - Spike Maaic s HoUysaod

Dayfi€ld's Tina Tum€r (SUCb Dayieldk
Qunrunsaris such r@sop Jolde)

Evlnqs kennel
Ela TåU Esplund

697 9I PALSBODA
Tel:019'23 00 20

).JJ))J))JJ

J-J)J-))))J
-har ske( 2006-01 -08 frellan
Edison Cofie V D Bockmnhb (NLCH, BcH, tww-
99 NLW.01.02,03 Wclshrle s Gertlem Geoiac -
NraH Birgil Bardot v D Boc*niihle)

Blisstul-Hope (INT NORDITCH Sv 9l -94 Nv 94 Sv
96 Cards YDdrin SUCH NicknaDe\ Benice To

587 37 Linköping
Tel:013-15 ()7 26



-har skett 2006-01- 16 mellatr
Spike-Magic's Knock OUI Konrad (Dkuch Finucb
SUCb Allinac s Gn tunmy - Spike Magic\ Hollywood

Zodia's Jezie from Berglunda (s sFu ch aelroyd
Comcoc*le Zodia s Gotlddir For Happy lvy)

Zodi&t Konel

5?8 9l Aneby
Tel:0380-42055

,hu sker 2006,01,24 mellan
Annline s Irish Coff@ (cEieror Rum Punch Finuch
Hauskånovin toy Fe Anr ine) och
Himlabackens Tuija (such Hinlabelens Ncrume
Dayfi eldl Sonelhins Sup.r

Hihlåbackeni Kenrcl

lE6 90 Fiirjestadon

JJ..)))JJJJ)
-hd sketl 2006-01- 16 mellatr
Snullronbackens Hdållf (FINCH. EsTcH, EsT.v 0l
Coöen Td ForTheTop Noiducb Dh.hldrD.h Nord! 93

Kbhv-o3, N Mandylay s holde)

Nickname's Chantilly to Cardax (Rundhöj\ Felix-
Mc*mme\ Bluebell To Cardd)

Kennel Topiråde

Odlingsgatm 20
983 4I KOSKI]'LLSKIJ'LLE
Tel:09?0-301 8?

)))JJ))))))

.16



-bdr sler 2006-01-25 mellan
Siggen\ WanDa Be Supe6tu (Dysac wild Ni8hr '

Zodir'sJinr fiom Berglunda (s sFurhBelrolJ
Coocockl. ' Zod1. s Collrndj I For Happy lvy)

Jan Ake, Annika FreDberg

342 34 Alvesta
'fel: l)412-414 33

C)gollLln(le l-sö kll

2005 ll 17 520356/200:lAll Trade Intimate SuSgesrion
Äqder Pera Mdreus. l:irfålh

lrlg

S54024/gD Snrlhdnhå.tens H.nllf
Ägarc Soia Nordq\rr. Ko+ulhkulle

2006-01-:I S.r9730/2001 wesa Borss Kisikka

2005 03 26 558853/2001 I -irdblomman Tchaikowski No I

Ägdre: Camilla Kiellm!.

Ägde: Canilla Kiellntån

S20511/2001 Rh.\sili IDcr B.rn.\

2006-01-09 532.107/200 NickDame's Chanlilly ro Cardax

20n6 01 06 52l 164/2004 Slåller:hgens Ania

2006 0l 04 554314/2002 Zodia s rinafrcm Berglunda
Ägde: Asneh Jons$n

FIN 16570/04 Puksipnun Bobbys Boogie20tur-r t-0r



Corgiträff i Vairml.nd

Den 25 seprember 2005 hade vi .orgnriif på Bergs Kl rtlnför Arlikå. Hösten
stod i silt flor och vi njöt fö. fulla drag av fiiiglraklen under prcmemden uI till
dden. vihddeder dvsmt lid Gldfsfjordens ntud d:ir vigrilldde lod oclr
småpratade om våra hundar.
Det kom ånå dellågde på fyrå ben och likå nångd pI två ben. DelHgånde hunde
@h Dattd var Clrrisiina Höök Sven$on med Hillrirgers C@sar Calypso, T år och
Zodias Da Silvå. l0 åi.
Monica och Kad-Erik Axchson kom mcd Welcop s valcnlinc Filip, jag trcr ho tir
3 åi eh Welcop's Linete. 5 åi. Birgit Wallström och Annelie Pe6son tom urd
hund fd Cermattis Gino ål penicillin och skulle vila. Holena och Stig Erikson
hade med sig Germalis Gilben,2,5 år ochjag hade ned Welcop's Tyra,4.5 år.
Cemattis Caciela,2,5 år och Gemattk Silje, niislan 9 nånader.

Ny tdifl bln det till vå.en och då ska !i tillb.inga en fö.hoppningsvis skön dag i

Filir lLh Ltndk hilht I.ll



Corgitraff i Jöhtlond

Jog ör SWCKS regionombud för Jämtlond. Vi hode en corgi-
träff tredje september 2005 hos mig. Dei vor borc fyro
corgisor (vorov tv6 ör nino) som vor ned.

Det vor Annd Woldensien med'Koffdn" och Rebecko och

Helen Oien med " Andy". De lekte bro med vorondro, fast Sogo

vor lite 'polis"! Sedon gick vi en solig skogspromenod. Fiko och

mycket corgiprot blev det också sdklortl
Att vi vor så få berodde bl d på sursirömmingsfest, bör- och

svomPPlockning!

Mig veterligen finns det boro 8 cordigon och 2 p€nbroke hair

Jöntlond. Def ör ju svårt dfi hi1-tq dem om de inte iir ned-
lemrnor i corgiklubben.
Hoppos vi blir fler nöio qång!

Kdrin Johdntson



OK, d€f air lik6 brc otf erkanrc dhekt,
DET ÄR JA6 OCH EN KAT']']II!
i in hulnlno h6r dlltid sogt ott en bm kott iir en död kati och så höhder d€t hair.

Fö. ott to det fnån börjon.
r' dlte var öv€. till Oland och hdlsdde på hos Kennel Wesobo.g. Dd. blev hon

fij.iilskdd i eh liten röd kdttfrökeh och ringde husse och frdgqde oh hon kuhde iq

Aholut inte, sa huse. Glorid lomner ott slito kotten i erfbitor.
-Der rro.jog,ire so hoffe. och hqnrqde hen l(alten.
Och .u skulle den siom iillvii(ningen börj6.
Kotten sott i en bur och nBmnB och jag fick noso på den i buren. Jo9 tyckte v.l dtt
det var gqneko OX, ln€n rEnn\a 

'norrode 
och visode dtt hon minsdnn inte skulle

tilldto ndgoh koti i huset.
Under proiesier blev hon uppkopplod och sMt w kotten lte ur buren. J6g tyckte
hon wr g.nska söt och nosode lite på henne nien momno vrjnde dehonstrdtivt
huvudei åt eti dhtut håll
så hir höll dei på någro dogor och a dd9 nö. kotten
en goppersbit i ett sRire slaippte hu$e la! nonmo,

/Uomm 9år froln iill kotten och vi vdnior på otJ hon sko 9örc process€n kort ed
dd, n€n vet ni wd 3om hdnd€r?

siod på en srol och lelde 4ed



vifrd på lin lillo Erubb och .os.r liinlign
ö@ nos.n ov en lii€n k6ttfot.

Hlcre och lndre s€r både förvdhdde och glodd si.
Den faligo k fjiigE.en hd plöislid bllvit en kdiiölsk re.
Det hqr gdfi så långt otl det fdrsta hon 9ör på morgon€n ar otl se !1lr kqtt€n.ir.
Oln hon inte hitidr den börjor hon 9ny soh otn hon leiode efrer €-i förslonn€n vdlp.

Jo, und.ens tid ör tydligen inie förbi.
Undmr niBd kdtts het€r??
Visserlig€n dr hon en Wesaborgore men ndr hon fh,ttdr rill Vild&ten f8r hon nann€t
Lucy (In ne sky wiih Diohonds).
I a'vri9t h6r dei wdi en osed@ligt k4ll och slt'rik vitrt€r har på Vildåsa.
Tennonetern hor vorit ner€ under -20 groder, vilket dr ownligt hdr nere i

'södern'. Husses kolh'nenrorer olll all snii sotl sko skotios undon skull. gendst
.4!!re.os onl jog skPv ner don.
Merl så hnr i mitten ov febrmri börjor det ju bli lju3are och ljusire för varje dog

och sndri l(4n ndn to |ned lr\d|nnB, husse och nott€ tillso'nnans n|ed en fikokorg
och io åEi! försto dopp i O.rcniBdljön.
Denillll
Hdlsar Er Kranikör frdn nörk4de smålond.

,^)c



INR.II ]DAN AKTIVITTDTSHDI-,.G|
Årets åkrilirershelg går av srapeln, ilanlig ordning. udder K.ini Hinmeliiils
Helgen.I tuharvi lur. den islutet av maj. niinnare besläml 2006-05-26 - 2006-
05-2a. så vikan hoppas på.iktigl vamt sh soliglväderGom alltid).

Vikommer som vanliSt aravslutahel8en med "Sleriges snabbasre Corgi" och ser
lraD mot mångå deltagare. Vi kommerattvaEpå Mössebe.gs CdDping som ligger
i Falkatpingsbygden. 4 bliddslugor:ir pEliminärbokade. der finns även plats för
husvagnar och lålt .....
Stugoma bokas hos Bolle, (0707 821256,0175 91399, bolle@corgi.se) fösttill
k!d" g ler fijr slugorna, då det är etl beg.ånsal antal.

Freda! kväIl gemensan corgi-grillDing '

Lårdlc

E\d\'-hundhdma- \o1r1l'o\ningdochloppeluding

* Annette N visu någrå agilitlhinder m€d sinahundaroch hjålpeross vid 'prova
på" för våra hundar.* Helena C och Tomny visar - siikruta ' - de son vill kan diirefter låta sin hun.l
''provapå åven dett!.

GeDensm,riddag soD även i år fixas !v Lolla Bostöm (vi hulurll) till själv-

Sö!d!c* Sveriges Snabb6le Corgil

För de som önskd lillbringa hela belgen i cor8igemenskap. så går det också bra. Vi
är dai.lrån och med torsdag, Om du kånner tör all bara konm! över dagen någon
a! dagarna, air du naturligtvis väldigt välkommenll Villdu vda med på niddagen,
så säg tilt!
t treriföBäljning kommer att pågå under hela helgen... Priser motta8es tacksamt
konhku Helena 03201141 07 . Ellie 0ll-13 I I 009 eller Bolle 0175-913 99.

Me. info on helgen vad gäller ider. kosmrder erc. skickrs ur i god dd njre helgen

He I e nd G Åfalk n e d akt i vit e ts gii h I e t



fiottfuirt

Emma har vddrat till adra sidar regnbågsbrcn. på
hon ned sig en rcjål bit a! hiu hj:irta. Tillsanmans
skralt- gliid.jc och gcncnskap och som livct är, iivcn
nin hon somnade in !qi!!! av julnar i min famd. Tror
att äniligen få äta sig rikrigt ma1t.

denm hemes sista resa tog
hd vi npplen så mycker
sorg. Jag 1lor bon dog lycklig
det !d hennes högsra önskan

E hnd tigq{ tl|tig, 4e1 ait ruli henn4 rar.ligha Hnn hatu fipkt, btitten fi 'no&ah.hk?s hoyo.ha det ii kah åtqiidar...
Ehna på Gadn i htistd!

CH Dayfield'5 Luciå di Latm€mmr
Född: 1990- 12-02
Diid: 2005 12 2i



SVENSKA KENNELKLUBBEN

meddelande. Pressmeddelande. Pressme

Grundregler för bättre hundliv

|d;.hftlhdhdqi"fu'hJ.Fiee
gi.6i'irnrrdrd $ne

Glid'lid*J!nP:6!!fr&Md!!fu
r4hd'!!!!*l:rF!c[6hloa.'

+6io|d.gfull@tdu!&.9

sFiat!fuohniLu&ib!E!'h!

Lärk till grundreglenra:
htto: //www.skk.se/pdflreoler/orundregLer06. pdf



RESUME UTSTÅLLNINGAR 2OO5

Ä2005lanns IörWesh corg åqar6 möj igh6t a1l anhå a till 37 ulslållninqar iSveriqei2
!tsl. arcngerades av SWCK, 18 ulsl. SKK.inlemal onella saml 17 ulsl. SKK-nalionella.
Hund kan lnder årel ha siållts både ivalpkass och juniorklass.

Cardioan
40 hanhund och 601k varänhålda på 1

25 slaner I valpklass (3 hanar+Tlikat

2 €rdioansbner i spec alklass.
Toläll lör årå1405 slader Card gan

Ee4llgte
53 hanhundar och 74 i kar vår anmålda på i
19 slad€r lvålpkass (3 hanar+7 tka4

4 pembokeslanq ispeclalk ass.
Tor.lr lör årer 356 siårrer Pembrök.,a

= genomsnit 10,95 cardigan

= qenomsn tr 9,62 pembroke

Flnalolac€rlnoar lGruoo 1, Vall-. boskaos- och hordohundar

A4rd!sa!:
2915 SKK nal. Norköping. Ch Nicknämes Caslor lo Cadax, Margäreta Wdin,
Linköplng. BIG-F.

Penbrokei
2713 SKK inl Slockholm. Ch SvaEekoks UpWith People, äqTatåPykkänen, Flnlard.
BLG R,
2815 SKK-inl. Slenungsund. ChJonloran Kss Me Kale,Tommy Lake, Stetan Sjöblom,
Alnqsås. BIG 2.
31t SKK-inl, Ransåter. Ch S ggens Oberon, RitaTiley Wilberq, Norge. BIG-4,
1 4/8 SKK inl Noftköping. Håywire s Farewel Seanb, Nina Ammlnel Lappi, Flnlard
BIG R,
4/9 SKK-inl. Sandvken. Ch Dygae Travellers Tale, Else Ahlbom, Fnland. BlG.3.
i 0/12 SKK inl ALvsiö. Ch Siqoen s Uplown Gii, Rita Ti lev Wi bero, Norqe. BIG 4.

Finalblåcerind i Veleranoruop
I4l5 SKK nal. Pileå. Cårdigan;Ch Big Wood s Qianai Quåtincka, Johanna F inck,



ÅFErs roPPltsroF 2oo5

Namf poåna/anr ddä trnoar

Ch Bitabakken 3 i.5.rritsie, Maqarcla widin. L nköpins
Ch lvesd solgs Lillukko. PiaSchröder, Fådestaden
Ch Cadar l(dmomill, Gerlrud Ohsson. Nån,aby
Ch Nickname . ln canlrlion To C.rda\ HeenaOsson. ka sbolq
Ch Faaruploor3i€ Maea,ela wdin, Ljnkijpins
ÄllI6d€ lnlirot€ Suss*rio., PelraManeus, Jänå a
Cardar l(ohelia, Cåaia Sande rwld n Linköp nq
PG3iblc 3 Äpfl, Ani Sorie Åb€rs. Toslarcd
gånednsen. Änja. Gunnel Lelmai. L nköp is
Ch Nickname . Colombine To Cardax. Lena Pele6son, Lolorp

ÅiErs crRDlcrt{ - hånhund,r

Ch N'crname. se.t SellerToCärdar M"saer.w'd, 4op,q
Ch C*.llrnd s torlh Nercus. Pia Schröder, Få'leståden
Ch All TEde G EvlrEin. M arin & ksson Eskilslu na
Ch Smu lrrcnbdck B Har.llr. Soria N odqvisl, Koskurlsku e
Ch Nickname 3 Ca.ror Io Cäd4 Malgaela W din Lhköpins
Ch verdids Frcdo, PeiG Maneus, Jånå a
pG3iblc3Änhur. HeenaOsson. ka sboe
Ch Smullrcnbdck BHari UllaThemai. Flispåru
Ouanrum. Glenn Millor Glnne & Bensr Såmue sson. Lnköpnq
Ch Oudnlum 3 El'tris. ELw fq Frbeq Ha mslad

Ch Jonlorän lG3 ril€ (åle. Sleran Sjöbromrlommy Lake A nqsås
xobl€ sosuerie Fairy, Sreran Sjöblomfiommy Lake Alinssås
Ch ko.valjeF Gl*n Fl..h. Gun Gissbelq S€rdcqa
Ch lvelcop s valenrine pnay. ChislnaSyv'.rn.Cunna6kos
Ch Sisoen 3 Ouick Srnd, Car n Ja6son Oste'bybru k

Ch Noble Bar u€ne Anasld€io Sleran Slöb onvTommy Lake. Arins sås
HimlabrclcN vällamo, Nans Dasedes. Gunnirse
Hry*ne s F.@d S€drle, E * Ahrbom. Fii and
w€rcor'3 Fndeboq Ch sllia Sylvön. Gunnackoo
Ch Himlaba.ken. Ola6 Viola, Be'lJohanssoi. Få'jesia'len

ÅiErs PEMBFokE - h,nhund,r

Ch Noble Baru€ne oousras. Sletan Sjöbrom/Tommy Lake A nqsäs
Ch Noble Basu€ne Äpanäch.. Sieran SlöbrodTommy Lake. A nssås
Ch Sisoen'3 Obdon. R'raT eywilbea, Noee
Ch wdle. Iales Cdnaridn FiE. Mona Aryldsson. Aneby
Spike deic3l(nockOln Konrdd. Asnela Joisson. Aneby
Ch Da! lield! Une.co. Sven & k Andecson, Va'bee
Ch Hdlvire'. winds Ol Chä.se. Leir Manssoi, Fin ånd
Ch Annwn 3 Ouarlerm..td Chisl na Sy v'in. Gunna6kos
Siqqen . w.nna se SureEt'r, R(a Tlrley W beiq No qe
turbm oridålG Ma nÄsti'm kobäck

ÅiETS CrRDlGrt{ VETERAN . hänhundär

1. Ch N'crname. Cå.ro,Io Cå,da, VdocFbWd'1 lnlopns



ÅRErs caRDlGAx vErERÄN - rika.

ÅRErs PEMBRoKE vErERÄN - henhunder

ibie, M sada widin, L nkötns

my Lake/sre'm sjöbrom, a nssås
ch Annon s Oud.'nåst r chdsrmsyv6n,Gmnrsk s
ch siss.n s rrejk M3dini, Kmre'h Nirs$n, Kir

rq/AgnebJom$nAreby'
chzodias Feddv. Eva siösrröm, Kunqsåre,.

ÅRErs PEMBRoKE vErERÄN - rikar

rån slöbomnommy Lake, arinssås.
ch Himlåback.ns olaB viola, BsrJohmsm, FåFdadm.

chDayli.ld'sP.nii*FrcmHdE

chDayli.ld'sR.giffiReg.l.,Ns
ch Dayli.ld's Luck Di tåmmJmoo', Lena Abåhamsm, södedå ]e,

ÅRETS UPPFöDARE CÄRDIGÄN

w.e B6{s k.nn.l P a schlöder, Fä4es1aden

shultonback.nsk.nrclUllarhgmm,Finspång



7. Ournrun s k nn.l Gunn

ume Lejman Linköpins
srärsånqensanla

L Gusi$nik.nrcl Mara e

IRETS UPPFöDAFE PE BROXE

bran stdbrom,.rommy Lare. a nssås

chNobeBagudeApehe

sir Johamen, Fåd6'ad

chNmabekeBsibylla
N mrabåckem ruija

3. w.rcocs k.nner crrdsina stv6n, Gmnrskoq

4. KonvdFns k.in.r Gun&
ch Kmva lem Green F sh
Konvarjens Japdus
ch Kmva lem Gourd Ber'

5'Dayli.ldlk.n..l,HmsD
chDa,'fied\Unsm
chDa,'fied\PsniosFmmHes
chDa,'fied\FegmFegale

nd sjöd'nm, Kunssåbr

aEErS4vE!94ryS48!4B9lS4!-!34@

w6a Bdqs Kahja
ch wes Borqs Ms m4



ll ch Smuhbhbackens HrEi

l'chBnrebal*eN'rcoPolo

5. ch cadar Yhdrin

ch Cadax Jupiter
6. ch Diqqi! Brlt ar

srärsånqensanla

7. ChOu run,s Börge

L ch Ou run s Di€drik

9'limmokcighj€n

ÅRErs ÄVELSHONDÄR caRDlcax - rikar

1. Ch C*s end s Feisq Fi y

w6a Bdqs Kabja
ch wes Borqs Ms meF

2. Ch Nickh,ne s cor.mbi.e To cad,x

9'chBnrebal*en'sis'r,i'ie

ch Cadax Jupiter
a. ch Mandzyr,y s horde

6. ch Nickh,ne s lncahrarion To C.d

7. lli.knaru's Bnle6retTo cardzr

srårsånqensanla
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10. ch Ouanrun s Dorisoay

AEEIC4YE!S4!P4E!E!9!9{Ej.!4!!!!jbI

chNobeBagudeApehe

2. ch Ärer€.$ Hans-Hur€rr

chDay'fied'sUre$o

3. ch sissen s riåjk Madini
chwermcsvae ine P 6ya

'l ch Gådsb&kas Kilkoy Ol ch ron
ch Kmvalem Green Fsh
Konvarjens Japdus
ch Kmva lem Gourd Ber'

ch F] m ab{keB sibtk

N mrabekeB ruija

aEErC4vE!S4!p4E!E!9!9{Ej.g!3!

chNobeBagudeApehe

ch Kmvalem Green Fsh
Konvarjens Japdus
ch Kmva lem Gourd Ber'

e. Himkbåck€.s ruija

chwermcsvae ine P 6ya
5. zodia s Gorlåndia F.r rkmy lvy



chDaylield.sReginaRegale

UtstälhinUstestlltal
Fd ålt mnimeratext pä utstå h ngsresultal.
redovsas eiiöråldiår på resp. hund Hår Du

94.9.S![:!!!,5!IPS!!4

Rcendahr. Lukå rlunki rlunkk

Änn ch,i'ne Ölund Homand rök rdkkck

6/11 SKK-int. VÄNö

fayrox' caE cer*r€ cab'ie aHa,srÖm.

eå v f5 Fina FEjå. LsaJohaisson
6oieb.,0 rvapkk tsp BrR vap

FEins Slar For Ry3rip tsansDasenes.
6!ni se rlunkr r!nkk Ck 2bhkr.
Ännrincsh.h Co{e 6ufne Bond*sotr

som är o nlressanl lörmänqa äsare
synpunkter hörqähaåvdq til WCP!

Kong.n AquosnsAv Lo. Am.hd Vsd s

sprkeMagrc3 Knocr our Kohrad aq^era

Mrs3 Måprås Må9hu3 MåxlmE. Cec a

o.ylleld'sUn.scosve^E'kAid66sod

Nobb aaou.r. Äpån.chå Tonmy Läke.
s'årai sidbrom a n0,å, 2chkkck Rbhk
N obre Baou.r. Do uq ras Tonny Lar6.
s'årai s:dbrom a n0,å, 3chkkck

Gr^n se. r!nkr iiunkr cr 2brkr
N obl€ aagu.r. Gudru n. v'kroia Kbiborg

Hrmr.båcrcB rurla. Bår r J0haBsoi.

Konvarr.ns G.mrnr Jån Äkå Frchberq.

KonvaU.ns J.p.rus Gui Ma,e N'rsson



rhdmrrlt B.n.d!*6, Mona anidson,

irobb B.gu.n D4r., Erisab€rh vMnrer

irobb B.gu.tt F.|ry, Tmmy Lake, sleran

z.dlJt JzL Fd B.iglund., Asnoh
Joresm, An€by 1ö 3ö$ ck.

Frcmbelg, arvasra. 1ökr Fök*.
J6hl6EnKl.'I.rGI.TommyLake,slelåi
sjöbron, a nsså. lchkk ck.
Hrnr.D.cr.n. or.å vror., Bedl Jdhanssdn,
Fäd6lad€n. 1 v6*k ck Rblk B rF-veledn.
irobbB.Cu.n Än.rt$|., Iommy Låks,
Sretr Sjö61m, Alinssås. 2vslkk Hp.

Po$ibl. . Anhur, Hslena Orsson, l(adsboG.

A!..tumt oLnn lll.r. Gunnelå Bsnsr
S mrsei, Unköpins. 1ökl 1ö*k ck abhkl.
c.6d.ndr Nodi tr.Gur, Pa s.hrödd,
Fäd6lad€n. 2dhkr ck 2bhkr R.omib.
xrckn.@ . B.n sdbr T. crrd.r,
Maruår* wid n, Linköp ng. l chkk ck lbhkl

srårdåns.htahj., Guinsr Lejm,

c'd.r K.momrrr, G€dud ohrsson, Nåfiraby.
lök 16kk Ck I bld cen C& b BlR.
crtd.r Kormll., Ca'iia sån&ll-vMd n,

Ponp. O Sr&t V.m. Vårth, L sa

"bhåis$n,Gölebo'!']ök]R6kk'Aunlln t ocb G.rb6, Gunrel & Bensi
S usls$n, Un köpins. 1ökr. -
T.ddllyh t Er.lh, Lsna Oh sson, osl8lbyho.

w.e B.tsa x.r.j., Made€iie Ek8sEn,
Ma m6. 1ökr 2ö*r Ck 2blkr R.cacib.
w.e B.rsa K6irkr, cmirra Kjerroån,
Iekonaro'p. l6kr 3ökk ck 3brk .

Bl*.b.k}6..Ml...h.l.,Maaarcbwidn.

w.e Bdga Lrtur*!, P a s.hröds,
Fä&nadei. lchkr ck 4blk.
w.e B.rsa lrl6ln.rF, Pia sdhdd€r,

c+nbnd ! Frrsr, Frrry, Pens sch.6der,

Pia schdde( Få4€shdon, K6ml w.!!

BtM eh 8tR cadtsan at6lö

tul2 sr<KnnL ÄLvg!6

aEdEm Bib. Al#aD. Sannå LindtoE.
Slockholm. l iunkl 2iunkk HD.

c.rd.r Lor., Malgaera w din, unköpins.

slafidånq.N Abn, Bnsida Anka'holl,

Bhcrlokr.n Ab.n AudG., KiBi simla,



Ouanruh s Gl.nn Mirl.r Gunner& Benql

all rad€ Gråvnain, Ma n E ksson,

srår'åns.ns anjå, GmrerLelm ,

Ouanruh s Grd G3rb., Gunnel & Bensr

FaruP T@rsi., Maaaeh Wid n L nkiip ns.

osson,Ka sboe 3chkk Ck 4brkl.
w.s Bo4s Lrrrukka, P a schriner,
Fåd61adm. r chkk cr 1b'k ceib B F.

H.ywn \ G.rins cro* Loia FaFmåk ,

Puksipuun Bobbys Boosi., Karju (aruonen
& Anne Sade F nrand lukl3ukk
Lurbos Drid.ros, Ma n l6rriim, l(o båck. r i'k

oyga.wildN'ghl.ElseAhlbomFnland,

Pid.k Monero dpah Lotu Fajamåk.

Rockyrd.is Ronj:, Marie andsson so na.

siqE.n s Yanic., NelenJobs, Lersand. rlunkl

Hihkbåcr.ns ruij., Bsr Johmsm,

sjöbom a nqsäs 3chkk ck Rblk.
siq E.n s ou icr.sand, c nJansen,

siqE.n 3 Upreh Gnl. F la tilley w be4

Fädedaden. rwrkk ck 3 F vdsan



Eht oah aR @attuoke Nvsh toto R Standbete

GöTEBoRG Kohg.h A q!*n. Äv Le Ärtund, V qdis

srg!6t whrsp.rrng sh6h, Br n.liade

lg@ c sbr TEk, Maie lnsemrson,

rbbb B.9u.b F.buro!. r.vl., KFrr-
]r]omAHeidene,Alingsås'oökl
Prftk LrE. c'rd., &va Låmp kad, F nrand

BtR pad)rcke Pind< LiM Catda

rbbb E.suettc Gudrun, Vikro'ia Krcnboe.

Hihlrback€nrvalldo,HansDase'les,
Gunn se 1u[ lukk Ck 4b&
E nlio.Glin*rc, Svetre Fanden, Noee.

Brunsnes,Noqe I ökl I ökr Ck sblkl Cdl

Ellqalun r G€nha Gabdela Halslröm,

Oomå€: Andrd BE@. Enoland

Uratl lluuml. Kirci Pukkinon. F nland. I ukl

Po$lbl..Ädhur. H.l6nåOkson. I<a&boE.
ldk r6kkck lbhklcen aM.
Cådioån tikår
Vsdid.. Godzilh A.na Wando , Sröinse.

Ph.k Flum Dl luna, Simo & K 6i Pukkinon,
Fin ånd. l6kl I ökk Ck I blk Cen Champiomi

Po*lbl. . Äpnl, Ann Soiio Äbeq.

tllckn.F s lhqnlrtlon To Card:r, H6l.na

F.tiox c.E c.l*r.. Gåt{iah Balstöm,

ilobh B.ou.ri. H.ls.. Tommy Lake, sloLn

[obh B.ou.ri. Hlldur, E]isabarh w nrar
N rysson. ftitsla. lvalpN* Hp BIB valp.

Ablng Sl.r F6 Ry3llp, Håns Dås6nas,
Gundhe llunkr ljunk* Ck zbhkl.
Jonlohn C$lom $.d., Evå Kio.ho m.
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h.go! x.hthous vi*h, Eila

irobb B.oudr. F.rry, Tonmy

8n sKK"tnt. cöfEBoEG

F.yrox c.E cer*r., cåbrrårra Halsa6n

xobr€ B.gu.rb tr.rg. Tonny Låt6, srerån

xobr€ B.gu.rb Hrrdur E rsabdrh w n10r
r-rrry65on, Fi sra. l va pkk Hp BrR.va p.

sllEe t Y.eh, Ritå Tirloy wilbers, u..rg6.

N0196. l ukr l ukk c* 2bhkr c6d R.cacib.

Bdq söno6n, chr iiia syrv6i, Åm 06

srlEe r whr.p€nng shon. & n.Måd6

rgrot sr.r TEk, Madå ngofrdson

Prtuk LrM cald.. Edva Lånpkåi F nhtn.

xobr€ B.gu.rb Ddgr.r, Tonny Lak ,
sr€if sjåbrdn, ar ns*s. 2chkk.

xobr€ B.gu.ft Gudrun, vikbdä Klonborg

rinl.D..*€.. v.rr o, Hans Dåqed6q,

cxE*. lonh.m sbr Fira Tin6y vMrb6r0.
Norg6. l ukr l ukk ck 2b d cån F.ecrb.
w€rc.9rt d.åory Madanne Brry.Borg

B.nrro. Gurn.EE, sv6r6 Råndon, Noa6.

Borgdun 6 Ger.h. Gab'i6 å Harsrlöm,

rgrot sriydr€r Mr ånn Ärd66son, Ed. 2ökr.
lms.t )(.nrhou. vrrån, Eira Malåörn,

xobr€ B.gu.ft F.rry, Tdnmy Lak€, sroran

Jonror Kr.g U. K.r€ Tomny Lak6, Sreråi
siöbron, a d05äs 2dhkk ck råd.

sjöbrom, a nssäs lchkk ck rbid
D.Yli.rd 3 Pdhl.s Fd rb.v.n, Hans

sig:g6t upr$h cirr, Frh r 6y w b8Q

BtRpen StJsa\ Upto*n G
(oto R tuadbea)

D.yli.H'3Pdhl.sF6frrbav6,Ham

På viftr Frh' Fch, LsJoh son,

cg'd.rL6r..MalgJdawdinLinköping'
riu*r 1 junkk ck rbhkr ced 3rF.
u!:.rl rulni ftsi Prkkinen, Finrand.lukr

xickn.tu s B..r s.rr.' T6 c:'d.r,

addun Bllöu Br.u D.t 
^hsA, 

Kren

Lrnköpins 1ökr2ö*k ck Fb*r.

Pohp. o sdrt vrma våOr., L sa

Posrbr.3apd an; sone ÄkE,

w.e B.rs' Ktrj1 Madeeine Ek8sEn,
Mam61ök1örd(cklblkcsnchampionai



Fdrup T6rsi., Maaar* wid n, Linköp ns.
os$n, Krhbolg schkk ck 4bid

Bt t' öch BtR tudbn, atdto a6o1.o3



Regler.ftir valp hiinvis ning

SWCK rtlpfömedlinsskravlt o n 27 jan 2002

. Medl.nskar i SWCK ?rfonins at dc uppftdare sonönskaranlita wlp-

. SKK'! sruh.lksktföt ppIödarc o.h ftgletftr dphiintishing gnll?r.

. KravJ ralphiinvnnins iir aftJitröldnt tillwlpku ska ran balötu1a
på offi.ie utstiillnins hed I :a ptis i kNalikt, sant an förddrat ijr ögot
Itsta u.a. ned a$?ende på a'fiLiea öEonsj kdonar.
Catulisan skall wru DNA testa.le o.h ftiafrån dnlaset för PRA ellet elet
PRA tia foiiklw.

. S\yCKi rdlphiinrisote iitrtlldis,an titt rolpspekuldst ,ppusa onalta
dnhalda tulpku aL Hanrhkikge skall ej sa son aåEoh r?kofthehdd
tion, utan zntlast son en upplrsnks on vtMIF.JmN.

. Hdntisniwe sallel i ttå nånadet fån ankonst.lotun, on itk uppJiida-
rcn besbfnlänsninE.

Närallavalpar ien kuu är sålda, skalldetla meddelas valphiinvisden

AVELSKOMMITTEN
AVEI^SRAD CARDT(:AN AVEI^SRAD PEMBROKE
Marlarcia widin 013-15 07 26 carinå Dånielsson 0243-23 1314

m7n-7a1172
Oppgilrdsvägen 3 Hitnskdvilgen 5

6l238FinsDåne 35255v?ixiö
urhemran@sl@alncrncr c.srundniom@tclia.con

C€cilia Löhm 0;170-:140 32

VAI,PHÄNVISÄRECÄRDICAN VAI,P}IÄNVISÄR
Ännr-Murtu Sttitv 016.35 62 31 Elllnor Grmdsl.iln 0410.151112



REGIONOMBUD I VÅRT AVLÅNGA LAND

046'98086 f$tox@rlia.con
040-45.1o02 d.dc.nlneknik@d.dc.sNneknik.m.se

0570505;[4 4!!C!bg!S!4!3€.I9!4aik9!S

0273 301 6,t lindbob@blia.con

Gitlebory och Skaraborg
EllieAngleiorFobberg 03lllll0O9 ellie@.od.se

0?06,102 590

Bcrit Johdsson 0435- 3 50 90 bi mlabrkcnscorq i @ pi$a !en. s
lngridNyrd. & Benn, Cdls$n 0431 12003 insidob€nn!@sldalner.net

Nom och Väsln Shilånd
Annika och Jan Åke FEnb€rg O4?2 ,t?,t ll r€kfoxers@tlia conr

Mogare& Widin 0r3150726 widin@ssipnet.se

Tonny Karlsröm 0498-21 35 42 tomm!.susannecdswioner.se

Helen tobs 0247-150.10 belcn.iobs@relircon

0693'10402 nuinui@relia.conr

0924-51044. $!b-.!asqda[!glo!r1ai!.!o!!

03-?63 53 l? E4!3!.!Sd9!qi!!9!$

016 9rl 99 d!4c-@-C!!!d!9!.!e!

01759ll99 bolle@corgi.se
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ANNONSPRISDR - n€dlenn,r

SWIFI: SWED.SESS

ÅNNS!!!!EEL]!!jgc

Hihkba.kens Wtua Satu

And€rs Palmqvist Tel0416 19955

SWCI<:S HEMSIDA !!!D!/$ry,q!stpra

WebDlrter: Pel.a M..1e6
ep6t: kotrtlkr@seck.ors
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