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0rdlöranderadsr
Snåfl nir khbbe.s vtuspeeirl lijr dörren. C!
55 anmiildr hundar tir lörhoppningsvis njutå
!v Ödklbybtuks ldckr! ofrgilninsår i vnclea

T)ryär har dct varit syån att hira boende niiF
urr:illningspl{lsen. !i som vill vua nrd om en
corgildfi pi lördagkvallctr tår nog van bc-

Förhoppnitrgsvi! kln viordtra någon triffinlld lall.

Hösrens sp€cid iSkillin8nryd är inle heller längr boaa. Sryrelsen jobbf sonr
besdr tör alr lå dltin: lll sraimmn. rel.forcmå sår !amr!rrh e-portlidu slöde..
Dct k:iver mycket ubctc. ochja8 beuMrtu alla son liiviui8l lägScrner så

nlctet rbcle helr ideellr. Ösle'irybruk ligFe'lire r!i$ dll, ingen iurstiillningn
kommixdn bordirekt inirhcten. !ilkcr yttcrliBdre Cördcl hcla.ninge bcsv:lr
list Slllle der sedd hiindr nu någontin! h']'nissdrs. titBitk lohmä ö!d dcL

och taink på{u dcr mestu iindå fsnscr Hoppls !i.

Inn&n Ösreftybruk hM vi vft aktivireNhetg iMösseberg. Även dii. hoppas vi på
vrctett väderoch \ton deh.igrnde. iiven on d$unet sinf,anl.Uermed Nofttö'
pingsulstiillningenr öslgölamas storaurställnin-sshelg. Pi sonnnurhllvåEl 

-sår
detju inre au hirra eu d{unr som irle samnMlaUer ned nieon ljirsllubbsveLk-

Ellinoroch jae hrr dclragir icn klrs om alclstllnenrs. och ti( on dclau tiinla
på. Det vikaSaste är nog hur visklu gå vida.e med RAS. del skallju tontnuer-
lisr urliiideras o.t uppddLeräs. M€ntaltesl ir en dcl.v der sbereL och det iir
m€nirBen ltt vi åler anordrar etl tesnillfiille scnurc pJ sommrren. Ju flerhundar
viresru. dcsto merltu viftunskap om rAcn.

Betr.ildd. ölonsjukdDffr lyckerjd! !i bxr hl l\rd koll. dtremDr hd jrg
börjal funderapåom dct irtc vore bra ltt skalla sie lilc meu kuns*ap oDr hu.dcl
ligger ljll 

'red 
ledcr Dch skelerL. F*run lir rLL !i ime nkd8L ver hu.noindlh.tl'

tcmahosvåncorgisserut.Ert.problenr:!ltldeldctinrerjkliglS&atljiimiöra
schineriölter ch corgihöl'rer- Andå. rll kunsk4 in bn-
Iag iir inrc utc thr ltt sk!ffa rcstrikionor, mon dcr såg€r si8 sjahl nrt del aldri8
kd vur bå lvelsdbe€ rn pdr tvåbundtunred E höfter. Ochsåliin8e!ii e
harc! slsning om vad som döl.jc. sig undc. pilscn. si kun dcL va! cnkL dcr vi
gör. Visk.ll vi$t v*a r:iddr on vår lilhdvelsbrs och inviind{så nrångd indivi
der $n nijilisr. nen mln lan jr trndvikadc vilrsra kombinaLionemn.

PM:en skickas !r i dlsam! i



På Ld om åvelsba\. tcsLi glimr SKK: s nte tiån$r: åvehdm. D:i. kän drn bl d

lesta vilken insvchgrsden blir hos olik tånkia kombinllioD$. samr åvcn hittta
mycket |lnnlt nyrrigr och int*sdr!

Det hl.v lire nllvår*fd mtu i der

vackn våwiidrct. Vi har hnfi nå8n
fdr riskr drgd cd solooh viirme:
viixllighet.D som tick viinro lilnge i år
har exploderal. och l-ägelsi!-len diiM

Vi sesl I österbybn*. i Mörsetors, i
Skillingaryd

l nS

Nytåndning i styrelsen

Sä hu rberer med den nya styrehen bödåt. Elrer lösla möret kiinns der som om
det it on viil balanscrad bldndrins åv notriskor som gcntens&mt \ka föra han
klubbes tålu i olik! sam&nune. ldCer oD hur srbetsordnil8en i styrelsen
och de olikå lommnr6em! ska ftjrdelds hår l€lt rill nringr inrrcssantå litsningar.
ld€ern! flödar för hur vi ska kunna arben för rosernas och medlemmamås bästn.
Mäng.r lon it&r hr ocksi täLL nyn flcdlemmdr o.l del skx blj spiimrndc åLt

Nuitden vama å61iden liir med nycler lraffar och åktivitercr utomhu$, undel
brn tyckd jå-q och hundma. Vi ss t m emot möngå trevlig! möIen med både
två-och ryrtuningärru l orn iSvcrigc.

Jotl a.h..r!i stu tudtt



Nu hd. det redan gån en helt år sedm jug blev

Mh Dorn$r s! llltid liden C:ii tbltm och
ryctLe alhid åu der var liiligr au siiBa sä. iden
viil sliga aft r/ fiiBtåriag våd hon menlde.

Redaktörens Ruta

.eda[1ör tör WCP - lidcn går fo(

fortdeju iildre md bli. jag
tan iu inre si foflare! Nivä1. kon

Jag iir glad ocl hckdn iör all respons jag lätt fJtu er lad g:iller ridDtugcn - bide
posirilr och negltivt - det gör äLt vi tithoppningslis kd lörbiiu.a os och td'
Dingen. Fonsiin gärna ! böra a! cr med synpunller och id€erl

Dlircmor lir dct itrrerilrigl likåskoj aufå mqilom år1delglfDras iskogama'
aivci det ed eller dde soo misslr5 i ldnhgen eLc. Sjl{vud( så blir dcl fcl
inecn avos iiju mcr iin mainniskr Mcn rissrvole dcrlailbiurc !udirektkon-
uku oss i redikdonskodmirdn iin un siua i skogen och Brymk l?
Det cnda grymtande.iag siålv lyc\ats höru li. doct vildsvinen hur iEdsbroslog-
m! och seldem pdsd vios tör

Nu virld Kiisri HimeltiirdshelSen med s€dvdliga åkd viterer och däref1er iir
sommuren hilr@h sI iiven u$tiilhinaon iÖsrernybruk-

Jae hoppri åLt ias ltu glildjen åLL rriilia dånga !v cr under dess! did viGLerl

Unh M $.nt rt t,l\'ldtth l\]hqt n

Bollf



Arsm&eL qLstad,

tueri åismöte hörjaile mcd sLrul.. Jag kon inle in i bilen pÅ Dorgonen. h.de
duDt Dog tviind den för at den skull€ se liirdig trt vid e$ så nnt möte. På nåtten
slog frosren till.låsen vr stenfrusnd och dllen börio vN både viitme och
ltuspruy vcrkningslös!. Iag ktöp senon b.thc\an med ka\nlllcr. far (h ull
mat som skulle bli mötcsdeltieadås lurch. nede jae nrnrade fDh ord..
Och Döressekreteriren saml en del nndrn dehdsae sin\ades åv milirinen som
jusl dcn dagen skulle fiirflltta alla lrupper @h alll modskap långs E4:!n,Som
l[ vu rog delogäma dcL lusnL och mängd hjälpte till med deL ena och deL ll1 ra.
Så efter ctt tas koD viisåns.

It't|a#ndI nitt ldt|u laN

29 me.Ienmtr hdde sintlaN och der rillhö.ju de biirre dehag amalen.
Till mötesrdföMde valdes Bengt Sanruelsson. son återUck åmn atslinga
ordtörmdeklubban, sonhan tattiskt själv harduve.k .

ÄNmötcshandlingar, balans iiknins ocn budgcLplan Eodkiindcs. revisorcma sad.
sitt oeh st)reisen fick sin ssvarstrihet.

Tre r! sryrelsemedlemm mrhad€aviserar sin dlgång: tf,nå AbruImson.
L.no Awidcso och Edtå Dubir.I sriilleL uldes, enhilligt enligr !.tbercirirg-
enq löFldgr Bea Gi\\be.g rom ordrDrie nrdlcm \ann Lenuan ölund och
Alexdndra LindlbN till supplearLer.

-*.



Intu^i\t h1 t. nt.r'qlltnndt

Vid plnkien övri8d iiienden dbkurerad€s khbbens hemsidroch Forumers
var,rndc oclr fomer lör deNmnu. Styrclscn lDvade la rill sis synpunlEmå.
vetcrinliNpalt på hemidu vtu ocklå ctr önskemiil frår årsmötel: srFlsetr
loldde xu undersökr möj ligbeEmr arl öppna ff sldän spalr. Viddre ijnskdde
årsnrötetatr det orddas en MH ten lfjeftoch lrt del påndnonscB rydligare
hiLtills.

vrlr' nBddld .nti'r.nn.

Eftcr arl der officiella Dötcr hade avslutats vidrosdcn scdvanligqutdelniDeeD av
Gerer och }ddringspriser lör "Arets CorAis . Lhrd åv dlLa desa tuerfirns i
MPnr l/2006. stdlhiirbln na na Ärcls Cardigan Ct Bi*ebskkens
Miss-Mitzie. iigil !v Mdeåret! Widin. Linköpin8. @h Åets Penbroke . Cb
Joolomn Kiss Me Xåle. iig{c l omm) L!kc. AhnEstu.



ÅErs rkivoile corsi. uton lövlm tyckeries vi
skall nitnna; det våi Ca.drx Izo. egd åv Anncte
NordeNla( rom brimd ntr akdvå h{ndr!

Avslutningslis evlå.krdesde avgåerde sryrelse-
n8dlmmamr" sant der av8å€ndr valpfijffidk-
rcn fö! c'rdig![ Må.sarerå Widin. med hlomrlor

ftnlt lEo w.l ittist "Al4itit.tr@ctu"



M u tpaE t d lti di n a\'t a. ta t Lcm A{iÅsot bli ain.Ard

ulla T

t l. JslerlDg.Y rösd{trsd.n
Efter an ordfit@den hlde ha sar dla nåft@de va&oma @h fitrkl@r oder öpprat.
juÄrmda djsrlintdrL ?9 rijsrb.drigod. r&d.:l]fu vltr briNardd€.

I Z Vål aY ordlöErile fii. åleihel.tlll odtbds fd åIsrt'ter $kl6 BqEl Smwlsrotr.

$ ],Srrdss nnmrbn m pntotomitue yid åMölet
SgEl$4n l'lm:ilde Pet! Manos till *tEerårc ldr ifsmd.r-

i...*..r..*....

Protokon törl vid SWCK:S årsmöte i Giståd
Ittn:200603-26

l0



$ 4, Vrlåv $å j$te.ingsiin. tilitn riisli&Drq$m tlllstues bed
mölgordr('sndc ståll julen Forokollel-tilljNrcr 

e\niiD. dlli[a dj\t:*@c u]d$ Ptui\ Wisr dh Ulll Nordling.

$ 5. Belut oD n?inD mh trtr,rddlit av peMhd d[gt I 7 mom 4
San(lis! n,{ndhde ldr nedlennnu i Uobb{n ooh lrde sildes nlNlc Nh trmnderarl.

5 6. rrås! m Llubbmedlellllll@a lthil nå.lg@Ust l@lbde
EileMD kdlelRn vr D..lcmlma dllnddr n.r iin lyd vcckrtr iljE insnörcl. i WCP
nu6rer,lJ?n05. medpininn€ls ir I/](l)6. silglBm el lrllelsen vuslidseenlist

$ 7. F*rdiilsd€ rv dågonlnireen
Dlgordninlen fdrsrilldes

I 8. Sqrd*N å{trdovisilg med bålår mh Ailalrålming, r.doEdd\e ror
rdrtet med åvelsfiåro. $ml revier.ms h..iir.l$
Sitrels.s å^Edovisoing md balm$ ocb aulbriihi.! smr avehEdens
lcrlsan ENtErtiuels gcnonreicks. gddkindcs och ludes till handlingdl Rclinn'emN

I 9.Frdilfldedbal,Fo(:hFnt9tliitninrtådlbcltrtoDedigld6$trpp-
knhm vinrl ell.r fiid"n
Frstsliilldes båluns' dh esolrllfiilinin8r upptonrmen vin$ balan*&s och llsi ts tiu
k nnand€ domarko.f€rns i €nlistel med stydlsensiö^hÅ.

$ r0. Strrd*s dpport om de oppdrae iir.glodr åNitle gitii till rltrcbcr
\.d töregående l^nöre tick irElsen i lppdroe ån & lilh en Anbol ,'d Cardige och
Pcmbbl. Wcldr Corgi. Bohcn sb vu kl[ undcr iir 2008 Sryrchcn lE inlct rbctct
uder 1006 mh skr loftNalll ar{Elct undcr lm6 octr 2007.

$ I l. Besld m NaftIriLer f{ir sttEl$tr
Bcslulades od dvarslijlel tiJr styrehen angåcndc 1005 ds tön altniig

L Bestm om stJmtd ntNbE r *r&sbhetspld
Gdlkiidcs sry€lsctu nJ*bg dn lcrlsanleqld
2. FörEdngriDg od strr€lsens bdg€tpls.
Sqchens hld,qerplm lö. år 200 2007 ,sen onrgic ks och BNltindes.
J. B6lul .m aBifter Lir tomronde r erkenheBir
Bcslins art i.te eöra MlE törändrnEtr a! mcdlcDNnvpificD irlit 200?. Bcslöts
aLr uppiln år $yEIler och kasö4n an ulv?irdcru lä ljeredlcmsk4.r niir dcr
giiUcr av8ih och aDbl l niljcmcdlcDrnrar.

I13.Bsl'r(@ tild l€dmötu tr[ spddieri sl$dw
Acslöc on oöriindnt mtål: 6 leddnaitcr iörutoD ordtörmdcn. ah 2 suppleanter.

$ 14, Vrl re oidfiinrde, ordihri{ led{diler (h $pplanler i s{n sh smi b6luI
On $ppl@telm tjinrstgö.irg,srd.hg
Er iSr vdb€EdninecN lönllg laldes Ulla Thcmm enliilliB riU ddliinnd€- EnhiiUigr
cnligl vdL@dningens turslrg !ål&s ill ordinsie Iedminer pi lvi i Berit Johdssn,
Sofia Noldqlist eh Scd Gssbcrg (nyval). Pch MJnca, Hclc.a C.åfJt B..h Cein
lånrsn hnr en år klrr nr sin nrn.lr{i{l



En!:{lg e0IEr \älb<Ednings ltrsldg ralLl+ Lemd OhluJ dh Al4mdfl Lindloh rill
$rlpl.tuls pi ln.rny\rn'. Bslol. J[ \!lj! Lf,nnan Ohluntl.um b^tr numn r

$ 15. V{l a! 2 gistu dh r!Å ftriiolNpplmlq
Enhiilli8l €nligl vrtuetlninB€ns tö6lae vrld.s Andeu PilmqvB €h Mdie Ing.marsson
(nyvd) til evi$N pii eh år. Litdid.s .nni{isl enli$ vrlh€edrirsens lonl4 on'vdldes
tuclfird Skogstijh eh n'ryikks Le.a ArtidsFn rill relisoBsupplester på etl tu.

g 16. V.l rr v.lb€r€dtrilg
Till ulhddnins fltr ar ftiöefdr 2l)06'åN vil valdes Grbfell. Haf$tö,n pr I it och
Pedtr RosndaH på 2 år. Msln ftikI$t he .n & kve på sin Mdatpoiod.
s.nhelallande ib Gahdh Hdlsrön.

S 17, BelEirfine rv ittardqr sn s6r fyE lef,d öre åMörer dmiilts lill
r4nl*n elle. av deM ude.srrillb åmötet

Molion trr I . lrin Lenn"n ölilnd oq r€giscring ov corgiäAm em ej iir merneEnu
iswcK.
srFllen. )unnde J\:jtu mnrionen Ä^morcrrhl.l' morior en.

$ 18. Övrigå dnndeL

l. i$nöl.l fncslr an sty@hen s över SWCKS hensida srd rub.iken Forum Nh da\
innchll]. så dt der iDte iir {å !.rsorlisr ulfu pÅ DNh sidd !v SWCK$ wchbsida, Detl!
ko ecnoDtnas vid cn fl]d ov Allmiinoa DhklssioM ill dc iorcma sidooc Vide
i6Eslir irniuer ar ForuDcl sl6 nmdä oD huds och klulrber

2.,Ädsnrörq föeslir aft styteli sr över nöjlighehn l1r baen r/erdindrsyilf påForn

.1. Åsnörer fi'Fslår styehen anodid Mei|altesr (MH) vrje år

Onlftjrsden lr.tdde sandi8! nlwdi<le @h avsluude Å^nötet 1006,

Djlrefiet fdljde udeliinsei av umiirl,elsr fit liiide i oliL! Fenar a! tivlingen on

Avgrcnd. flyEl$o.dlcnnx. alld.Ldcs n do blonrM

Perd Måneuvhöre\€kEremr

Benst Smu.hsn/ mölesordldnnde

t2



Min d$ition inIör niisttommande & ii' reviderå avelsblbkenen vilker tånns
nödvindigr Ded t ke på ax den n! anvånds i mångå år.
Jne br älen en onskJll srt slyrclsen nu ebets vidri! med @h eer direktiv oD
hu. vi i fm tidcn skal aDliinda oss av blodtestet för PRA vilkct blir en
väBledninS i d€r vidaE rvelsebeter
Niir dd gå.ller dokuncntliioncr uv blodlcstcL för PRA så ffb.ta. nu SKK med
trigm €h törhoppningsvis så komer md an på något siirt kmr Dviinda
lcsistreringshmdlintlma till dett!.

Avelsråd lltr Cardicap Welsh Corei - Årsredovisnfus 2005

. Artd rcgistrerade CddlSd WeBh CorSi under 2005 - 55 stycken
. Födda Cårdigdvelpe und€r 2005 53 stycksn

. IDponer 2q05 - 2 stycken
frän Englmd och Finled

Uppödmr h.i !nde. åtr iylh i och skickåi h avclsbldnte( soD beskiver
valpkullc! vid q E - I ? måtrude.s åldcr (2004 års kull valpar). Positin ii! att si
pass sron er uppfi)da€ hr ulpm?jiksmmll blankeneo soo nu åv€n iinns !(
hiirnta på kl'$bens vebb-sidå. Idlg sakus cndasr ensrala lullår n-u iör.sående
tu för an få en 100% klnlågSning !v titdd. Cardiga.v.lpr.
Dot ftarsid som intommit har int€ lisar någm teck.n på gfl€th*a awikelsr

I ö!ri8l hu inSet rupponerals till mig vad gäller olika abnomriteler elle. övri8a
siuldo!1ar på Cldieln.

2tyJ6-Ot-22
MarsaktaWidin

Alelidd lör Cårdigrn wclsh Corgi



A}'ELSRÅDSRAPPORT FÖR }VELSH CORGI CARDIGAN

VAI,PKI ]T-I,AR FöDDA 2OO5

RekommenderadinavehgrsdbörejöveBli8a6-l5st Inalelsproceni

e Cb Nichme'rc$lorto Cdds uchF3mpTöo$iE 2;7%
Uppl Maeacta widtu Kcmel Cadax

Född!: 05-03-03
e Mudpaw sBomTo be Meho u Ch Gosigd'!Elecm Blåtin
{l-d€m l-rnrk,et)
Uppi Paula RoseMlt & Ardr€s Holmqvi$ BlåtirJn's KeMel

Pödd :0 14 19

eCb Gecrtland's Noal N.rcus u Ch Tyhjät*kum Crossley. 2,3%
Uppf. Pia Schröder W€sa Bo.gs KcMel

Fiidda: 05 04 ?2
e Clr Cddd\ 6usl,J Röding u Ponpå & Sdls V3mr Vå.ytu 4.1%
Uppl LisaJohansson På Vift s Kennel

Född!: 05-05-07
e Ch Snn'llonbåckens Hmi ! Quantunls Fridd
Uppl Ounncl & Botl sa$wlssotr Qurtum's Kenncl 3qt

Födda; 05-07- l0
e Ch Nicknme's B.slselle. ro Cudd u Teddilyr's gLNen 4,9%
Uppl Marsaretå Synal Te{tdil}'n's Kennel

Födda: 05-07-?0
e Cb AllTmde Fire Engine t AI Trade Coorl TiDes 0.1%
Uppt Ann'Christin Nilsson G€enFes Kemel

MatEq.ta wi.lin I Awlsfiid fijr Welsh Corsi Cddiss

t4



Råpport från Avelskommitt6D 2005 - Wdsh Corgi P€mbmke

Under årct har avchrådel ulökan rill en avelskomDittd. Ellinor Grundström och
Ceciliå rnbnn hdr tiflhommir son lunkriodlrer Jag (Carinr Doielsson) hrlsar
dem välkomna @h nr helt s?iter på 6n de har dycket an tillförn arbeter. Er sror
tii.del som jåg ser der in aa de,ir Ine bftae "pl&emde" i v,h avlÄngå land iin
vrd jag år ocl, dessutoD Då6 lldDdrd

Antalot rcgistrcradc w C Penbrckc bos SvcNka Kamciklubbcn ude. 2005 hd
upp8å( ril 36 s(ycken. Av d6sn iir 5 srycken info.ter och 3 I it uppfijdda i
svcrigc.

3
l

2

1

2

l0 JI

Följude he impoflera$

Siggcnt Yanice
Riring Srr For Ryslip

Idg hopp.s aftdc skallgc crl viildctullt tilhkott lill vtuåvclsbas. Dcn ssr
ionf^rode €t bisviirlig ut. lven od d$sl imponer lyfle. en del. DessvitiE
saknas flcra lcd (mor) i srantavloma som Di kd sc på biioglt dokumotrL så det
fär md ha i åtarke nllr nM rolkar result{en-

Avtomna efrer följande avebdjur h rgistrers 2005. Vrlpd tolslt mger der
rotala antale( resistrende lalpnr i Sverige.



VrlDa 2005
Annwn r QuanemasLer 7

Wale\ Tale s Cseid Fne 8 8

Älvselen! Hds-Hubert l
3 3

Noble Basuotte Douglås 7 7
SDikc Misic\ Knock O!r KonNd l l

.]1 52

V Dsr 2005
9

Welcop s Valentine PiEyu
5 5

Drvfield s Tsha Tudor l l

JunlorM Kiss Me K{le 7 7
.l .l

2

.]l l9

Ar.lskfihden ha. under &.t utdtbd't etr zlt Joturld.ltjt an ktnnd Jiitu
ltathtikpå kulatiid.la i se.iE.. Då uryfirhmd hdfud| ajlishet dr tdta siq
tjt.. tfotuniLt 6 hlaak .m4 hopts i a .le h lll ttlåtenhct Nh tu d.
lonnet att anran 16. En tuntudstallninx övq ndan inLomu tvat Mlovisas so

En ny ögondeiekl ble! kind inom ra*n nnde. årer, Multitbl.l retinal dysplasi
MRD. Endasteu lallhurkommiL rill vår kännedom hii. iSvengc. medln vi hlr
vi!Fiskå kenneiklubhens helBida klmlt se an problemel fims iven där. Vi
hr vsir itonlall med Ösonpuclens, L€nnart Camor och hans svar tilloss
redovisås som bilagalillde a rurerial- Der smmanst lning son gjons 1994
åv Bjijrn Elcst&n och son niinnr i brevcL hir avelskdnniGn irle ltrgil del uv.

Vi hd ocklå vair i konråkt ded Svensln Kerneklubber ftir a( tir dll stånd e.
retreakli! registrering av de ögonlysningv€sulat sonr finns årkiveråde hos SKK
eh som iir utiördo innd den obligrtoris*ä i€gisteringen. Dctu gick dessviire
inte arr gcnomföra på grud äv au dessa individcr iDte:ir ID-må.kta.



Sinplirddr pi öemslflitol@ L6 Wdih Corsl Peebet. I Sr.rlq.
dgoninrx o\er q CP boqode Fghra6 \id SKK:002 u?{1.
Följddo frsul0r linns rör dcs! 3tt iL

. I nultifolal di l d!spl$i. S 53356/?ml
r I btrlrc E)llnrsAkl. N:1033/El
. I övr. pdicll kähäkl FIN 42.{93,4)

Ja! hrr inAu s,ilin riflror pö rnhl ftdd! v p!r. mcn trEdelhlctt.r*$v!ruu:!50perår.

Är 1994 sjorde Bjöm El$tn en sanmon$iillninc Nen $k ill Ösonp.nelen on lr.r.
lahrrlt hos wCP. Dd vr i!t!!eu iNmciellu ocb cl*jjttr nschrllcr nrlr uppliltr or
id.n d hni d: @rts$[rå hsd4(

' l0 öv!. paniell Ld,rakt
JrA ftrdsiitrcr nt ri$tlubb$ hardcnni MmmMsålhrin8.

Mjno upprifrer all Bjön6 c.tiit r!6.höll tuljodc:

. I tulJ polrMd(t (lai dh sa.J

. I lasiig ö{, pdiell k{dllr (dtinv ! knlkyskoa d.n em bE 3 nin. rid dirsnox)

. I d.fckr, .om il8 n! slallc klussifcsd som PHT\aLIPHPV Eod 2

Vilk fuonsjukdon.r är.llv.rll8.l
PRA lö^t&. D! n;bsns ät llll i Fitrldd. lu! hr Bd skuu rdr örsikig ftd den dirgnosc(
nin rjutdomcn inE iir känd itusn. Mer dd finnsju LllLid.t tiiNb fill. Dock hör der finnN
flcr fdl innrn vj tllhrd.t PRA, rr.u. n,iE sliikrin3ar En vitrk d.l4v cr urcdnlng lid
mi$tLlL PRA Jr d{ ögo.ly$ den sjuhr budd\ liiii drd ldr d.r inc rnr ii gjod),
smrlifa hclryskoD mh sll cvcDruell alkonnE. Joe hoppasnnlärdlmasör en odcnrlig

Tor0l k.knk: BcdönN em bnilis och hDnden sklll i.re mviindis till dvcl. UndMhA: on d.r
linN c. p:ivisbdbn& ter sk d.

BiIE lolldru*r: Arldi! bo! ncft hundnlei Anviind ind rill ald.

övd! punicll karunkr (öP): Vtricrdndc us€nd.. Irh imå of*liA! tickf i linren rill $oru
(brcddn larnlkr ran onJ}r {Vmedliilbing. Dd dr{e b.dömr från fdl ril ii'll. On br
skall snllysr! dc toll aI öP sorr firrs hos \lcP nåste un li fmN ögorinryg$.

Rdi@l dysFlusi I RD): Medfi'dd! nilshildnin8s. smnolilt jirfuie!. Aqåd trÄn !vcl.
Lin.lrildc ydio k0llas mul fokil RD. lilre yMMI ecorEfisk RD.

t7



Nn$inncveck laD vtra cn lDm .v RD. nRn i.tc illrid, InSot kdelorish iyehhirdB.

PHT\4-IPHPV: Me!ftd'l mii\bi ldnin8 r! viri.mrd. Ard ( I 5 ) i rlrskopp€i Nh b.krc
delcn {! linsen Ämli8 hrs dobeminn men fi vcr inrc m}ckct {m andra dsdr Ddn
lindngasc fomcn. lFd l.t ingen hdydels f&rFcn Cr 2 i.n.6ir e@ling N h0lE
dclcn linicn och sNnnolih $nR syn. Avråd från avcl b.d Erad I .ll.r rdn .

PPM (perisrcrmd. pupillmenrbran): Ookså nEdlbdd missbildnine- lrmlbrlinsc.,IriD
lindrig! tofi ins.ins h hch oskyldig nissbililning Dcr finns lJN lrrimrci mcd
faimndnn8s även a* linr eller homninn!.

Mln rcs.rvi on r'ör dr suler urdcndlla hlnds iir ftd rå s.r dct irtr. ur som onr
ögondel.hehli tu€n *ullu b!öld blMd swnskr WCP. Dc uppgifteroh fr6ka hudnr
som du liimnrde i din \eras. mailtr di mcr omandc
Du ftirr om ni bodc Indå rn öaonly inrsruriDci sn vad ios fötrdr jnncb:i. undcadkniu
e. !ån! sder hhdetr\ li{ D! skile r docl i nre v id v illl d å]&. hdnde n ögoolrses.
J!3 tor der åi klokt at b.ndlh öEonlysnin! av arelshundmo si ni hd viss *onhll av
siro ionei i tucn. On niscdr *!ll ölonlys!.n Aln! i hubdd$ liv cll.r fijre vrjd pmin!
ftr ni sjulvc l! sriillnins iill, Ni k6rtl nvq hor d.dr! d.liktr dt l! hihsF rill.

Od 'm sk l atgonly$ hundd co end! ging så Eör der lör l'&sh p@in8en. s, når i tid
som Dröjlis. Oh dDnor ös.nllMins Böm vid 2 !6 åldcr så lånsr mo upp {lla m.dtödda
del.her dh ndn( ål li bxl@ polk{raal(l.! dh iirfilisr kn{l! kdrsJlr€r.

För fi ur.sluh lörckon$r 0v udn rypcr rv tlr!frl(l oDh PRA hehdls ölonlysnjry ilvcn i
farriiibingeo. Iidplig€o t re prmin!. I d+slilsd kjm der inrc lbsolul nijdt<indigl slvida ri
i e skulle ha PRA i mFn.
M.dfttdd{ d.fthlr kr löNrb urcalutls vid ölonltsnin! Fds bos !n!hud.n. Varkr dock

Vim ölo.inryB njr dc acr som dr mcd i SKKI hnhotmeEn !1ll.r I ii.

Der liiinns som !n ni stall vln 6sitiso med 6nio impon r. mi d( siiller Eficn även
dda inponer Kirv ii8minqg rijr hundcn ch $böli tu sdd pl oh hundens di*rinsd hr
nig.n liriilis ölonijukdom.

Hoppd del hilr dckei Hr du ller ftkor sX nör ,v di8,

D!frfu0öiJi försra hril or infamrtionrnörc ou ugonsjukdomff. Jne fttrcsliiN du
någa E!! cdurssor Hon finni iu i .lltr! telr.t di et dt.

Kon$h SKK i ösonfrileor
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ai hgd t iII a r e h råd! m ppo n

Lbts över id.vebrlkDlde hundar
$w.bicdllP.de



Re.lovisning av de yalpkullsfrjrfrågningar som skickades ut tiu 20
sDckca Penbtukeuppft lare undetjanvafi 2006.

redotisniti8ei hteqet fi sB liån 10 uppJiinorc oÅ onlLttor kullutJiitl.l
2000 tillu.h nled 2005.

Anralet kuuu födda undcr de$! år it 33 sl.
Anralet ri*tr som lij! dess. IL'll.r :ir 24 s{ @h I 8 olika hear hr dv?inll.
Anbtct lerllndclalPllrair l12 st. dvs.tl medcl!äde pö4 valpatpcrkrll.
Av de 132 valpdna si är 65 sr hatrd eh 67 st tikd.
Antald dödtij.lda lalpsr ilr 16 sr ( 12.17.) och dc hoi 1tjlts i ll olika kull$.
Artalet valpd död! sensre. d@k ftre lever:lns. :ir I 3 sr (9.8{ ) ocl de iir födda i
8 olile kullär. Olilesk Dees son flledDins rill vrlpmus död. som
Rnlo$rinSsskada, out!ecklad, h.jiinnrissbildnin8 dh outveklåde lugor.

Antalct kejsaanitt tir l3 st (39.4s.), son dlcdnirg till$itr nämns viakrvaghet.
lriirgr iinkxsningsliigär, inliekrbn hos l&en, !!or1 valpd eh döda vdlpu.
I detulla sonr fötls medtcjsdsnir finns de övefl:l€sd. dele$ av d€ döda
valpamå. I I sr ne de dödföddr och 9 st av de son dog senft.

Hij8std valpvikt (levede vrlpJ in400CMr
Uigsla vllpvikt (lc!ud6 vulp) är I E5 g.!nr.
Den genomsnildig! vclpvikten iii 285 gram. rl}nm på 22 kulleom 9l ldlpd.
Allå upptiiduc hu jnle rcdovisat valpvi\t. så dairliir är unblel kullar/valpår

Det töddes 102 röda valpdr. 24 sr rrefinrlde cb 6 sobelfiAsade.
Der föddes 19 st llutld ( l.l.4q,) i I 2 olika kulld..
Allr v.lpamr hår Dordd ördnsrlillnida o.h dla uon en har normall sube . En
valp bd ett lirctövcrbefl,
Ant.let lun& ed endusr en rerdkel ä 14 sr (21.scld, föddi i l0 oLikå k'l]ld.
IDga hansr fdddes utsn leslikllr.

Antalcr tödda mcd låogsvans iir 8l sl(62-97d)och antålct med stubbsvans ar49
sr (37.r %).
Av de s[bbsvaDsadc föddes 25 st i kombitratjonen stuhb- srubb ( l0 olika kltlan
och raler.nde ?4 st i kon$inntiond srubb' Iiingsvri! ( 14 olita kulle).
A! dc legsvNldc litddes l2 st ikonrhinariorcn stlhb- stubb (l0olikukullu)
och 3 I sl i kombidalionen srubb lånesvm ( 14 olikr kulltr) @h restetude 40
lånssvo$ude i kulldr dir båd! liiriUdndj!ren iir lnngsvanslde (9 oljkå kull$).
Ovriga redolisde innårkninga iir I koksvans il\ombinaionen stubb
lånssvans och I nåvelb.å{k

:o



Angående valpkullsregistre.lngarna

Fit an vi sk! tå eu så konrpler nlredalsom Döjli$ an dbelavid!rc med intör
den uppftdr' och medlemsirrff som pluns$ illihöst. si komer ett rikut
ltsllick mcd tiiii,llda uppgiftcr. nu skickasut till dc uppfödarc som litiills inre

Der srtnds lppgitrer itån c. l0 uppfödd. son hd hafr 27 [ulld under tuen
2000rill2005. Anbl€t ektr,rdc lalpa.år 109 n .{t jiinrLjra ned de 132stsom
det .edovisac uppgiftd onr.

Den plderude uppfitd{r ocb tledleBrraiffen komer vi ait försöh lä88u

Eånshrtidist ihösrGh den hliga plätsen blirant4liscn i Vt-sLerginlend.

Mer inlordrtn'! o denn r ff kormei i n:is( nMn]Er nv WcP.

DOMARKOMPEI\'DIUM r,R,{N DOMARKONFERENSEN ZM4

Dc$a konpendier dr ett måsIc lör dla corgi-int.osscrade. ':,
Kompcndiema u i.l-fiirgstryck ned ringryes.
Du besiiller virEUie. euie@coroi-se
Frumöver konmer håd! ras.mas knmpendiun urt finnls i\,år web{hop.

WEBBSHOPPENI

Nihu viil integlömr bon vdsebbshopl
Till! in påwsvswck.o.! @h h.stlilldetdu villköpa!!

I vår drp fDrs bl a: Pib rned SWCK'loBo. Bildekaler. T Shifl piBS @h
sman-. gåsllunddullr och ömgotl ned Cardigln- och Pembrokc-hrodyr m rn.

Vi önlkd Er viilkotud Mb luckd lör fi ri .törld khbb€n ded eru inköp.
Ellie sll&lgllsåt !s

2r



PRESENTATION AV VÅRA NYA STYRELSEMEDLEMMAR

Ben Gi$berg

Mitl namn er Ben 6ksbe!s, och jag iir den andr! h,ilftcn
!v Korvaljens Kemel. Jag iir liidd i Sud-svdll.

Hd *betll sod llilm !å KDmvu i Borås @h då Dnder'
vhar iDrreDstik och fysik.

Mitt hundlivtog sin bö{sn niirjoe gifte mig I96,.1nred

En delolikahundar harpas*dt ifamiljcn.lås gdnru mcr
om den !å !år hemid.-

lag hr öveNiigr detta ned slyrel*arbere inom SWCK- ocn kånne. an nu tinns

B.rt Citsbetg

Suppleanl LeDert öHud
Jlg lerer Lcnn$t Ölund. bln 64 år i
juli. Född ch nppvitt jTonhltld.

Fdiljen bisrili av min fm Am-
Christine ch våra 2 barn Jcsper och
lenny som bida ei föddn i Lntköping.
Scdan l98l & vibosatra iHol sud

Jns slu0de i fönid min tjiinsr sorn
säliarc inovenbs 2005. Så n! är ias

Vi skaffade vår föFta cddigs I 978. vi hade egenllieen ränt1 köpa eD 'amerikoni
ie'r ulav CaiaåSmdell Wadjn men vificl inre Lag i heme såmin hu ringde Lill
Mdgdera. soD hon kände scn ridigdc. och sedan kan tritänka er rcslen.
Vi köpLe "Mtr8gflln' Cusuv Röding { sorn intc lll ls bLv röd ulån brudbrindel }. 2 nr
sMrc tick vj förfrågln on !i ku e tiinka os bli fodewård för BIue Indi8o (sotrl
inte ble! blucnerlculan ginSemede)- Etier clt drygI å'sllom hånmr inre riligt
överens så "Ma8ge'log hcm IndiSo och istållel frck viMuglritc,en trefargrd lik
som ble! 14.5år. Pl gMd !v rbelsfödiillsdene så var !i utu hund till ?u13. Jdg
hade då vdit halvlidssjukslrivcn icå3 år. Sådot kändes soDr dotvardax an skatfa

Så har det str fortsått. vi hd otiasr
hundd hllr bliliL eLr Fiifl lllL leva.

Jlg hoppas jag får en ålderdom likr
med sina Pembrokes omlrins sig.

Iaftetr4 5 hunddrunlonoss. Del bä. med

Tashr TudoN. son hd lvck.n dr ft åldrrc

22



Åreri-len !d,ler jnte lncninlcn rt dct slulle blirn cudigr. men il.t ble!
Clrinis Bluc Conrcclion ro Cnrdux srnr vi hiinmdc hcm mircn.!.iuli l{'01.
MxcLry blir I år ! +nl och iir en sr)rhilJlig hluendle h rne

Suppleanl Ale$ndru Lindtors

Jrg iir 16 rElnmd och bor med s$tbon
Tobias s{nn nin enögdr krutirnr Loli odl
henncs lanclub 

'illilx 
rnML rLt ,lJ sadl.

cMdigar Baloo (Dlirrirrns Bilbo Blådårc).

Har.iu( biirjrl sllilh ul honom ocl! {}'cker det iir
jttt.kul. Men r kcn iroxi ati hån shabli lrdi!
och få prcv! lire rlh miijlitsl. Jusr nu i det ull
ht lydnud v,m giill$ :-).

lag plnggd nlir andra år pii rererinirprosan'
nr.t HarJ5iirkvrr
I'rnånde$ rrberxde ils sonseketeture isex d

och sedlr $n innrnr ör. konunurikatit ocl wcbbredaklin iungenir"1.5 ir.
Fitsr pi åicson ien nD$r år. och pri sluret på 8i! Brofter I tbmiden
plusgade jas Lelrer i Lli nr och iir åven smmal hi\l' och kolej.

Tävllde en hcldcl!giliry ucd nri! liiNra hundAdna! (blandis sLorpudcrcollic-
/s rojed nFd nnssor lv energi). Alsk.r ft d{nsa. kolh rihn och dlönmron
min och Tobils nl liisenher \D vilyrlrrrillonr nåsru veckor.

Dctjlg år biisr på tu atr tundcr! ut och orglnisrra !krivirctcr. Bruk.r oxi 1å hina
llr jre iir eD diplonrrLisk rlp. Frn j rg ler nne. ibldd blir rung n v.ss ocl hutuen
viixcr ut:-).Iu- dct v!r!aillire om njs dit! xrihi{

ReYisor Meric "Nti" IngmåNson
M ne llgnl rssor hdhand onr hoh
iödngcn tiil sin Dlkcs bidd lörclagoch
l viilinsr(r ihur nlan skörerddrr pti

Muie har två Fnrbrokes:
Cl li 1Göriineens Jddin De Brenrelle
Rosol ffh Pcppcr (lsntc SruTrek).

Cardig

Mt ,,, L P, r,r4, t 'r,'), \I.tt I



9ag och min 6un[
Rapportel lrån olika akliviteter såsom

agillty-lydnad-bruks

trpDllyttqd til AEilityklåss 2

letu (,{2) for vi rill etfuidhus iLinköpingföran tivla iABilny. Jag hlde gjo(
specialgddis Illhurdda leler$m !ibu! unvlnder lid Liilling. sÄ htrulllma
vissre vad sonr vänradeoch var m!ckel ghda.

Fölstu klass.n vlr en agililykluss l. dst inncbar utt vi tlvlar nrot indra klass I

hmdM. Biuctroclja-! håde sfftnru'MerB och Bidcavxrsi dnktiE xLt !iei(t
lpp i ledDingen cti$ det lopp.1 Izo hittade cn tu$elsom har tyoktc skullc las
i tiiitid si viblev diskide. Bidnc. slog en dv de sisu srurrdde si !islurddepi
l;! plats utan nlera tcl och 6cI cn rinre. EfteNom Bianca rcdln hadc 2 pinnär
löru1@hdeLbehdls I för ar bli uppfl)'ltide inlsraklds (klas 2) snblev hon
danned utTflyttad i Agilirl\|lts 2.-Tin,k vd nn' rtnlu hur.lkdn: ha bln9
åriju i. nte tut !$ hon i,ttt ut so niirho' iitpå hnnan.

Så vrder dags i& hoppll$s L Då. vd dcL lzzo som srd.tadeoch vd rikLigr
dul ig mcd 15 fel. tlan hopplde på mej och dirfict vi5 iel: hundcn skaU arbeta
pii åvstånd fiiin tönEn $h inre nai-sr naue i hiiltmr. Dessurom it I ri lel i
slalom. Scdln larder Bianc&srur is!mm! Ilas. Hon är saller, gårallrid närmsta
viigen mellm hindren (dirhrl2zolite rr läru1och nir då Clnska bra rid uoN afl
hon inle iir supernabb. Bianc! kl ade loppel utan nåsra kl och slurad. 'lra Nh
$-e €n pt /e i hoppftssen ocksÄ v ilker iMebtu uppllytt'rirg iiven dlir.

VILKEN DAG OC VN,KEN IIUND!!!
l2zo lompå l3:ephs vilker inle ir dåli8r dådet vd 12 strtdnde iklNsen.
Dcn sistatlascn vdcn iDofflc'ellöFpcn hopptlN sonr gi.k pi samnabmå
som denoticielh hoppklasen. Diir iJ dcl stönekot]kmens ellesom a1l

hundu får riivh mo( valndra- i(orlek snall. tlass I hutrdu- lodsl4shu du!.

Aådc Bilnouoch lzzo lick 0 icloch sluBde 7:aoch 8:!. Biancanåsor snlbbarc
ån lzo. Tiivlingen stallide 15.00 och kiockrn hade huMir bli 23.15 inbd vi vtu
kln n lrr åtå heh, RidhGeL lur uppviiDl son) tur vu liir utbför var dd l5
8rlder kullr.
Vi hrde hali en lnderbd lördasskv:iu lned nrycker ikojiF ned hlrnd na
lilham'naN med litasinnude.
.1l1g önshd fler ru uppleu sMrmä sllidje tills$i bs tued sinr hudd.

Hiilsnined lrd Aseoe ned Bidcl och lzo.

ll
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Ragulletbörsen

Of6.ieu .dritydirtlDg t LiDlihirs 4 febmld 2005

Atilitrkla{s I
Nun Fcl Til
Bianca 0 fel

Bidca 0

7

Vi gråtulerar dnnctte och
dn både AgilityLlasi 2 och
En fs åstisk bcdfift!

Bi ca ft;r uppfl)'thing
- "ono.o"r. !. ,,n

Alh Dallrial rörand. .Id8 o.å nlir ftrnd. rEsullat som a&tjvitete. skicka
ftbriellå Halstrit4 V:Ecn i DIen 2. ?,10 32 Flyirg€ elcr e-posia lil
Favfox @Elia.con

rill

'Liktldi. 
,tAnbn. inkrio )



Svenska Welsh Corgi Klubben inbiuder till
officiell utstållning den I september 2006

iSkillingaryd

Domarå: l iroslaw Fedlickl,6e pres€ntaiion näslasida

Anmålningslidon ulgärl augusti 2006. Anmålan ske,:

a) Via SWCK's Webbsidai Anmälninqsiomulår.
b) Via brev lill Hans Dageneg, Gunnilse Backaväg 15.424 56 GLrnnilse

rel:031-9434 05- lax:031-94 33 82. mobil:0703-24 06 53
mail : @l!cld@S9!9bqls.!!g

100:
100:
250:
25OJ

250:-
250:-
180:-
qralis

SWCK ÖNSKAR DIG OCH DIN HUND HJÅFTLIGT
vÅLKoMi{a

Avgiller belalas till bankgiror 5189'6694, SWCK
lnio och anmålninssblankoner, SWCXs hemsida
Klasser och avoifter:
Specialklass. (påls-, bett- el. teslikejlel)
Valpklass (inofl) 4-6 el.6-9 mån
J uniorklass. 9- 15 män

Unghundsklass, 15.24mån
öppen klass, 1s mån.

Fr.o.m. kedle hund iotf. kiass med samma agare halv avgitl.
Obligalodskl msdl€mskap i SWCK eller annan nordisk corglklubb.

Arrångeras samma helg som Soliero (9-10/9 2006).
Földe som villsåtinns mojlighertinns an släla ur både lödag och söndag,
även om del ärca 20 milmellan utslällningsplalsema.

Sedvanlig g llatton tu plane€d llll lördag kvåll, vi hoppas pä stor uppslutning
Ev lrågor besvaras av Bert Gissberg, tel:03$28 06 98

P ser til utställningen och lotterivinster moltages tacksamtl
Hör av er till Beit Gissbeq. tel:033 23 06 98



Pres€ntstioD Mirdlsw Redliccy

Mimrbw o{h Amå R€dliccy hår Kemcl Lilirå i Pol€n, D€rd kem8l l}l]r fåt!
utm&kelss th€ Golden Mrrt of Dljfnction av .lEn Polsla Kenrcl Klubb€n.

1979 import rade ADia fth Miroslaw d€n första pembrokon titl Polcr. Da hår
tötr ulp plm s€dm .lass. Dileffer hd dc Äv btnj4i ln.d ca{ditrs-
De har cn filosofi au inr. h3 fler hundar än tid och förhållddo! medser. Deras
h'rdu it ianilj€hud{.
Undcr dden 1979 - 2005 har Kcnret Lisim inponcråt 9 pcmbrokc och 7 cardi-

8sn. Vad Siill€. bägge r6erna, &å ilr des imponc. de fij6lo I lardiet.
Undcr doftna tid iär dc fött up! 33 pqnbmk tulltr o.h 3 e{rdigånkullar.

De.a! hnd* hd cxporrdah dll: Österik€, CMådå, Tjeckih, Ddn k.
Finle4 knel, Jlalien, Letlland, SpadEn och USA.

Mircslas R€dliccy bitiade öna 1978 @h rir i.lag domre ftt. FCI Gropp I
(ltorn GSD), 5. 9, &lmatiner sabl rÄgra råser i Glupp 2.
Hlrl h,rbl a dömt i RFslen4l3råel. Englånd (Cftfl!) ocb USA.

hito://wa!r,we!.ico.ri.com.oU
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Ditl DåDn: Merja Ekebom

Dit htrd:. Korvaljcns
Red Cirnr Slfu (fijdd
9.7.?005), kallas Ruffi och

Vdd lick dig ått b6tiim'
nå ttig firr er corgl:
Mir nrm Rick hrde corgi
hern & då han var bam.
@h knnde därftir rusens

,-v
I

För ari vibar tre bdn. var dct viliiBr för oss.n hulden slulle vdsbdnvänli8
och av praltdsle sldil all hunder inLe lltrtl€ vdr j.ines(or. Fasiin corgj iir d re-
lativl liten bund. hardcn srom hundcns lynne. såvityckc an på della senet tår
vi nycket hudd i en liren förpacloine.

Följonde nyo medlemmor hiilsos vormt völkomno lill SWCK!

SWCK skicttr u cu incRjufomul:tr ril lim nya nedlcdnrd och !i h{ gläd.jade no8
låu in rildigt mingn svd. Hin nedan (odner någn ne desi itrte juei Alli koddcr inre
m€d i d.u. n!f,ner. mci de re{iovisa ltunöver i WCP. Trk än en gån8!! ncl



Vår falnil: Vi kommer från Firland. men har ifte
I slället hs vi bekåaltr oss med Dmndk, Hollllnd,
åren med Sverige- ADrasligetr komner ocksd Ruffi

ConihiilsninsdtJrn Dilryholns Ekebr

bon i vårr hcmländ på ll år.
Schweiz ocb de shtå rvå
an bli en 'slob€noner".

Ditt namå: cathariDa
Gol6Lindh

Dh hund: WesÅ Borgs
Alld och iir cn ddigån.

Våd fick dis att bcltiin-
Da dig ftt en co.gi: Jag
tu uppv!ren med Ende-
hucher Sennenhund mh
när del nD vd d&es fdr
hund. titrktc vi längc.

Jae ville ha cn vållhun(
me! hte så laltig och så

mycker enmans.hund lom
v.r*ade denne lille kellE tl€buche.. Med trc bm i radhus och €n akrivr liv.

pa$rnd€. N;t vi fick fölo frän Pi0 fiill vi phdr$k.

NåBor corgi $m giort djupI irtry.k på dig? Dcn cndå cdgj jag ,.ånt & "Nicke '
en pemprck€ som mir dagmanma (på 60-trlel) hade. RFdis Unicus helte han

Nrå8ot du yil bedna om just ditr hud eler om dig sjölv? Alve iir Dyckel
kiirleksfull och klok. Han år nycker soeial mcd andra hund&r. Han har elsksr
srön i vint€. och an dJ€ k3nå på rySg på skNn i backm!. PeBootie, bed hu'
nor och egen liljå har han l.gsn !årå hjirian i bq\irLnine.

Vi tribar pÅ Warholms bluk$ltrndklutb. K.å,lskc blir de!
me. agility tru niir ban hq åldem inre.

H a hningo r Crthad nd o.h A lwr



N:ir det hiinder 6om inte Iår hiindå.,..,

Don 3ln 2006 hän.le rlet sorn inte får hiilda. Hemma hos Kennel Vhlrop iDsn
mdrl vd der en vdlig norgon Fuliljen skule ordna sina daglig! görcmål och
lor hcmifrån $ stund. Väl hcmnu lgen &iodc$ den hcmska upptack D an det
vffir inblon i huscr Bona vd dera lilla cardiCmvdlp Amie, Hovå Borde\
Ämttio. Eon var €ndasl 14 vockor och inköF frAn på Hova Bode\ kennel i
Vdrde. lor om Esbjers.

Lilla Amic vu inle det enda
son $.knåds, itven hdsbånd.
koppel och staDravlan va.

Intc båra kennoln hidc nisr
sitt nylörv;ifl, en lsilj hade
törlorar etr famjljenedlem.
sos limu inre vat vaccinerad
på gftnd av åll Amie larit lire

Bsrnen i foniljen. 5. Toch I 0
år kurde ilre lö6tå att nigor
kån siåh en hundsä. ()ch vem

Val hado de lagil henne. rad skulle de göm med hennc. Eflerlysning siind€s ut
Li! \mer ocb bekdlu eb dveb tiU de ö!n8a nortliska cor8iJilubbsmc. Även
Tysklud och PolcD rar [hkbur liil|der diL lillu Anic skulle kurna 1'öras för
evenruell fösiijjning. Och ijverallr hjiilpte folk Åt aft efterlysa lilla Amie

Eftedysnin8en nädde även Anita Jensen på www.dolsdutine.nct soE Bjo.de cn
srorinsntsxenon dtt lii danska tidnins!. intreserude, smt iilen ry 2 iDK.
D€da gi.l< och dcr mlirhes etr mnssill sttjd liån co.gifolk (Eh itven andE
hMdibll i de oli\a lihd.då.

Berlingske Tidere sl@v om Amje Dch TV2 gjorde e(r tuloe on srölden av

Det hd inte vdt ltu för fmiljen und6 denn! tid. Bäde vuxna ch bm htr veir

så kommcr då santalet sonr alla vä!13lpå. En kvinM vid namn Tnnc hade ko!-
raklal en joumalisr på TV2 och sagr ått bon hin{ en valp lom kunde \m Amie.
Eler besök hos vcbnniir, dår mrn konrollcrndc n'.iirknins.n, fick matr beftriifrnt
alt der vu.än vålp och fahilier konrakldes.

s,ä.4!*E



Nu hardcr gjoft en hähoundcnökninE hos vdcrnriircr o.h Anric mårbL!.ch
hdnu även låLL sin hccinering. Hon ninnsilcn lLt n[n lid reL dedTart
Hazclgenom au dru hcDnc isvlnsen... sri nu vcrk$dcr sorn !llr irsoD derska

Fdnrilien Vistrup villuctr rllån ! sriillr upp Dch hlilpr rill!u lerreiiersh
clrcnys!^nrie Srötlninsen hsrv it nmssiv iirn hundtcor-silolt iDanmsrk
och utd!ör Ddnreks griidscr. Ms kdl veruiern se au niir nigor säddn hiir
hiirder si tiDns der cn gcmcnskrt diir all! hjiilps ir

II.nri te Vitttjtt) Str.use,

Tvi ynelinslr hu srjfits fit inbroucl De hn.erkinl och silL.rhiikrde.



Nu har viil alla evcntuella cxtra Klon fio jll och nyiNhclgcn biivit fö.pasade
till en dm! pla$, *{ nu viigarjag nig på lne smdiga recepr pl godis, j! LiI din
älslling såklart!En gmretad succd tuen hos den mest kåsne iunden.

De Nå receFten nedln harjlg fårl s! Marie Stosst/im på ftennel Ceciklos. ner
recepl konrmer i näen nuDmer av WCP.

Mrri6 osr o.h ritlökrker

3 dl h&vrc8ryn
50 e. smäll smör eller fl Adin
4 dl valfri buljong

I lsk litlökspulver€ll€r en lilen krossld vi(lökstlyiä
2 åeg

6 dl tullko.DsDjöl

Riir ihop aUr och fomr vllfria Jigurcr ( pepp&rkaksfomor. sl{är
liineder och skn. gitr smlinlo.) Ci.iddtr j ca I ?5 crdder i ca 20
på stortet. Godis€r skallllännashårr innan man rdur der.

Mårics Kvcklinsgott

:.5 dl vlrm kycklinsb ljong

2.5 dllulllomsniol
2 dlråshross

Rör inop dlh och lbrnä dege. eJler b.'hag. Criidd
nrin.bercende på srorlek. Godisct skall kiinras hårt

Srltklis nåLid ijrska/ Mdlin

i 175 grdds icd ?0



Både Reklam och Välgöreqhet!

\4sse du. arl om du köper m porsonlig rcgisircrirys*ylt till dn bil !å går
näsld hela sumlnu på 60m,- tll h!fitska&d., och iflte till vägverket som jag
.I!id rofi. Skyllcn gå11.r i l0 år och sedrn så $r du ldnya dcn g€turn cn ny
inbetålnine.
Mtugftla Widin upplyste mig om dc{to niirjåg sÄg henfts fina regiskoringr-

Du b.rsle altså 6000 konor iöi I få d stylt, vmåy 600 lco.or gir dll lill-
ved(lint ch adminirtration. Men n komlner det 6nå i krå*sången. De
r.slErdde 90 groeertetr w letraam 8trr rAnliged till do så kdlrde Skylt-
fod€n. Två gålgcr om tuet dcle fondeD ut p€tr9tr ti p.ojckt som rör uail-
siit rheten. Hur myckel ldje Jööund eUer projekl får ka! v.ri€n ftån 7 000 till
700 000 laonor, forden bar hjdlls fttrdclår cirka 90 niljon€r konor.

Bä,lue retläflpldls ta! du tnrppåst iå. Skylbn ftr imclåfiå 7 Fckcu. OIl du
likem jag, har ett kennelnahn mcd for mångå bokstdver i, eå kår d! ju allrjd
hitÄ på dågon mnm rolig lcxl at1 såtå på biler.
V$ni inl! Corgi eller nårn€t pÅ ås*lingshlnden? Etl rips år åti srvå.nds siffror
isliulet för böklåv€r. T 6x 4-ben1.
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Theo och Fido = Brä'der!

Nitjag köptemin corgivslp Fido åe Magsan Slmli, så kundejag åldig tälka
miganjag skulle få en "6on" ti[
MeD så iir detl Theo $om ilr 2 k o.n Fido 9 nårader tror noe 1ll dc ti syskor på
alla plan. /itcr TIeo så ilr hår rdldi8t nogå med att Fido 6kså skd ha. Nnr vi går
Nh byrer blöj. så \kå Fido oclså mcd Dl8ir fft nog $an ge qig |öt rryckcr t'ån
Theo, tör natsrligtvis ska Fido o6tså med dit. Visserligotr sL:Elle nog ing.n våra
giada ä! Fido om bu fick tölja men diq m€n elh ardn Iske ille skulle
uppskstt! h$s kiirlokstula puss&.

Nit vi l6$ss.ga siskn Fido octså hör!, vilker harrlsullerar i värjc dag vt
t r ftrm en sagobok eh sättd oss. så bln huds som Salen och fe runt i helå
hrser fttr 0rt hittå s$ tuegben. fdr det lir vad nan måsto Enaga pd ntir man lys-
Dår. VisrerliSen fårjag v:il vaE Slad at dEn tvåbenta brcdem irte blf trgit Effer

Thcos eh Fidos dya lek lir att leka lned bild, Fido kå! härDla de sah koDFm
för Ungl eu€r så ligg€r håo oc! gnascr tuEsben m€d$s Th€o sör nya !ågåI rurl

Nlir mån $r dems vilnskst"sy$lodädet" !å bli. man verkliE€n aslin i hjtuur
litratr dom i[ske vm ia högt det tirns d€t då iDgen Nivel ont, "sysko. " ell€r

Nu ska Fido och jag åkå från jobbet och hiinta Theo på daeis och då blir dll

Hijkniiqat frå^ A na-Katu Jonsson nedJhtni\ A Fido

t4



Det måste vårå ödet!

Jrs lror på ödcI (ah cftcr dcnu hiindelsc så ilrjas ånnu ner {tvertygld. Nu sk!
ni iå läs! en satrnsagu.

Senr en tieilagskllill iör nåerd veckorsedan ilctjå8etr lelefonsamtd n iin en
lljnna soln sa ro hon herb Arn. Vidre sl sa hon rLr der lon hide i l siig:l
skulle låta konsiiel i miDa ö!on. nrcn skulle iDtcjas åka tiU Norge dagen diirpå
och d. ir lngvild I Jo. somåde jae |ram lirr lönimd, och nu ika ni lå I.i\å en

Dod.m s'rga o'n vld som hlinde sedd:

Dct v4 cn gångcn dam sonr heuc Ann. Hon boddc i dcn storastadcn Sr@kholn
@h som livspannerhde hon en lonsvmad djsrinsersd herc vid nmm Hed
nran. Han vu en Pembroke. Åldemsjodc ryverardc måstc skil.jas iit cfrer l6
itr . Efier niigra nåia.ler uppti.kte Am ru hon sakndde ed tyrbenr kdtr{t ltr
umgl\ med. Kyiillstid Istnadc hon litsom men isfhn modlidning, r! och
c[o*lad. Kroppen och sakMder vixre.

En dagbestämde sig A för!n DU fickdet vda tro8. en ny kdmr skulle inför
skuffas. Till sil€n hin nu Änn iir eD a! de lyckliss ltiir i liler som krn u med sig
hundetr riLl siu arberc. att arbersplarscn sedatr li-l8er vid G:irdel åiordc j! intc
sdker siiinre- En ldp vd docl ime ä( tlinha på Ani vdken klnde eller ville
lorkä kiss och baF. snmt alr nöjliBheteD un sprinSr ul en gåtrg irinrmetr iir be-
griirsad Iven på dcn binLa i! dbclspl scr. En lile iildre Petubroke srod lhsl
högn upp påönsl,elktm. Ann satle sig n! ner och ringde lite olikakonlaktcr
inotrr SWCK. nen rå€on tldre Pembroke gick ime at( iina.

Etler någr! sdlll sii ringde Ann rill Mdemu W idin och dlir blev der jdc*por.
Marearel! hade l)rccis pDtar tncd Insvild tå kcnnel Inrmes i Norge och visrc
ltt hon lude etr tik som b€Iövde pleeru ofr. Cddigauiken Pnky ville nii$
ligen inLedeh muues kän.k m6d nåer, udr!. Ann Liinkte tilleu Lug och kom
nan tiu der vi flesla vet vid det hir lager: det spelir nog irgen NU om det:ir en
C,]rdigan eller en PeDbroke. huludsrkcn år å( der iir en Corsi.

Men P@ky turs ju i Norge och bödite på ldrdcr. Skulle de niEonsin mit$s, och
skulle Parky rri!6 i srorsudl AN.inSde iållatull rilllnBvild på trcdågs
kviillen och föEa srde bon Ll:i ä( hon reddniisralvål skulle dela srre nrd sin
nya konrpis öder had. nliNligen ordnat si afl udertcckndd skulle ninajusl
lngvild på griinse. till Norye drgen d:irpi lör ru hiinjl3 hcn den nya lrlpen

Ojltnnkte Änn, nu gälldc det atr Lrestämma si8 snabhl. här ianns ju transport
niisrm ända hem rilldöner. Hoo.inede nig ocb presenlende hela hisroncn
snml lråsadc om jag tycktc !n hotr vur tllcn Nm hopp de på dcx! i all hast.



Allt hon visstc var aLt Pdky var d Blue Merle. en lilrg Arr aldriS hön El$ om
ridigde. sanl att hon hude en hiingöm.
lngvild å lndrx sidd lude.lde på on hon kude s[cka iviig en kilr väi till et
tränling t]lan några som helsl eferetrser. Men. visst fånns det refercnsr vislde
der sig. Am kiinde PerErik WdUh. PerErik öch jrg kiinner vd.sdJå. och j e
kiinner Ingvild Ci*eln vuslutcn. Ann och Ingvild bestanrde si8.

Sagt och giort. jas åtlc ivlis Gh htimtadc tvi! hundar ist:iller fttr en vid no6ka
griirsr. Vil lema i Eskihrua sä n$ne er lörvainLibslull Ann upp ned ny-
inköpt kopp.l. Såhurgick det sedsn? lrlde d.lycklisu jallå sina dagsrl Men

Det ve kiirlek vid tö6la öBonÅaster från bådns sida. Ia8 prJtåde ned Ann efter
nåsrä ddssr dh hön bcråthd€ nr PMlry mpaNar sis tillsirr nya li! med nor-
nad, hise. kortDroch komNunalå Rirdmedel med en sjiXvkl{ min som s!:
Ändisen hdr nåson inseu vxd ilF s.lnd hit i liverl Del iir delLa iis v,r [ijdd Lill.

Ans komrnenlår vår ltt
Paiky litson bin 81ed med
eh infM sig i sifl nyaliv

T ex sri gick Panky in på Anns
konror redm dag l. lä sig ill-
dtta i korgcn och låÅ la{ där
så snällr med öppen dön-

Vis$ :ir Liver och dess irä8tr
oiid(lisr ibland, atL AnD
ringde Margmla. som prccis
prdår ned Ingvild. An trgvild
hade en hund som b€hiivde

Au j g skulleträifilngvild
dngen drirpn. A Amochjåg
boddc nita vaondra. Att vi
hade gemensamtå b€kmla.
Att Ann @n Plnky skrllc lcvi
ihop ve likson men . Det

A och Panliy vel dell

Vid tmSentema: rvalin



Paf tlrrr.g
bd skett ?006 03-10 Delar

SUCH Vedidas Frodo (Inruch Nordch sllch
FitrUCh N UCh Smulrm b ckensfidi- Nictnm. r
Birrcrsweer To Cadax ) och
AllTfrde htiriare Sltgestion (lntuch Nodch
CBCH JWW02 WWol Euw05 NLCH Blddi$ Noblc
Mm - Nu.lr Na.o! All Tnde Euphoria )

Fdhetsvå8en 30
I77 ]3 JARtsALLA
Tel:08-580397 09

)))))))))))

- har shcx 2006-0+?3 nEllån

SUCH C.rdd, I upile. dNT NoRDUCH sV 9l
94 NV 94 SV 96 Canirx Yddnn - Ndrdrh
Bi*.b*ked s Miss-I'likie) och
SUCH Slåttcriingens turja {sudr Di$t
Btrlru r-Nic*nrh.sInkrno To Csr&x

Slåtte.iin8€ns Kenoel

Skitrpiingen 3
585 97 LintöpinB
Tel: U 1l-8?2 50. 070'945 47 76

l7
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talphagea
PEMBROKD

födda ?006-04- I 0: snmdiga refihgrde. en
c Fin 16570/04 Puksipuur Bobt'ys Boogic

)JJJ))))))J

2odidlenn.l I @hoLtuåi1..1'm

til srubb. övd8d LS
u SlL594/20tM Annwn\ Urs

4 rik r iitdda 2006 03 l4r sMrlig! rijd!, 3 stubb. en LS
e 56218l/2004Soike'M eic s Knock Ö{L KDnrad tr
S5.{l l5/100? Zodir's Jazie fronr BerBlunda

Zodiå's KeDDel

Tel:0380-42055

JJ-)J))J))J

l+l
CANDIGAN

Ridda 200G0+ I I I brindle
c S I 939 I Do{m Niclnde \ Besl S€ller To Cdda u
S I 17l0/2002 Crrdrx JDv.l

Tcl:0ll-593 94

Miss Måplcs Kennel
CcciliaLöhnn
Tel: {l47tr - l4O 12 {: ldllnnGjr.li, ..n1

5+l

Uppö&re

Tel:0157-10?.,15 siunpeson.manin@telio.com

))))))J))))
född!2006-0421:lBlueMeic+lTncolor

? Blue Mede ikd
c 549457/:00? All Tradc Crr\almin u
520533/2001 Rhossili Jusr Bmes

Brindlc Poinl hanår eh



Ogonturdersökning

2004 ll.0l FIN 16570/04 Puk:ipuun Bobbys Boo8ie
AAtre Kårju Xtrvo.En: Bobby bor.iusl n! hos Kenn€l Welcop s, Gutrmkog

2005- I l -08 S I 89 I I 2004 Welcop's Frideborg
Ägard Chslina sylvdn. cstrltskog

2005-l l-0E SI56632003 Cem tis CFce
ÄEN: Chrjslina Sylvrön. Cunrdskos

200601-04 5543 l4l2002 Zodia s Jina frcd BcreluMa
Ägsre Annikå& Jln-Åke Frembers. Alverta

20060?-13 536175/99lgrocPreslcy
Ägarc: EllieAnglerot-Folsberg, Göieborg

?00605-05 516663/?005 Risine Srer For Ryslip. ej PRA.RD. Kaiarah
Ag{e: t{3ns Dågeneg. Gunnilse

200G05{5 561145/2004 Himlabackens VallsD. ej PRA. RD. Kållriuh
Ägm: HaDs Dsg€neg. Gunnilse

2006'0+09 529867/2001 Ponpa o Sdfs VivrElvira
Ät{e; tlla Wå.seth. Niilden

2006-04-25 5104852004 Po$ible s Apnl
Aetuc. Ann-Sofic Äbera. Kunssbrcka

7q,s



\pporter
Nmr: Annlines lrish acffee
Född: 2004-07- I 7
Efter: Esronia winner 04 '05
c.aigyror Rum Ponch och FINUCH
Hauskanolb Joy for An ine
Uppftideer Anneti Suleld. Firldd

Chdlie kom Lill Sve.ige i nm 2005

Ägån: Gmbcl *h Jiirgen

Natrn: Annline\ Original Design
Född: 21J05'12'26
Efter: Annlines Grcal Chuncc och
FINUCH Anrline\ Ain'r She

Uppfiidare: Arneli Surela Firlud

Lilh Sonja tlynåde hem till os i

Ägårer Glnnel och JiirEen

Kennel RåLL o SliirL

TillKennd X-nrds, hor från Finldnd, lilld "r,tiirta" konhil
(Haywire's I'tortelloto) FIN 15692106. S e0488/20O6
Född Ae'r 21.72.2005 efter
By Nindcort.6i2ho Vofi l oosoch.. (Ifit, Fin. L!x, D, Nl, Ch)
u- Hoywir.'s Divertih€nto (Fin Ch)

']
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S2l 16412004 Sltuter{igens Anjs, född 200+02-ZS
E Such Di€Eiz Ballåzri, u NickEnei lnterllom to Cårdax

050319 SKK Målrnö Ccd R-Cscib 050910 SKK Soficro Cen
050814 SKK Nonkitpingced R{a.ib 060415 SKKStoctholn Ce.t

5304842004 Possible's Aritrur. ödd 200+0+14
e Bilho Silvcr$myh of Oz. u Such Nicknåm€'s lnc8nlåtion To Clrdai

05032? SKK Sloclholm
05050E SKK Sks.
050529 SWCK Tjön
05061 I SKK Vä!€.sbors
050?10 SKK TväAker

050807 SKK Askcrsud Ccd
051 106 SKK Vårjö Cen
051?10 SKKflmd 2005 Ccrt
060106 SKK Oöreborg CenBIM
1160415 SKK StctlElm Cen

Cen
Celt BIR
Ce{
Cefl BIR
Cen BIR

4t



S304{4n004 Possible's April, f6dd 200444-14
e Bilb&o sillersrnyth Of Or- u Such Nicknm.\ lncantåtion To Csrd4

050514 SKK Pileå 050709 SKK Tvååkor
060507 SKK Skds

C€ BIR
Cen BIR05052E SKK Stenunssund Ced

'tt'ttt
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Fromax Kennel
CardEan Welsh corgi

Ui vimlot valpat i nqj 2006 eflet

SUCH Verdidas Frodo (InrUCh Nordch SUCh Sniultronbuckcns
Harri NicknaDrc's Bittcrsweet to Cad,lx) .rct

All Trade Intimåte Suggestion Saga (lnluch Nordch GBCH
Jww02 WW03 EUW05 .m. Bhndies Noble Man - Nuch All Trade

Euphorir)

Kontåkta gäflra Peira Marteus
E pos(

rft 0lt-5811197 09 nrobil 070,1-!,1 67 !-1

Hemsidå: hltp://nrernbers.chello le/honra\
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MAXIS

KRONIKA

Jog vill börjo m€d ott locko för ollo grotuloiioner imoil och på Forrlmet
ndr.ioq fyllde fem år nyliqen
så vor det åter ddgs olt skriva någro roder från er ko.respondent i

5nå onds n\örkoste skogor
Vinie.n hdr vo.it ovonligt lång i å. vilket hdr visot sig på huilet på en mig
nii.siåerde co.gi dom. snön hor hind.di henne f.ån oft lå den motion
qonlo co.qidame. k.ijver och n,djemSttet har ökof iillXXL
D€l ldr to nåqro månode. innon hon ho. åte.qått lill sili no.nqlo llrått L.

Ni konske hinns ott vi hor få1i en ny fqmillemedl€m Jog menor då kol1en
Lucy En iiten söt röd kottfroken
Nijr hor börjode 96 ut tog jo9 på nig dfi hålld en vdkonde bgo p6 henne
Ingen liitt uppgift för en koriberf corgi som inte kon hoppd öve.
grirsgå.den sorn onger vår tomt.
Fö. Lucy vor del en bomlek och med fö.tvivlon fick jog se henne fö.svinno
bo.t på dndro sidon sdBgården. Jog skollde som en golning fö. otJ hon
skirlle kolnlno tlllboko llrer det struntade hon heli i Ndr hon vor,t borto
hågro tilnnlo. koh hoh lillboko, johode. fick lnor och hoppode upp i sofJon

5å hör höl del på gonsko lönge nen en dog kon hon irte tillboko. Maite
vor ore och ropode på henne. men Lucy vdr försvlnn€n.

I



Nir dei g€it n69.o dogdr kor\ner nol_ie he,n ned Lucy inl&r i nin bur i

bilen. Hon hqde tydligen hittot Lucy iett golntnolt goroge dd. trokt€is
kdr.r brrka. hållo iill.
Niir hon koln hem s39 hoh lite luggsliten ul. Palsen vor srnutsig och blör.
Enlig't notie hade Lucy v6ril igorage'r med en slor kofi-kille son bor
n39rd hus från oss.

För 
^igra 

veckor 5eddn fick Lucy inle 9å ut lnar. Hoh johade och skrek vid
dörren tn€n motte vor stenhård. Dei vo. totolt utegångsförbud.
I slöllel iog molle ln .n korg och ld en r uk filt i den, och s6 en vocker
dog börlode det pipo i korgen.

^ 
a'nmd och .jog blev viildigt nyfikna och efter någro dagor fick vi kolnna

dil och titf6.
Nu hdde vi plörsligt tr€ katter i fdrniljen. Lucy och två shå piponde lnini-
katter soh lå9 vid Lucys tnoge.

,)

Tydligen vor inte korgen bro för en dog tog Lucy ninikdtlernc i

nockkinnet och bar upp den i hosses sdng.

Nej, nej. sd husse och bor ier dom i korgen igen.

Jo, jo, so Locy och bor upp dom i söngen igeh.

5åddr hölldei pö eit tog nlen tillslut vonn.............. .. ...Lucy!!

Två dogor senore vor det dogs för en ny flyit. I ddg, på Volborgsrdisooftoh,
hor Lucr, flytlot in ien holrnkorg iklödl(.mlnoren tn€d sindielningor.

Er tillgivne viin

IAÅXI

)
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Herdens Axterix Nossekloff

e Ch Igtoc Felicirution
! ch Herdcns vi Higgs

I l8l3 1993 .t t7l4\n6

Vi sdou Dis oelhörr

Rislnor, Ulf
@h SIR (Noble BaSuctte Howard)
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fiotdsnt

sent på kviillen don 7 maj 2006to'n t!å lyc*lish ägue hem tued en nfliv€n
champion Posiblet Ap.il. som de$utom blivit BIRhuDd på daSeDs

uLsrållning i Lår!. Llclon blc! konvlrig. dä April sprng ul pi vtigen och blev
påkötd. Ron avled oDcdetban.

Apnl var ett energihrippc utövcr det vuiiga. hon var otrcli$ Itraktis och krndc
mån8! rDliga konsrerson hon g:imå visde lpplAprilBladde nån8å i sin

ornsilnins. Dcr air skönt ltr let;l $ hon h$le dcr så bra iriu torta liv.

Vi satnar April oheskrivligl myckel

Ann-sofic orh Ma n'oLhHelenan tl fa' ilj



fio,isnt
Da)f,eld s Quivivra Vera

e Dlyficld s King ol lhc Road
u Forcsrop Crystål Roy.d

Äeare: Ells Engqvisr. JtuköpinC
Upttlidsrer Hans Dås€aes. Gunnilse

t5/|1 1994 29t4!n6

Litu AiLlir, rlu rorn aU titl 
'ö 

ttugel vt vid nu . E ta sitla och ntt'ck t oxnma
lii na.la halne o e6löt lt liter. lit n stud!
Ditl hdttas r.ryo.h sdAtdd arsl]ln npn.!u k.rr oaIti.l dtt letu ih.nret
ni' E o.h ha dnl:reriella plats i tun cs hjaind.

Snan 85-iriga Eilu Engqvisi. Kenncl Fagrarcd. hsr levt med corgi iöver40 år.
Ja8 $ims bemes fösu corg'. lile Bonzo. lmpch, Peter Pan. Begui, busftter
Dclla. Pol1nos.Iudith, Bedå. Orliliå rn fl och narlrligtlis min&.$& hån FaFa-
reds: Pet.ina. Ponrus och Pelo (Kim).
Nu hli en ny lien sjal snllll sig lill det sloE cäns son r€din finns på aJdra

Katunna



SVENSKA KENNELKLUBBEN

oseriös registrering ev domännamn

FleE åv våc medlemmar, upDfödare Gh a.slutna klubbår har blivit kontdktade
av fijretag som vill så[a bl.a .com-domåner till dem. Pe6on€na/klubben i fråga
har redan hår e. webbädress till sin webbplats, t.ex .s-dodån. Dessa löretaq
uppqeroftå att de haren ån.an kund som plåneraratt bedrlva sk konklreEnde
verrsamhet med htalp av .cor-adr4sen ocLr e'bjuder dårfdr peBo.e.,klrbben
ER rå {opa oer iya webDld.essel rör flera tusen l-orr, Nåqon lånqre
ibetänk€tid'medges ofta inte. utan den andra kunden harju bråttom att rå svär
fö. att kunna ånvända doFännåmnet...

D€ttä .ått att Rglstcrå domånnamn m&te anses som o*rltist och vl
vill vårna för d€re företas o€n deras arb€tsmetodGr,

/f..
\!r,

Tyvårr har dettd sält - ått llra till slg kunder som betålår ett
ftjr en domånadres - bllvlt allt mer !tb.ett, vl lppmånår
vaksamma om ni får erbjudande likt detta, Ett seri6st företåg
ännat eitt, t,ex med my.ket låqre prls och uta. tldspress,

På ll-stftelsens webbolåts kån du låsa mer on vilka regler soh qäller vid
reqlstrerinq åv domånnamn, Vi rekommende€r åven att låe deras informauon

.erinq, dår finos aktuell lnformtsuo.
böraserå om du fårerbjudande att köpa ett domånnämn,

swcK ÅRsBoK 2008

Arb3rer nFd Ärsbok 2008 har piibi'rjeN.
Vi vill p,iftinnr er o äll shick in bilder på de hrndr ni lill h ded

Nya och/cllcr Samla kod illa & lika välkomtra.

Viblirgladaom niskickdrin digilulu lblon, men sjiilvklrn srb deL braiv€n
nred vanligr kon.

Mer i.fo komnrcr in:i\t{ trlmnerdv WCP.

AJb.rlgnrppen besllr i dasshEer avl
Rtsn rSxanlb?t8

Ellit Fo. tc44
Borthild We siirn

bolle@uorsi.se



SVENSKA KENNELKLUBBEN
HI]NDÄGAFNAS FIKSöRGÄNISÄIION

NoIf kcll på Hrrndkclll
Afulbll4Dddqdtrdu4fu

affin"{DdlMl${!gdafu*
riÅ rd&nd i'Frrr,!46tdrf u'dF dDlDrxrr''nrrild

dd'n1$4tv]m'oryrli'i{nl

r*'o'+bla'dddJM&q{qlfuFi!.ifu4d

lils lrr n f4er r!l]164Lr$ draLbkrq Gr* iE irrr
4&!tu!c?derhuc

n'dhiF'hldlrheid*
tu+dbdbldiqedqEF

dP'.6Elud!d\dq{4
!hI; @!6$b! 4rrElr LrHs h
}rtj&a'dddfuEelfu(rDntJ

n.'h]46rihj6'i&!e.

n&b rl& drHrdqF t0 ro 0e srlN6^

5t



SVENSKA KENNELKLUBBEN
HUNOAOARNAS FIK6OFCANISA'rION

neddelande . Pressmeddelande . Pressmr

Arets Bragdhund 2005
orr-ro rrj.rrd n.n xrrom

IE.ddbh69{!P'n

r.ab!ld.&e!d,E

EEiL[&ö,fut!d'tl*.

!d xdFqllbbbr'.Fr.rE E eÄxoa



SVENSKA KENNELKLUBBEN
IUNDÅG^RN'.C All{SORGÅiIlsANON

meddelande . Pressmeddelande . Pressme

I .Ei- i,i .k b@, .r-*.h sb,
l.rq,6roiDF?'b!fr
I,B,,itr*k{,}a NturhtreF,i

rtuld! i:&rdd eei
FEddrngdtrM'EF{Ielr

rld*6!a^rd6h4fldr'9'ld'&onirri;D

lqdr&idlub*!ldF@i'Öl'l!sFANc^

Välkonmen valp - nu på DVDI
lfuil&qbtd$@fut+q'jl

I 'rF!' 
EEU' r r nq !ad4 { ara

Irnq9-:



F& art minimeB text på urslållninqsreslltar,
rcdovisas ejtöddrar på r€sp. hund. Hå. Du

19/3 SKK-lnt. MALMö
DofraB: Mikl6d Lsvånl€. Unqåh,
Crdids. her. !€ro*rs
GEs F6 A6 i{.r.nord.., Eu'Lorra
Grsrån slåråd. thpkr up srn.vap.
GEm F6 A.*d@ llrppoc.rnnum gely
såd son. H6dy. ?v.lpkli Np.

chr slh N r5soi. Fryh€, r Erp*k Hp BlM.vå p.

w6{ Bdgs T.t, Piä srhlÖdår, Fåd€.radån,
llunhr l iunkk €h l bhklcån B .

Gd.ll.ndr Nonh ll€Eur, P]a S.hddå..
Fådådad.n.lchhk ck zbfilt crcrb.

Arddun BUou ahu D.. angs. Kars
såchnd, Ddhå,*. riunkr l iunk[ c[ 2brk]

C.rdrr L.rk. Mr€.Looh€ Båe. UnN6Di@-

FA vllrt Fh. tbl.. L * Johssod,

w6{ Borgs Flrs, Pra schlöd.r, FÄri*låd6i.

ilo6€!ards'3 Our On Ä Bluå Sky. Karcn

F.np.oSfi r V.m.Varrt . L*
Johosn. cår€b.E. 1ök 20kri ck Fbrl ,

SLi.tlng.nr Anl., cuinål Lojnan.
Lrnkdpin!. 1örrr 1ökk ck 4bnl
W6{ Borgå kn.j.. MådåL€inå Elr€gEi
Måm6. rchhk o( lbrkl cåcb srn.

son ä dnlr*dt iör mänqa låsaE,
synpunkter - hör säna av dis tilWCP!

w6s B.l!.r Ulurk*, Pia Schrbder,
Fåd6hdei.2chrJ( ck 3blk B.6oib.

Pia Sohdder. Få4esladen, keniel W€!

Pehbmke ikd valdklds
[obh Bdudrc H.dvi., Mamd€fi'a kus
HöllvLken t vallik Hp a R mlp,

ÄnnllE s ftilh C!fi!, GumeL Bondeson
Hösånå!, 1ukl r !kr< ck r bhkl cen caoib a!M.
EE c SubE , 6uine ao.deso., l-]ögäiås.

Pehbmkeikd
Fcy'or'C!6C.lelE GabdellåHalsldh,

HlElrb.cr(crc Mqr. Gunnel Bond6soi,
Höqånå!, 1ukl 2!kr< Ck 1bid.
Aekylordr Fory, Jän &e Frcmbe.O

E l'rrhlcelrfti Gabderla HaGrrön.
Velllnse. I öki 26kl Ck å!d R @r b.
xera@t Hedd! tldE Guiml Bond6roi,

Xonvdlte.r JEpctu , Gun l\,lq,ie Nil55on.

[obh Bdudrc tuflcb. Gun6q Frod,
Velllnse. I öki 16kl Ck I bld Cen C&lb BlF.
Ällsrll. Maroeerhä r(ruse, Höltken. rverkk



AIE BIM tohliRan VIi Pår

224 sKK-tut. vÅsfEFAs
Domårå: Cån G0n@ SI.rb.r!

trobh B.gu.fi. H.eioi Marh Ä3ldm
Ko båck. l lunrd ljunk!{ ck 2bhkr.
rinhb.d€n. !l!!o, så.[ L ndån, nönninqå.
1dt lukkck lbhu c.n srR.
trhr.!.d{.n. s.lw, Bs r Lhd6n. aÖnnincå

slggd . Yul6. Har.n Job. Låksd

P.Fp! r $ar'. PEra!€ Ponl!! c4rriå
Bo n,Dgnd€ryd.luklluk!.Hp.
Edhd cdr. v D Beknohl., sy vi. RaqBr
RLmbo. 1ök lökk Ck zbhkl Cån Chsmploial.

rllc]oa@ ! a€d Selhr To 6dd,
Marua@l! widrn. L öplns. r onkk ck rbHi

vordidlr fFdo. Pota rra.reus. Jtulälh.

G6thnd! Ilnt.h.6, PerE Ma'leus,
-!århlra ljuntl lluikk ck 4 rn-
vordid.r G.i$3l. Blu., PelG M le!s,

LlnkdqN 1ökl2öld Ck ?blkr
C.litlrt E.lulirul Br@n6!, Anqeli€
Lönilee, Guslavsheru- 1öki 3ökk
Wld-d! K.fi.bdn, Sylv a Fåslq Rinbo,
1öl 16kkCk 1blk1 Cen BlM.
Furup T@l!i., ltrae?Gh Wid]n. Unköp ns

Ii Irrut In



7/5 SKK-n't. LAEV
Dddå@i Cör.d Bodegåd - P6hb.oke

w.rcopl J.m.t sond M&dns st,y.a64
sömoei Äturfdi 2l!nrd.
xobl. s.gu.ib G.e K.rry, as6 ca sn
Brgrhe sr.! For Ry.rrD, H$s Dåged4o,
cunnihe. 1uk lukkck ll,hkrce'1slM.
sEoå'. whrsp€.r.! srmon. Bin.Mrie
Båcrnan. KrrsrLnehrnn. l ukr 2ukk Hp.

Erot sl4 r6k, Md's rnsem*on

Pur.lrpuun Bobby. Bo.!r.. Madärne Bådr
Bdro Sömoen, Am0rf06. 1ökr zöki( ck 3bhkr.
Drylr.rd r uh*co, svei.Erik aid66son

xobl. s.gu.ib D.!gl6 Tddny Låke

an . . ou&m!rs, MEdånne satrr
Bdro Sömoen, Amorfors. I vslkr or BrM-

*obb a{u.te hlldui Ellsäslh widor
U.nlson, F lsra. l ju nkl l jun kr Cr 3blkr.
Gemath sllj., Ma.silh G$iar.en.

hlmhbadcE Vdlrmo. U€ns Daqon6o.

(onvdi.m Norroo, Gun Gissboru.

l{obb a.gu.te Friry. Toi]my Lak€.

Wohotg tridobors, Må'iånio Bsry Solg
söm6åtrÄmotrö(

JonloEn Kls M. K.l€ Tommy La1G.

W.ko9 € V.knllm PlErd. Maianne Barr
ae€ sömoan. Äm0 .6.2chkkck Fbikl.
c.mllo ch. olt . Gui Gbsboa. sexd.o€a
1v.lk| Ck 4blk BIB verå€i

TommyLaka AlingsAe, Konn.l Nobro

-;r!
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Reg ler frh valp hiinvis nidg

SWCK valpftinnedlin ssktttr fr o nr 27 l,t 2002

Medlehrtkar iSWCK.dDnttus ar d. uptlfrjdare sont örtkat dnlito eol\

SKKi Entqrlrcsl.tJö/uF ödat. oth.esl.rftt nrihiinrhnine Ba .t.

Kro|Jitt tn|philnvitnn\ tb a Jinöl.Iror till tulpkull tkall varo bfu!ön ld
på olli.ietl ursiillring 

"L.1 
l:aplis i h,oli?t. sa an lörill.lnr iir ö8on-

bstd u.s. tuedatreendt ?t d,Idisa öEonrjtuonaL
Ca igdn skallwru DNAIe$atle athltiuIån anlegetftit PRA allar eftet

SWCK i valfuainrisare ar sLlldiq, ai tilt NlpsFekulant qpllso ou alla
dnhitldt vltlkt dL Hanrisnins|n lkdll 4 s.r Rra någon p*t h.nda
tion. vtaa radasr son en lppllsninsort tsrwlpallinht

AVEI^SRÄD CARDIGAN

IAI-iPiiJiNVISARX CARDICAN
Alm-M*tx SGn! 0tC35 62 3l

n47n-751t Tt

c !tundsdohGjtcliå.cor

!-fd!!q!li!4aa

vÄLP{iiirvrsaRt PEMBRoTE
E|llnr Gmdiröd O41'l.1S 111t

. Hiirrisnitrye snllet i ttå ntnddet IrAn ankontsttlaunt. n iite uppliida-
ren beeat fötlänEkinE.

Nnr ala valp i cn kDll iir sålda. skal detla nFddelas ralphänvkaren

ÄVELSKOMMITTEN
AVNI.SRAD PEMBROXE

Mrrler. widh ol3-151)7 26

u!G!g{o!!!&
Ulb Tb.m tlll,-l8 607



REGIONOMBIJD I VÅRT AWÅNGÄ LAND

046-93036 li$loi@rclio.ootrr
ll40-45-4{)02 ä..dc{!d{kril@r.d..xrvd.[ni[.m.*

Gitl€lrory och Sl.rcho.g
ElrleAngldlFo bdg 031 33 I I m9 .lLi.Crcdrri.*

0?06-J0 25 
'r0

043J- 350 90 hinrln hNlrcnscolli @ basr p.n.se
lrEid Nyd. & Bcnn! Cdkson 043t-12003 in!.idobrnnv(l{leålnrldsr

Norrå oc! Vturn Snlhrd
Anni\"ocnJmÅteFrmhcr! n4?).l?.111 icl\ö\.r\(qrelrcom

Hcler tobs 0?47-150-10 lulcn.ioh1@tclitrom

011150726 widin@s$imer.se

0498'2135+2 Iomrhr.ruMnn.@$iude!.sc

0570-5054t imiduutrlr@hobuil..o6

027330164 lindboh@t.liffon

0693-3010? nlitrui@r.liLcom

09?]-51014. D$Era!!I!41!@na

03-163 53 ll !!a!!!!l!!4q!!!!Ie!.$
Srnd .*h.ln^iiinlend
Malin EriGsor 0lc9ll99 nilMe@dp.0lmr. r

Bo'!h,la wrl\u'om 0,75 9l:1w 6ollr@rdE'.r
0?0?-E21256
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SI'ENSKA WELSE CORGI KLIJBBEN

[MA4!BE!!:

177 33 JCrf:itr$

.-posr rch.mdus@chellu.s
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