
(('

212008

SWCK

Svenska Welsh Corgi Klubben



svt NsxÄ wxl sH coRcl l(l llBBFNSsTYlltt sF

N.r1hd.!åq 1s

K.sit S.nisrh Månånss i€eb.tån 10
77552Kuib.

vlc.ordlSF.d! G€&€lra Hsastiim Vågen lDaei,
ft{n.wns 240 32 Fyino.

€-9051 dd.Eids'ä6M*n.9

6p.sr vlmo'drntrd.d3ddm

eAosl ubhlnhNnsvåddas{kom
69h(!.d.'9

€.po€l ekrvidswd.rd

€{.i uln'1d63$Ekorc

8r.sr e]]lpl@sdrtlB

Ord l.ddol Bo.!h ld wellslliim

ord Ld.nor Monikå cådsson si.k gEnd4

Suppl*nl Bådcssbdg san&Fn €,5
512 61 Srerd€qt

S!ppl...l Bd Jor€n.en Jodlorps!,ltg$ 5
33€ eo Få4srådn

TidnirBdn ulkomar4 aJri/år Urkomff

Nr2 jtmi

Fd .u e-nosra helJ sryehen E! d.r b6 rn drändn: irvr.lsc 4{srk o,e

Eorghild wcllsrrön. Holmdtlns l& 76031 f,dibro
Itr$ Dasert ! (rills vid&). Grtnelr lhlstr6E. Ivlslin f,ril$$r

MeNloa!

NoriFr lnder nrbrilcma n!f,ing. fijd.b. dödsfoll. impond. eRponer el chlnlionår:

ÄnmNer ikrll iNnnder try.kfirdisr! rill r.&kören Borshlld Wcllsröm. HolneN viig I L,
760 3 I €dsbtu. .ll& lin mil bollcalrcoli.se

Föt tiktithe. i sak och ianehåA av infö/da adiklut och amoase, soatför
fnnarcn/annonsörd ti fullo!



lnnehållstörteckning

Klubbinformation
lnnehällsförteckning
lnfo WCP / lnfo från Kassöen
Ordldrande€der
Redahörens ruta
Top of ihe Worid Co€i 2008
NWCK Nordisk Oppdretlerseminar
Polarutstållninqen 2009
CorgiListan
Ärsmöiesprotokoll + handlingar
SWCK årcmöte
Presenlation nya styrelsemedlemmar
Export
lmport
Paming
Corglhäff på Gärdet
Jag & min hund

SWCK info
Nostalgi
Regnbågsbron
SKK Prcsmadd€lände
Utslällningsresultat
Regler lör valphänvisning

Regionombud

Slda

3

5
6
7
I
10
11
12

28
35

37
38
41
43

45
47
49
52
57
57
5a

At6lagshild:
l"li!! & lvloris i.lkar g,ttjeh,ofiri'ts tillsant ans

Folosttl: Å nd Sklklul



Informstion om WCP

WCPS rcdattion tar tackserl emDl rcdåkionclla bidma till lidningen.
Red*tionetr ffiimhåller sig dtrt lnnc! !ft bstiinna vld ron p{blice.N och åven *ilt€r
an rcdigeE €lld be sl{.ibenrem skiva on sin nraterial. lnsinrda bilder son publiccra6 i
WCP s*!ll v@ cgnå bild€r eU( ha skillligt rjlblind !v lbrogsJbn.

Iin notscr undrr rubrik.ma paninC. röddÄ dö.Lsflll. imponcr, ql)onc. och championar

etllcr alr enoni och bildiirgrorir,
Dock börobscNcms an Ndql'1ionc! inic autonalish plocki intonndion iid! SWCKS
hemida ns dd gnllr d$s! ruhnkc. Dcn som vill ta id cn notis i WCP mdsl. ålllså

Redlldioncn brubetar iikommer nDredll lill fldis liLlnins. DåEflcr linulr don rill
ansdris. ulgivarcn (o.dlnrs e) iom har 'hisk ordca vad sällq wCP.
Annon*. sknll insiindG Eyck&rdiss ull adaldölcn.

lir'tiltistpt i totaLh in&ha cv ialö\la a tilllur.t h dutu'nlet *tost lii.attnen

WCP konmer ur ned 4 nr/ år: under na6. juni. seprenber eh deccmber.

tr4q.o!5sla$ I lcbru0li. I n,dj. I Jdgusli. I no\cmhcr.
WCP kan som nrsl n'n.hilh 60 sidDr{= n8xvih lijr dubbelt ponoi.

Pinninner ont SWCKSpolicy niir dcL giillc. etononlislG Ltursatdonei ÖhseNera
an annonser (somgl insåt unde. srutisa lonserinE ) skall vara berålda imo in-
lirdnde i lidningen. Smrnu regel gäller även Kennel rnorser på SWCKi hen{idå.
Dcssa b.talas ås!is. Vid betalirg. viinligcp ogc bådc Kcmalmnxr och cgct
lq!]qlDetlå gåller natrljgtvis även annonsenng i SWCK! årsbok 2008.

Se nedån utdråg LiÄn MöLesprorokoll nr 7 20021

S 64 Policy ans ekononin
Berliilsom Pollcyi Allekoromisk trunsåktion, såsom rDnonseri WCP skill
\arr €flrgdr vid maustopp, och mnälDirgsrrgifter till SWCK-utst. sklll
varr orhgdr vid ånn.tid.ns utgång. Såvidå ej rnmt rngcs I rnnoDlering.

Vad ginler Vrlptöpde och dens givomedlemskapr Iör all Mderlärta och ni Egis-
1er dc rän bchövcr kdsörcn vid inbctaln;ng uppgilt om namn. sdrss, ielllr samt
vilken hud det gäller ocb vilkcn upptödore. ÄveD d;i b.lålning skcr vi! Iormer
bchövs alla dcssa uppgiltcr. Skicka gäma uppgilt!'må cn g.ång fdr myckel iin tör
liret. Det iiJ inle helt enlelt ati få ilop en 'tom beralning med råtl nam-



Ordföranderader
Nu bijrjar spåuirgen inLjr World Siow och vå! egen

CircritulsLällnj.g stjga.
AnmälniDsslidcn har gån ul: vihartån dc slutgiltigadcl-
(åSarlistomar såduurlå$ 170 corgie kommer vi atl möta
på AIDsrc - Släker lorsdascn do li!l;.

.\43
[.Ian sknllc k! rå tro att dct inte kan vara så hnrhiirdigt; utstnllnin8sr har vi ju
v.rje år. men d€n hår sÅnAen iir del er hel del son iir unnDdundr och o!dl. inle
minst utstälLirgvcglcna.
Ringsekrelerma här gdll på kus de här ulställningsx öljerju FCLS regl$soh
alaiker cn hcl dcl från d.r vi ä. vanå vid: bara ftra bundar plac.r6 i klsscma;
bda klossvituma n$ts och d,å koras bda rinnden- I Finland iindmdes ulställ
ningsrcslema ift nåel! årsedan tillFcl-rcgler. mcn ulslällamä rycktsan dct blev
njr dki81 Eed bm EN vimtre. så efttr ett år återkonr båsl. hmhuds' och biisia
iikklss.D med Sra placemde hudar. Vimrs. vadviryckelru ijuli.l1iilkommer
dmk dessa re8lereålla bda iWorld Dog Show ocl i circuitnstiillningama.

Liver består ifte båm av viirldiustållninser urst?illnin8ssäsongen hdiu
komnril igånssh lunkar på nalrtan som wnliEL. Förhoppningsvis påverkff denna
sro6alstriry irxc negativl på övri8a ulställnitr8as delr&gaBitrror. och vadjag kan
se st vsrkår ätminslone corgi$fnå !6ll$ ut ungelärnormalr.

Livcr bcstår inte ens bm av lislällDingar; tåkthkr är dct en rclatiit liren andcl
åv dua h'rndd som någonsjn ser$ urslällningsring. Någlåstälh ur bn$ke pi r,koj
m par gänger. mcn många hundågarc uppläckcr att dct finG så många roiigarc sän
atdllbnng. en helgnnarsriga upp öre gryningen, åka tinNis njr ålt tillbringa en

vacker dåg mcd ån väffa. vänta och åtcr länta för att scdo iintlig.n undcr ctt pnr
minuier sprin-4a runl i er t'ln-e ring. dh sedan fd! heh bed ett pd pl6rbsd.

Vad ållå hudd uppskltttr dr .kiviteFr tillsenms rEd husse/6aue-
Förhoppnnrgsvis firvi o iin somm$ som ger oss många rillläll atl lillsammans
med hunden konlna ut i nstuen och ka6ke irära spärnnB del uppskanår niistm
allåhundar sök.lydnad elleragihy tilleienDel. Man behitver in1€ harillsåns rill
nnlsttndiS .gilitybuu: rågm hinder. en tygtmel, ka 6ckr långr om ntu nu hle
skalllällu lned hundcn.
Å andra sida. är dct i! ona roligarc att träna lills:mMns mcd and6 likdinnadc-
och då krnske m,tn söker sir Lill någon klubb. Fitnrlon r11dct o,iåsr är v:ndig
trevlist tår mn ffångu ips och lår si-!l ordenllist hur nEn skallså rillvirså.

Sonr sa8t ve ra Världsllstälhinge. just nu viildiet myckcr tid och korccntrat-
iotr. nen snån dr dcn bakom oss och !a kar ABfl oss på isda akivileier.

uua rh



Redaktörens Ruta
Så ä SwCKs årsmöte avkleat ochjag sittcrltir i Rcdak!öEstoleD ' igcr Jag är
glad och sloh över arl ha få{ lortsatt fönroende på denna posl. Det är så ruligr o.h
givundc an dbcia ned tidnins. och afl fr konlak mcd så många mcdlcnDrar i
hela lmdel och även utrnlör v,ira griiBd.

Våren har komnil lill Edsbm- oih öven hrnnit med l fitrsvinna. VihaJhaft +24
grader udder näBra dagd och diirelie. -6 grader på morg@ma. Metr lrådgärdcn
börjar \]aknå rill liv. lilket är heh ljuvligt D€l är degs au drömiia plancm och sil

Just ru är dock min oesta rid wpnsen ned 'lop oJthe l/l)ottr Cotgi 2008 @h

vtu alldcls €$a lftSaof 2r0E (därcmcllan fdrsöker jag åvcn arbda lnc. . ..).

Det år våldigt roliel, spiinnandc och inressad ån våm med i dcr slora €lenemang
som Vädd$tnöllningcn och cmnite. är. Det iir ett otroligt oöere som SKK och
k lubben har lagt ner orh jag tr övertygdd om att del komnler ltl bli helL fån6\tiskå
urstilhinsarl vi i ldubbeD betar tör tullt .'!ed dc sisrs frjrberedclsemd, vi hlr
iiven beställt bn våder nrd soloch laJron våde..-
Vi hopprs nalurligtvis atr vår uistäldng blir vålbcsök Gh att der gär bu tör våa
svenska corgisår i den inlemdionella l$nkurr€nsen.

Når der gåller Ä^boken så :ir vi i kolMiltön iell ölervåldigade ölcr det ge$!d
vi Iått sant alla tua bilder vi lått in. C lådjande nos så är dct bilds bådc på de
gdla hud.rn ch de nya! Vi bd låtr kortstl med "eånna corSiägsre i hela
Svcrige. vilkel år riryck€l inlressarl och roligl. vi k?inrer åtl vi slullc kunna aöet0
vida.e ned boken lu liinge som helsi, men se det sla vi inle göm. . .l

.1'Äå,{

ÅJsboken komer an fius dt röEätj nspÄ top ofthe llo{tcorgi 2008
sml åvcn i uår ecbshoD li?mövcr.

'lop oJ tfre atr'o&

Cotgi )006 !

EoLLc
'\d ah.tar" dld., Dinne



top d thc T lottt Cotgi 2NE!
I bijrjd r! juli 2{x}8 sdr Slerise db Srocl$oln son !:nd fitr viirldsutställninsen.
SrorUrortumnin i/ilv- o air p rLLn diir SKK iir.om arnlor.
I sambard nr€d dclta aranscErdksä cn SGkllasklut'bar sina csnd s k ciBuil-
uNtiill'insd nå Altrur€-Sukcr i Jin$lb med hiiilo dv stockhold{ KonelLlubb-
SWCK år så klln Gksn repe*nteiåde. med vlr eBen risspecidl son vi vah kalla
Top of the World Corgi 2008 | Det {inns alltsi nröjliglet an $älla sin hund tli dlBar

SwCIcr cucuiruariiUnins in ?008'07'01 och SKKe ulsriilhins in 2001i'07'04.

Di många tuscn hundar mcd vidhanglndc matlaroch husar komcrlill hundsladci
nnd$ dcn hår vecka! rctomnrendcEs hugad. ltslällarc redan nu b.ta husrunl På
*ww.s[.se kn Mr lliclo pe viirldsutstiillningeN loggr eh 1å lips o horell.
En annan ide kan vara art söka på vandrdhem (!ii Svenska r'lrisrfdrenin8en) eller
bao googl& på huDdtillnlna horcll I Pä Alrure Sttikcl konncr dcl att finDas gon om
utrrmmc f.jr husva€na. och -bilr. Bussar konrmcr !n eå ncllan Srockholmsnriilsu
oclt Alnrm Slätel- lLlprrwww.xlturc.se/hitld llllrln

Bed & Br.aktrst finns även på Wadeda Loft-Itrn i R$lasetr - fitr info kontakta
ånd€rs@,$rl.då.s€

Narld fiAtuIh iin infornution:
SKKS hemsidu : rw.worlddogshow2Ltr8.se

För SwCKs Top oftlE World Corgi 2008 he vj;
Do.ft welsh ColBi Cardigan: Al Taylor
Do'larc Wchh Corai Pembrckei P.lcr Grcen

Dema kl6s in öppd fitr m hanlund och en tik. a! sal]m rNuidr (htulas och
storlek).6ed sannta ågrre. Båda visls irin-qen a! eD handler Dedellagdde
hutrdaraska vid aktucll utstilhing vara bcdönda iofticiellkl6s och inrc blivit
diikulificcmde ellcr dlldclac kvalireLlpns k,n ej rrrirbelöno.

Be&!nft{ls. pÅ rnmiilm slnl PM
Allaulsrillare Er ed Pl\4 ned lider tör veoiDäöesiknirg. ringkarla sanxnun
merlapp tdr hundcn ca l0 dagar fdrc utstiillninccn. {Ryska @h utonrcuropciska
utsdllare håmlnr nunrnerlspp smn ijvri! inrbnmiion på nNtdllninssplalsen).

Vid uNrillringcn Iölis FCh sm Svcnska KemellhbbeDs utsUllringsreelcr.
Utslälllnra iöirindcrsis ltt 1ölia dess reelcr. RAt an dclh i utstiillningcn ha! 16 sotr
in e ;ind d! Fct eller sKK och in regislrcrad i en tedelor-lbisaion ed{iind av Fcl.
Oi:r lrslijllningen nåsre stillis in a! blindeher eller osaker son inte kan påverlis a!
an"nBörcn. ölrrbcialäs inle anmiilningsavgifiei Pe$ama anvAnds tu att råcka d.
kos$ud.r sonr uppstäh i samband nc{ aruscmareer
Arii!ören bar rijLr du rrM särskild oBal liier. lå enor ed hund iil nBlällningen-



Amngörcn swnr irte iör skada son osakars a! hurd eller urstillee.
Obsl Del tu ööjIdd an m.d lrjiilp av lnnar p.rson, sofl befrm$sie icller ulintör
ringcn. fö6öka tåvorka uppvisninecn av en hund. Urstiillue lår inlc inlLd! sotal
fred dotuftr under dEående bedömins.
Alla hlndar son delrd på trtstlillnin-qen sla vda id målkta med djkrclnp eller

AJ6cll inli'rmrion om id-mörknitg av hud ldr inl-o.sel i Svcrisc finn$ 

'lå 

Jord -
bruksverle$ webbpl $ wws.siv.se.
EnliCt svensk djurskyddshg et dcr inte i llålel att ulilrda så kallade stackel halsband.
Munkore 1år anvandai vid in-dh utpAscing iill slsiailh iigcn. docl inr. iingcn
under påsående bedönn,ins.

hfiirsel av hudrr d[ Srcrig.
ObseNcra fft de svenska idj^elreglema är otöliirdBd. åven tft delllgana i Wodd
Dog Show?008. Uis mcr på.lorörukscrtcls wcbbplah q@.siv.*

vr rckomm.ndcEr allr' us,äll c atr tisa all UKT|C I\FORMATION som finn: på

V&cinstionsmvisningår tiir utctållningen
Vid lrsEllnirgcn liiljs de vaccirErionsbednnnekcr som faslställts av Svensks
Kehnelklubbm. Utliindska ubiällarc in slaldisa ali ra reih Då vad sorn geller för
inldtsel s! hdd dll Slcnge och sir len sd. Akdell inibmLidn om ka! ldr
inöNla\ hund lrlls\en8e rin6 hos Jurdbrulsr.rlcl pi '!raa4i!'!c

Sv.nskr X.nn.lkltrhhen( !rdinrf lonr6*timmeh"r
Vid hlnduställninElr@h lrov såm andm masev€nerrdg lör hudar dllimpa de
laccinalionsbe$åmmclscr som la$sdll$ a! Svemka KenD€iklubben.
Anangörem! { skyldisa an kofllrollera sadlila hudars vaccinatiensintye.
InibmLion finns pd {qs.sorlddorsho*2008.se frdd CLacdr-ursi?illnins

Hubil- & husvrgtrsupputå[ritrE Almrre Stäket
I samba nred World Dos Shoe ch circuil-u1ställninsånå cöjudcr SKK
uppsLällniogspll6 för h$!årr!i och hurbilar. Du bokd cn plaLs och b€Blår j för"l,or
g$om ar ryllå i SX(l wcbbfomulär httb//kenner.skk-sL'/camoi!4
MerpartcD ev alle cilcuir-utställnin-qrnro. dcl villsliBa ms och spccialklubb!f,Es
utställningdr. g.nonrloN pn 

^lmårc 
Stiikct. Ställ upp dir hlsbil/huvasn lor ctt bE

böendr llnder Worid Dos Sl$w-vclksl Du Er niit! till dtre4 ciftuirurstill-
njngmc. Ninsell-sren pä fredå*viillen fI bor endar 30 minurer ftån Stockhol'ns'
nisMn och world Dot Show
SKK eftjrder lratis bL$transport flct! gangcr pcr dig till och iiån SloctiolDF
ntästur. så du ktur rygd IånDa ditt brdon u er dåAen dÄ du sliillcr ut pd World Dog
Show Vi vånrsr os elt myckel stod antal Bäster sä paså på 6tt tnitra lilosintrade från
hclavö.lden! Bokningske.på:http://ketrneLstk.s!r'csnping/

Svcuka wehh Corgi Klubbetr ötrkd alla uBtiillaB/besökae välkoruu lill

top of tlie't ofr[ Corgi 2008!



NwCK onsker velkommen til Nordisk
Oppdretterseminar

16. oq 17. auqust 2008
på Emma Glesthu3 i Sandvika mellom Oslo 09 Drammen

u{rYlav,eE!!ardeEJ

oppdretterseminaret bliråvholdt i forbindelse med [Kx's utstillino I

QEmfte[(Ciuffslvalitrserhg), den 16. august.
Dommer be99e raler: ,6n Lanning, Ensland. Det e. mulig det kan

bll domm€rendring på Cardigan om det blir for mange påmeldte, slik
ät beqqe raser kän besynhe kl, O9OO.

NWCK hå.leiet here Crnd Cjesthus fra den. I5. d-9-si 09 vil o9så leiF
mstelokale på Dranmen Trävpårk, rett ved ulshllngen. sllk at vl kän

komme igan9 med farete foredragsholder me lom Ese- 09 gruppe
bedommlng.

Lordåg kveld koser vi oss med koldtbord på samm€ sted. Drikkevarer
medbrinqes åv den enkeite.

Vi får videre inn foredraqholdere frd Norqes Veterinerhoyskole,
NKK m.m. på emnene:

Fodselsproblemer - begge raser
HD - begge raser
lvlenta litet - begge raser
Von Willebrånd i Pembroke

med på hjemmesiden wErdrorgi.no , rullstendig program 09 klokkeslett
kömmer senere.

priser:

Dognpris i dobbeltrom: Kr. 295,- pr.pelson.
Enkeltrom: Kr,395,-
Sengetoy 09 håndkle: Kr. 50,-
Parkerlng bobil (ut€n strom): Gråtis

Dnkkevårer| Medbrin9es

Skriftlig og bindende påmelding inn€n den 15. juli
till

Ha.ne Lystad, Lystad Gård, 2312 Otteståd
eller på lEail: qr

Ytterllqere informåsjon p: telefonr (+47) 52 76 20 49 ellet (+47) 63 97 69 92,



Inbiudan till Polarutståillnin
4iuli.?-0i9

Svenska Welsh Corgi Klubben inbjuder er till världens nordlgäste
Corgi utstållning i Hapardnda (cå 100 km söder om Norrd Polcirkeln)

under en veckas tid flnns chansen till J ae,t och 2 c4clå1
27 juni dnordnas internationelld Midnattssolutställningen i Gällivdre,

4juli arordfl aLsltrLclanatiqnetlutstiillnitrs i tlaparaod
och 5 juli ar det dass idr intemationell utställnins i Piteå.

Polarutstållningen kommer att hållas på det vackrå
områdei Cape East, söder om staden, dar det också finns möjlighet till

overnåttning med husvagn/husbll och i stugor eller rum.
För information och reservationer se ww$,.capeeast.s€

På freddsskväll€n anordnds en semensam middas rör de som är
intresserade. SWCK har preliminårbokat stugor safit husvagnsplatser.

Välkomna aLt anmäla €rt intr€ss€ for boende och/eller middas
redan nu till utsiallninosansvaio@swck.oro som åven svarar på fråqor

om uEtAlning och rcså.

A a ni nodiga san vggar undersoka: Går isbjörnarna vetklisen pa
galoma2, Bor d:ld t 1\3tar ach tat renen l l )oDbell Ar m/qqona rlora

som reaplan och ngngfalt fler till antalet ån lokalbefolkningen?
Boka in ett semesteräventyr ni sent kommer att glömma!

välkomna till Haparanda iMidnattsolens land!

I

,ri;..it



Anmd DfG genost till Corgi-liston!

Bollplonk sökes!
DU ör en d€l av vär sonrldd€ lonskop oln corgi-r6€rna. Vi är
irh.ess.rsd€ ov vod DU hdr för synpunklcr i frågor krirts rdsefms
utveckling. ilqn sl(lll. kl,nno 5å9o alt vi b.hövcr cfi bollplcnk r*ir vi
drbciar n€d desso frågor.
Vilken ros ör UJ infr..ss€rod ov?

Försk informction?
Föruiom i WCP vill vi även klnno dclgc dig försk irdornFtio[ ov
oliko slag som bcrör ovel, roiutveckling sont nyhct.r från Sl(. För
alt voro rn / p6 dessa uiskick behöver mon ho .n c-postodrcss.

RAS - frantidens corgiroserl
Vi b.höwr h€dorb€tore lill d.n uppdol"ring av Rås-doksnErf.i
sotn rcddn är ihiticrod. D"ls förfaltdrc till olikd önrEn, nreh öv.n
sol&rnniga bollpldnk.
Vilk€n frågo .rEog€ror Dfg nEst?

Anni DfG lill Corgi-liston g€non ott nedd.lo Zizi Lindhoff.
Per i€lefon: 08-87 50 08
Per nejlr 5ekr@swck.o.9

D! utpgift"r vi bciövcr nör DU 6nr*ilcr DfO är:
. Nornn
. Tclsforfihh.r
. E-postdd.ass
. Vilkcn ros inLrircror DI6?
. Vlll DU ha färsk ihformotion vio c-post?
. vilkcn fri96 

"igogcror 
DrC nEst i RAs?

f .d vänlig hAbning

Årrelskommiitåerno för Cqrdigon och Pembroke

ll



st.itio *.hf, coltr xrrtba

PFtoL6ll rlh dd awCX a-n$r. I lLi. br!&h 2(D@r9

t r. Jdk ric e.öcdlngdd
Anr d {dr6n!d6 hrd.Ul{ rlrr dM'.it !r&.mod' tu r.[d lle.rrd,
jrnfllgrdh$n 30 @j*l$dc ':dlrh@!a d&dr

! 2 v.l.Y ord!6rt lnDöl.!
lill ddf6rsd! Rr I'sb! etLd aå$ nEdM

! 3. 3iy..l.@ nmlrm m Fn{.tolll5q, r{ nl.4
srrfll,.nbdt n!s[ st.r.å6! n! FobrllbtrE 6r rrdd

5 a, v.l n ttrinnda.l'.'röe. dIL. rtltrLn Fn rl|.uD.
trr.d ntL..f,rör.rb.t ll irlt . trlla.a.l

Ä,ddu.d.trril jddBdrrbddh! drjr Mrrh E*e, ei (sm

a a. tr..l!ro.rM@6ny! r!llrrt!.!..rdrd!?nln4
sldhs! tunid. !to6 r!ä l6$E $ iEnldm& rbbhm.e5 bd. iåldd6 d'1's
Gh rrrn rd n@ bdrruir.r drMr6 r.llr!.. 'c. f4dldM @$n lld tffia

1 3. F as.6tir*.n .!.m l'lr.r.€örlihn d.
l]tddHlbe dhlnrm brivtr ldgEJ,g kir@

17. Fdull-rr.drL9ordrqd
Å6lffii.fttd.drn dihd'Bodi'ifh

5 !. a!r!a.E &udolrdnr rFd bde .cr s{n i,{orrrt!
r.d.qrtd{ ör 'å.d dd n lt'acd 6t rlir'fu

t.rrahdhd dn g.@slll lBsd b-ldd! n @ d!u. snllrl6 {h Lldrr

1t'

t7



srerr w.br c.7d &$tu zodmr-lr c'drr({r
Ad[fuo'!bbl

I o Frrt rlLtn r b.l.G .{nr tuh.trarnrt -na b-lul m .dbd
dor urg&.l|!tn vln.l .lli llHu

Ar@d b6lri.d..u n$.1[ b.]c o.h dlbtnrriq

Ir0. 3fn rppori on tr. upFdr{ arnlladd. r.mör. gidr dll

trytr@d4f'n6('.doviq

gll, E .lut d .tBE r{rtl 16. rlyt lq
AR E å.d!hd. rfr h.!ih nlrdo FMntib ni. lm? rE ftdlhiis

| 12X asllr o.rtnLo.tö..1.t öll vflortr|.fii

^.rr$q 
ö.drdd. d Soelm! dtElsr 6!dlS ril rtrsia!'Lr

t12.2 Fö..dr.ldnC&.rynlxd!!d!.Fl-
srFr'6 h!'rsdlLn 6. t !t0€ !4'n{ds &mdd bdrdd.4 !!dr!nr

tu Nra t6ludd. d llubb.n icrl rdb w biilzc ft' Hd nt lwD rrl' sKKr

Ä!'.d t6tood! u !n d<u rd. r brr,&rLg. !r 6dEl|| Mr''-rc @!o brcs.r
sl.llduuubbo'iFnd.h'.'rl

it2:3 Aållr m ndtl..llk ,!6
födl4 Ord{ Hii cydd om dtb.&ir.d. ndllffivAind tu 2009 

^trnnrd 
b.rt Ld.

fMtlrd6 ibdlla 6 d hqr &dlmrvdnd f.. dnien rkil.ntur ftr l:5 rld il
:t0klw ÄRdd hål.b& d tnj. l'rvgind ördnitui. rEImtu fl2lor'
8mlöd.. rb.rl4 m d hqr .lcino lt'r ndhn4lp ör !!l*ö!|r frln 50 lFrcr till
l0O lM fuqe bäbo& dd yddirs md ösnlrlm !,&dd:fJ .d föuli*d
s. r .l N9 e 

'$G. 
e itu hörr .eand f* {Eil.n6l'9 tu ldp*orc 

^tlind 
l0'

!.lpkoprE hihcillr! dttrål pa 50 k'ni

513. Ed'ndrtd.rbdlnöa-ct.lpd{nn l.ryrddr
Å',m6 !.rhbi. on ot tudd rtrl ltrd*LdrdE 6 adi8i.lrd.da {d
odlidr& dh 2 Nlrhrds

tl



Ss!r. r}rl. Cqti l(l$ö.r 20$ru-19
läe.'l!6d

Sra. V.r { o.diiö..n<r., .drd. Ld.rdn ocb rl,tL.rnr i dFls
Åffi h.d6r. { dli!. 6rbddnis 6Bhg etli.

ry[D.dtlir r dniiariG rldlmd pl r &

Srpt'e pr I & i.iblbjqDildnB

t 1!.

lill Bi*lsptlåde Dl I &

vl d $l nv,.qt cn ra Evl.drrpr..nE
Admrd bld. e dljgr dbd liqr6.rr.!vlljt.

6rå

| 1?. !.h.rdlhg.r $rxh.rmrf,d,tr. Gtdltlllrr*ld hd
o,rall dl.rFho.i.. n.l.r !!n-.{rt !.aör.r

orio uhr r-ttL wr&r!-: ;Hlt d F d rr 4sr.dr''r'p Ftui
'd h frd d & rrf d[tr..rr!r.rEd rrr{ s*cK
srrqi ynn r srrrds fardll, ht6rl r! Miönn
lr$6u h€ld.d. d bi&ll. tuiotun

Morin I, krn SwCx.tEt : FöELI r tdrlrr ri {lph&*.'i!!nqLr
sMdsqlllruli lryrdb litrEll Uilllr w 'briffil^.di d!kd. rt rah lfu

!i& R 3
Ulh ltdoM rÄtuhdrdr m d! röd. 

'n 
d s try h{]!6ut ta Dlå&j$ En oedrr. .v

gdrn x^siolld & odd.ltdlr

En ljörfu (dvrl d r |')
N.lan critrLu (ny{l Dl I lr)

!tr'1

t4



rY-rb w.ac.ii g-

tta, örbrtdr
lir.!i!.ndrrarlr ird.

q.,G|rt rdra.rdrtha*s*.c'.vada.h@
Dttd atr lrili{! n ddl- i. ris; or' r|w a ftfttr- -16

AlrH.n *atu*16 S.lB-rild6d-&d-.ta.r
Lir6rEl.l.r{ll l&td-li.a'lh

trFSörlFfi!åö..d
':- ;' .,)

tfl.J , \ 1.

.i',

tr5



SVE\'sI'{ W-ELSH CORGI KLI'BBL\

VERIiSAItrIETSBf,RÄTTELSE 2OO7
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Rovlllcb.rltt€b€ för SvrBk Wsbh Co.gt Khbbon

Vl i?tr giårskåt .åtensl€p€må så. 3tyreb€.6 t^eltDlig lör år 2007.

vi hd tagl d.r d ktubb€ns råk€rlBkåp€. och Ovtgå håndtingar som
låmn.r upplyanmgar om ldubben. diqd i o.h öryslrrinq.

Då r€{s,on€[l ht€ givit anbdnlng lill åFmårlhing,.tithtyd(el vi en
6tyEl*n bevllFs answl6ltih€t falr råkonskä!.år 2007.

Sjobo och Srved.len 200803-18

&,,,&o,*,ru,
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Plartrad verlsanher

-irsniite 2008{13 !9

Sgcirlotstiilhingar:
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-'Udiritöl.dnt

IlFpföd träfi för P€lbrok€
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Welsh Corgi Cardigan
Avclsrådel rapporlerar

Under:007 har dcl fdlts flsr! cårdigans än någonsin i Svcrigcr lör lötstä gångcn
h,tr !i komnil över hun.lra reeistrerade hundd. och det nred mSinal: 125

Att kuNar ver!tr s6rta bercr på åtl Aret 2008 har knlppt börjati bea e! lall å!
till$vidnre inrEsistrerad.

orkd d HaBr crdr

Ökningen na. lijrsi och fin st berott på att åEts kullar vu srora; dei loddes b.a en
kull mera än åreL jnnån ( I 4 i slålld for kclton). m€n tlnlålel vålpar !år nii{ta
dubbelt så stoll. 7.5 valpd i Bemsritt per kull!
Au kullåma tu slora ärdock inte cnban posilivli tiftama blir rijlLa och der är inle
ot?trligt an IM får snitta ftam de si$a trötta valplma- Hur som helst lcrkar dcl
inte fd'tkomna någå leililitersFoblen i rasen .

Tio itrporter hu regisrrcrats förutom dc 6dda valpma.
lretron rikr o{h benon bard har vdr loråldir tjll årets kulltri ingå
avclsmar&dorLr mcd andru ord. och dfl är iu elidJrndc.

Fulx så 
-qlädjåndc 

år inte att hittilkvamndc rend med minskad!
n8velskoeffcisier har brulils. Det ge.oblninligd intrvelskefficieffen fijr tucrs
kullar är -l.t vilkel f;ir anses wE höe1. Med så lnen rs som vdr rnåste Ii akla oss
tör ailrfitr snåv avell i liten lopllåtion kd det slabbr leda till att oömkade
cgenskaper $pridcr sig .

:t



Rasens genomsndtliga inavelsgrad

Under året h !i i avelskonmiftn årbeht med en ny valpkulkblankell. Dcn
komcr vi sända !t till samtliga Lrpplodare som .eshtrerat hllu ftm årct.

Welsh Corgl Pembroke 2007

Pcpport från avelskommittån

Avelskommitt& hår under årets förstå delenbart bestått åv Ellhor
crundstnöm.5edan nov€mber månad också åv Bent.lohansson och cecllla

Antalet r€gish€rad€ Welsh Corgi Pembroke hos Svenska Kennelklubb€n
urder 2007 är 22 stycken. Av dessä å.4 rtycken imporier, la sty.ken år
uppfodda i svedge och förderade på 5 kulrar.

3
4
a

Rått o slåtts 1 3

Under december 2007 föddes 2 kullår Pembroke med totålt 11 valpår, dessa
valDar fnns lnre med I ovansiående Erdfisrlk eftersom de registrerades under
2oös. så srtfromå år r.lte fldrqr l,kå oå|qå som nån <ån b-o nå. man låse,
5K(:s reqistrerinqsstatistik. rvlen fler uppfödar€ o€h fler k!llar behövs fö. att
viskå få en tllköckllgt storåvelsbas.



Följande hundar har importeratsl
Annline's World Of Fame

Siggen's Dooley
Ulfls Chanli

vi hoppas ått desså hundar ska 9e ett värdetulit tiilskott ti I vår ävelsbas.

Den höqstn respektlve läqsE inavelsqraden år 3,5 respektlve 0,0 o/o.

sålunda hållersiq alla kullarna under den rekommenderade maxqränsen
på 6,?5 Dä dh 5 åv 6 kullar, til' ocr med under de- åv genetiker
relommenderåde marqråisen Då 2,5 o/o.

Avkomrna efterföUande avelsdj'ir har regiskerats under 2007. Vålpar totalt.
ängerdettotalå anialet .egistrerade valpår i Sverige efter respektive

Vålpar 2OO7

Wåles täle s Cänanän Fire 17
1 1

Boioiamiie Sullet Proof l 3
Drcamboåts Full Moon 6 5

Valpar 2OO7

Himiabackens Sibvlla 3 5
3 3
6 1A
2 ,
3 3
1 1

r,4ed tanke på de låga regiskenngssiffroma så bör samliga uppfödare tänka
på att inte överånvåndå vissa hånh!ndardå der mhskar den genetistå
variationen och n?mtida åvel5bas.
Scmtlgd uppfodå-e qdr uppridnå!! dd sndd rn lormulårct 'VdlpkLll ,
PeTbro<e wesh Coral tlll aveskomm ttän. Formuläret kan hdmtas från
hemsidån €ler fås vr: åvelskommrttdn
Endäst en uppfijdare har skickat in formuläret o€h någon sammänstållning
kan därför inte r€dovlsas.

I stort sett samtriga ävelsdjur har varit ogorlysta ua ,nnan parni-g.
Inte något fål åv ögonsjukdom har under året råpporteråts lill

2l



En ny sjukdom ftir oss i sverige, von wlllebcnds sjukdom (vwd) blev
lo9mårksammad under 2006. sjukdomen ären relativl mlld fom av

Sjukdomen Rhns i tre ollka typer o€h Pembroke har typ 1, den mildaste
varianten, Derna srukdom hdr hr$dts r ett slort dntål o'ikc råser.
SWC< har b€tt sKi om .åd, 4ur vi oäst ska bedriva fortsatt avelsarbete

'ndn 
6sen. Skk 6nskår ått !l l6rutön DNA tåst åven laktortEsiår ett åntål

hundar med kånd DNA-status. Detta för att kartlågga hurfaktoNärdena
(von Wlleb€nds ialdor) overenssujmmer med DNA-test€t samt hur
faktoRärderna fördel.rsig inom de ollkå grupperna clear,.ånier och

DNA-testet visarom hund€n årfrirrån anlag för sjlkdomen (clear), om den
har ett enkelt anlag försjukdomen - bärare (heterozygot - carrie, ellerom
den ha. dubbla anlag för sjukdomen - afiektetEd (homozygot - åfected).
Nedådningen av slukdomen år önnu lnte helt klarlagd för Pembrcke.

Under våren 2OO7 l.ölls ett upptddamOte med von W{llebrards sjukdom som
temå. veterinår Jonnå Pedersson (Boiäs DjurlukhJs) holl eit uppskåhat
föredrag om sjukdomen.

Avelskommitt6n har v€tskap om 64 DNA-testade P€mbrokes.
26 st har inqa anlaq - clear
29 5t har enkelt anlag - carier
9 st hardubbla anlåq affected

Avelskommittfi ha. unde.året initieråt nyå regler för vålphänvisning, tngit
fram en ny blankett for detta samt presenteGt en 

'dd 
hur fråmtdå

valphånvisninq kan presenteEs på hemsidån
Rev,dering av RAs har påborjats och ett 1!4! rolmulår rör vå.penkåt har

€ndast ett fåtäl hlndar har faKortestats,
som sKK vrllatr vlska använda, tillfälligt

l: I

då det svenska låborctoriet rsLU)
h.r slur på reåqens för testei.

Ellinor Grun tström

-..--r+'



SWCIG fusdöte 200&03-29
I den mycker vackert belågra BNågarden sdades eit lton anlal eugage.ådc
corsintinniskor liån niir oclr liirnn på söndås förmiddas. Trevlisl småpra1 dh
tilå. med mingldde blmd alla bekita och €n del 'nya co.gibeketskper, innan
der vår dlgs för själva möre[



ltttl )tih t 11, r,1

ÄBoötel avlöpre vä|. virordtöraodc Bengl S

skint Uubban nrd scdl n is finess och
sekrcrcDrc Rrsnarskr.v sii dilonr glöddc.
lngd sL drlcl dusk,iuonr.! lavårö\scf\
onrdcr lncst. ocl sriinmitrBcn ! god

Efrc! alshrot nrörc tölKlc s.dronlig prisutdchring
Lillxlh (brgisar |t Äets loll'1isrt{
Vår ordlöirnd. L lla Thcnnan höll i utdllningcn
riu d. slolrr umiinhb! sonl llck ht r si'i llnN *>2. I



(t in& d.l|oltlLt Btitjtu's. .Utld

DäLelic. var dct lrnch - tock Malin & co tör fantaslisk goi törplögnad !ndc. h.la
dagen - sen lonsdll rdBpr,ål innar der !u dags åu äkå lemit.

3
t-

.tlla liir si!fi|lnntu u\ l.n skl. ntutun.



ry
Här fdlier pr€santåtion sv dc dyå styr€liemedl€mm{rdå:

Jag herer Gabriella Hni-s1röm men iir mest känd sotu Lella åv ålla corginfnistor.
Jas bor st6 utaniiir llyingc i Skånc icn lito by som hctcr Cctingc.

Ätt j!-s kom in pii cor-si är täktisk intc så undcrlicl - dct Iåg nnsrm i släkcn. Dcr
hela böriade med att jåE sDm g'åiins bsökre min styvl-mlor. Vibeke Halsrrön I'd
den tidcn tödde hon upp laxal som ldmtom ställdcs ut. @kså nrin lårtär jagadc
med. Under demr rid böddde hon ckså ftida upp Wclsh Corgi Pembroke under
kennelprefixei S,az,s,s. Jae konnter aldris ar slöffna mina känslor närjas tick
lo! En vda i vålplE8en hos 6-veckor Smrla .orSivalpar. Vilken lyckol Och jr8
gliitnnrcr inlc hcllernärjaE fick lo! att gd "bam mcd hund" i Cöleborg srnrma år.
Jag vatD vi$crli8en inte. m€n iinda sedan dendagen visstejagan en dagsktrllcjng

Jag fick väDra övcr I 5 år i an jrB skaffåde mig min Lnsta
catsi. SCH NCH INTCH LP wce-frlk't A usi!'*Aui..
pr brld(n 0 \cclorprmrl. Då hadcläg lör..rås rcdan \ral
nL{lem i Slenska Welsh Corgis:ilhkapel i 7 år. elieaom
nin systcr köptc sin töFla corgi 1979: Rlndrens Esta
Pan,lora. a\ PetEnk Wallin. Et dr snde köpre hon
Kotis tN Drettt Felicia.av l grid Joseph$on.

1985 sldrsde ja8 lvz.-fntk\ A'n6iag-Auie. Hor vli inie lnir lrån böiån. utn
iae vd tbdc^äd till hcure. Uuder vdr tid rillsanxnaN. åhc vi på ett Ucrtal ut-
sr,i]hingar och hon ble! lntema oncLl Champion. Förulom utnäInine, rä!äde vi
också lydnad och hon erhöll crr lldns(\diplom. Mitl s(örsltl inrre$se varcnellcrrid
agility. Lurds Brukshudklubb. som jn8 di lilllfrde vlr o av de klubb m i
Sve.ige som iniriende dgiliryn i Sverigc. och der var roli8l ån lå vnm delaklig i

derta. Jag utbildade mjg till agilityinsLaktör (!id side .v B insln*tör och
lalpi stnrltör) och iag bls! sed€nne& åuhLorise.ad dvlingsled're i igiliry.
A8ilirytr vdålh jag hadc min. båsta vänncr pä kfubbcn lndcr ttenalå!- @h !i
åktc ofia iväg tillsåmnrans och Lävlade ardlily-dcl spelade ingen roll hurl$$ bod
tövlinger var. Jsg och Altie kvol;ticeradc oss i SM i agiliry 1987. 1988 och 1989
och !ipla.erude (x$ so'n 3iai lae-SM iagihy 1989. Det var en lln frull dtl sköidal
Så sloh jåB varl

Ältjc hadc två valpkullaL iödda nndcr K.mcl lsro'c. T)Tär. till min ston fdr-
tvillm. fick Aliie lilmodersinflmmadon. niir hon !århde sin redje kull son
skullc bli in: hon opcreradrs och fiirloradc då alls sinamlpar.

lnscntins dåliF som inrc tör nrigol b'å med sigi samna år köplcjas lsrot,Ys I
,-l-ft?. Tmcy. Hon blev ocksä cIuu'or @h ja8 har båfl två kull pi heme. finn
vilka de o€st frdms6nsrrikå hundlma iir SClt Farfox' ÅUbnze, nsat yl\a
Ber8qlisr. och mh eBen hane SCE Fq:lor' Ai.1.I- Ttrc] @h ja8 trånade också
agjlily och lydnrd. men jag l'nr tvurscn å$ sluta tröna. lör arl jag liinttlde bam. min
rl(la \,ldflr. \orn:1d'enare röIde. d, nxn .on. Jocl.



2002 köpre.jag in en liter no$ka- Eoryatui's Geisha. a\ CrcIe lledne. Geisha lick
en kull välpd i ap.il 2006. ,Fa),t/.r' Charlr C@dr Bu, Fotox' Catun Copa.iry,
so bådå hår åkt rill Norge. och c nk: r-arfor' Cata Cel"rte. vilkcn jas har
behållit. PapFn tillvalparo Da ie{d's A 6co-

l!, sä v&r dcl det hår ned styrckwbet.. Det hd undcr aua är inle vdit a*trrclLl lör
mig al! arteLa inon SwCK:s styrehe jås är mer åv en rofolksmänniska och har
u.it vcrkw som regionombud xnder c olal år. D@t har iag surtit i diveNe
kommiLtaer inanr Brutshudklubhen iust der !a!ju någn år sedtr. Atliå sitln i

styrclscr i cn ldrcning är en )onesl och jag hoppas åtl jag kd göra ctt bn iobb.
Man tär sc der som et lppdiaa (om nn ett ideelh sådan0 a! 

'nedlemrama 
inonl

SWCK ochjag hoppas ånjas och dc lndra inom sBrels$ kan rcprcsnlcra allae
och erv.Js åsikld, lsrku och ideer oln Llubbens verk!ånlet. Jas rdr på dislo!
mollan nrcdlcnBar och sryrclsc och idag iir iu mcjl ctt utm;irkl redskap lör cn
såde. då vi aUa he andrd påeäende liv och arbeten och ett leletbsdtal inte alllid
ryms i cn tullspåctad rillvarc. lnom SwCK:s lqrelse harjas lvå tunklioner vice
ordtörede sh lT-tuNarig

JaB tycke. an dett ska blircIig1l



sin ringa storlek ullln kdi8 och syres
Ccrda, verkar å sin sida bcte sis unsctir
ver altirydenr "Jas sla lärd heme alll ias

Cecilia Litrdhoff
Undsr min uppviir(r hadc vi etl an|ål
corsis i familjff. De v{ allrid
onplacenns-ar från "tjocka slälren"
och följdaktli8ed alllid wxM hudar

För tbm itr sdan skaftndc jae så en

corgi-v8lp lrän X-nus kennel på
Fåringsö, hon helcr X-ma! MaiNcn
eh uck soeknamnel Dixi. (eftd
Dixi-kolån). Dct är red slor slädjc
oth ascinalion sonjag öl.il bennes
utvcckliDs liån valp till lckfirll vucn.
Tillsljmtrs lildd Arde6- Dixi Gb
jag en lilcn noct son nufdnid.n iir
klan indktad på corgiakrivileter.
Exernpelvis har sernesterplanennder
sryrrsavåkivhershelS, hudurstiill
ning och ågilitykun.

För nåEn dågår sednr kom så ylter-
ligårc en lilen Pembrcke-lös ån
add€rds till vir flock. Gerdr år hed-öJ-
ändc söl och vcrtär intc mcdvctcn om

Lro all hon är en dger. Dixi konffa
som Baloo ilörhållandc till Mowgli. ni
kdl" på en hörst beskyddmde stu.

Jas kiimer mis verklieen so.r en riklig Coreil'over.
Del hrorju törstås på att corgin år så bn på ått t! fram och aktivera rnin iffe
potenlial till gliidje och k?irlek. Hels mitt liv in jNl bu i$IJiremt av corgisåi:
porslinsmålning. agihty. blded. törsr iDgsarbde. tlgtry.k, vånskap. keucl-

GenoD att engagera nig i kluhbcN verksmhet vill jag bid? lil atl tler
mänisko lår ta del ä! Corgins magiska c:genskaper samt åu låra mer om hur vi
för n amtiden kaD bevaE de su.da corsi-mema.

Skoj och skRtt. coreilhanl ocelFAi4O"\s -



Hej.

jag heter llanielh Mådcnsson. 54 år och är ny kåssör i klubbcn. bor i Krylbo
Ciff $ed Ulf och hd5 bam och tvä bonusbm, (ålli iir ws. eh hsr flynat
hemiliin). 6 bambarn och rvi hlndar. en Toy pudel Prinsen I 2 år Rh en
Rothveiler Puzla 7 år.

Mcn cnligt mina bam skajlg vi$t bliCorgiiigare ii snråningom. ränkc atl mina
"gamlå" hMdsrskile å levået( slilhaml liv. Mcn ma' letju rldrig.
Mir lös1s kontakl m.d cn Corgi var när min dottcr (llelcn) köplcCcrry. Smulron-
ba.kcns Ceralh, hM var vcrkligcn en cgen leNonligher och vi llck låna hororl
många sång.r

Jas är lörtidspc6ionör scD 15 år och har.iobbar inom vårdcn bådc på akuwårdcn

Jag har räit verk$nr i lbreningtu i DåUa 5i, sou ordömde. sekElewe Gh
ka\$ör, iidrot\ldr€ningar och i bosldsrätslöreningar. Jusl u tirjug öven kassör
rblbo imebodyforedns.
Jag hur g{( en del kurser i lijrenirgsreLnik n m och tu diirfijr en rilttig pamgål-
r)l1mo

ftB klD inte sä nyckcl om hundlivcr inom förcningen. xlslällningar. avelsråd nr m,
m€n 

'nin 
llld(e :ir au jag lka l,jra mis.

Min huvudLrppsifi iirju sköta boft-
Lirinosn och ckononrin inom kl$bcn

Jsg är !'r mycket 'frinig kassör. sorn
knver Lainon eller verifikationer på DUti

Mitt iblrese lötulom fiireningsliv in
Qu 

jllr]ins. (lsppläckstcknik). sonr jåg
äBnd ni8 ft, niirjäg inte sitter mh
bokbr.

Jag ser iidm enrot ex rrevligl sumnbele

ut



Hej corsivönn€r.

Jag heterBorshild nen härållfid kallals fdr Bolle.ltr fijdd(1947) och upplurcn
pn Storå E-esingeq SlsklDlm. MiEa båmdonBsomrar lillbnngådes nle 

' 
skärgår-

den. Därener har jlg botL pJ nå€ra olikå slällen och nuner. bor Jonny o.h js€
sedån ryla år tillbal<å i Edsbrc. Roslager Del toppeu an bo 'på landei Gh vi
titnkcr ddrig nylta. . .

Trålfåde pÅ nri'u örsu corgis närjsg vår nrnt I I år. Det våI rvå pem-dsme. &ån
Ryttårcns Kennel. Babrock @h Bobo. sn min tår hade. De vår snälla,lyd;ga och
löljde med nårjåe sick ut dcd dcm. En drijm 6r cn hmdtokig lcj | | lnle Dndm på

all jas iEtnadc lör dcnna lndcrbara ras.

Närjas var 12 är fick Jas (och min monDo) ii.tlisen cn corgivalp. RyttNns
SinibF Bull, som qalin bdå bley 2 år.

l9r I 'ldnideja8 mrg nnn0 röru rå nki8t eg!! rorSi\JlFr Mimnioch
Donald (kullryskon). Det var två helt underbara kon ar.
Diireffer drijjde det ahda tjll 1995 ide jd8 hade.jag lycko
saln1 4 år d?ir€ner harN son Musse. Vår älskdde Nlin$ gick

att fii köpa Mins.
tjllRegrbåssbron i

jouui2007.

I soms hadc vi så slädjcD stt tå e' liren
Magic lill oss Mlsse lir helt famNdsk
ncd lalpu. så dct harvaritloppcn bela

Lillc Magic är int. så liten längc... mcn
hm iir Fn ,lod. Blad och trevlie coreikille.

Ja de{ vd lilc om mi( corgi-liv". rG .ä'
gon intressentd av ätt liisa n& ont mig så

qryåF inle så vå! uppddterad som den
borde vår& nlcn fiiskr eskri,"lrilsen är

Min mestå tid av mill "ffbetsliv" har vådr i byggbranschen orh ;ir så ålen idag. Jag
arbelar som Adniristråtiv Chefpå Arders AygAårc AB saml med &G andE lite
mindrc bolåg i samåö€le llled Ande.s Byggåre och nled såmm! uppl[gg-

Nir der e.iller SWCK hsrjås lsrit medlenr läiinse. Blev medlem i bö.jån pä 70-
trlsl niir klubb$ hcttc Corgisällskapet. Vd ävcn mcd på ctt @h md livligt'
trnmöle på den iiden. vilkeL håde en avskåckande e{Tekr vad galler sryrels!'ärbete.

Jag htr diirlör inte vdit aktiv ino6 sjiilva klubbarbetet lörär nu på senm lid. Jåg
hade törmånen ltl bli ulscdd dll Redaklör år 2005. vilketjae är mycket $olt över.

t2



I och med d€t hrr nriu intrcsse åven lor andn klubb/styrslse fiigor valmor. Så även
inrcsset iör !ån ns och vad vi 8ör n"/ och löl dem när det 8äller.vel Gh upp-
lddning.
Delts hårresultcEt i.ltjagidag, tillsnnaG med mjn go&vänDllie. s.mäger
Magic (peno och Colnan lcard). Det år spänndnde ausede liltheler@h olithel..
soD lms i de bägge Fsema.

Ätt blitillfiägad om att sin! isBrclse. kämsväldigr högridljg och samtidigt lilc
skriimnMdE. Jag har ingen $töru vana av a! urbeta 

'ned 
ftireningsarbele euer arr

sitta ; styrclsc. si ja8 hoppf,-s atl de i sttrclsen m.d mer vana ocfi ksmndc kan gc
mis handlcdnins niir så behövs!

Jag hoppa\ och ljor a( !i i st-vrelsen åven i forivittningen skU ha en bra och rsk
konxnurikltion Drcd våF mcdleDrmar. ldag iir dct iu bqvdliet ctrkh.c att nå
vnddrn. tack vm e-ftail oc! lnremet. tu vad det vdt när relefoner var der vadi'
ga{c sätt.l alt hs konLakl.

Jag rycker å!r dettå siyreheuppdrag iir både spännande och Rrligll

Flej & hopp
CorEi i toppl

tsoLU

{



Jå8 hettr Monika Carlsson och år 47 år garml0l (hqjeda oi8). cift, I barn och
bo6a! i Väslerhaninge. Har arbetat inorn b€rllomsorg, rcsiaurang, måtvåflåffiir och
ir du tillbåka iDom bårnomsoryen. t ånstår til p€nsiotrEd d,äjag ska eörå alltjag
inre hinn€r göå ru
Ni vet, sova Fä mr8oned, Cå lånSa promenader, påta i jorde4 gå på lgjrslr ow

Har ledan @ eh år iillh€ks (av m M slump), m fluffis cardlssnkille vid nsnrn
Malle va$ rrönra presGrion biriills ii. att hån blev BIS i specialuass i Morokulicn.
går nu börj'ar spår med homl! och jåg hoppås an båd skå lycka det ?n [kå mlist

vår fijrr. hun4 som vu en golderilk, lyckldes bli vittrpårtbålpion och det vore
roligt oD Målto oclså blcv det. Mer dqt ?ir absolut ingct laav jeg ståller på honon:,
det vikieasle f& mig iir att vi hitlar Dåsot som passår oss t'åda .

Bfos6 s bild pä mis niirjå8 hdls på cullisin\ålpsrupå VddlhållltE.

Jag s€. ham inot att fä arbera ör vÄn corgimser.



Kennel Crrddlcted har exponent
hanen cirddicted Bidtang Arjitrg,
iödd 2007-12-t2
(Such. Nlcll. !in!.h. SrV-04 All Tnde

till Fedor och Slll@ Vo H6e i

Kenrel Crrddicted hsr €xporiemr
tiken Cr.ddict€d Be Awsrq fddd
20/J7-12-12
(Sud. N@\ Fidc\ SvV M Alt TEdc

till Bjömr och Ninå Nygärd i
Norge/Spdiien

xpor/

l5



ort
Kemd Csrddicted h3r lråtr Fidånd

Anruddr, (Q), liid 2007-07- I 0,
(Finucn Yrrdicb wcli w.hlo - lns8os's

Uppfddaie: Seiia Tirkkon€n. Finled

Kerlcl Crddicted hal lrån
Finlmd imponed rikvalpen
Yårdlcrtr h Fprno (Yauy).
fijdd 2007-09{6. (Lw-.07
lsTJV-ot ESTV-o7 EST & LV &
LTU JUiMVA & Bs]I .ImMVA
MddtlaYs UlriF*rely Bloe -

Upr,{idtre: Meri Tutrli Aålto.
KenDcl Yardican. Finlad

Kenftl Crrddicted har liån DadIMk

Hovå Bonde Beo$rlf ( Prcbcn). mdd
2007- 12-22, (svJv46 Imcs BsSc io
Carddided - Danwss Acrive Albcnb!).

Llppfijdnrc Sascha Bonde-Hcnriklcn,
Kemel Hou Bondc. DånEårk



Lenr Thollon hårl r Dåmark imponsral
rikvdp€o
Hova Bon& Brldget Jones {Tösen), ftld
2007- 12-22. iSvN-06lb46 Bt s. ro Crddict.d -

Uppfal.re SaschB Bonde-Heffiksen, Kennel
gova Bonde, Dånnär*

ClIdlqm

h3 skett 2008-04'05 mellån

AKCDL865 15201 AEC.H. Cadch.
Su.h, Nucb Nordv-o7 Shrdo*d*
Tridemrk (Äncn sindowalk Måle
Wly for Mor8e - AiCn ShldNalt

S19400/2008 Yrrdlcan K€vyt KeUu
(AhCh tu€ldd's Q@inr R€d Flyr -

Kenml Cffddlcled
Målin Eriksson & Pa8rar Str$dberg
VåGhrnu!ff. Stom Vad
615 04 Eskilstuoa
Epos! €sLlicjEr@rsaillla
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Som lanli ör vi su.ci når vi konncr de rned ållå d€s6a pissa konb€ningar!

Stort råck til Lma & Jor Melir med Krutre
som fixat clt jålt hrå tipspromqad- Den var
hepis ocb lolis tyckte alla
Vann siorde Ei$e & Hans tillsarnrnans med
den dukrige Bame\4dör

Efter tipspFmMden och liteD tur över
Gtudet var del sedvanligt nka och allm?int

Dct vsr ävs pri$ dclnine iill de doktisa
dcltlgarin i dpspiomenaden.

.=F

ta, u fiinn iar p r i t u td e h t i ns



a!,h';11 e n!ll/' w.nntin tn'

Monica had. mcd sis tirscdärs och
pryper (rh gjorde rässåvtryck på de
corsisarso varinrrcsserudc (cller
var de{ äga66 som vlr der ktuske. . . ).

Försr mål nur tdser. sedan miltå

Må8ic visar rålnodi$ hu det Bäi dll
(lrade han någol wl??)

Del var en mycket lyckad tråfi mcd
allå desa pig8a cor8is.r ocheno
annan utomjording son lekteoch
hade skoj tillsDrmmsl

JsB holpN att vi scs i höst igenl !



tEuln*fol
.Etlt-.4'eMhtu
Vi hrr vdri( och tallåt Folk!ån cup (2008-ö+ ll). D€t imebar eu individuellt lopp
och eh laglopp. tzzo koh 5rå individscll! Lagct diskade sig tlvåfr.
Vi lävhdc pr€cis utånför örebro travbrne med håsru med sulky överdlh. Tur an
lz iir van med hiistar, han brydde sig intc.
kget bene "I kodb€drate l.gei'. det possåde lrecis på oss, hget bestod av I
Cardigan. I Lan asfiirc hcclcr ocl 2 Väsrgörupctsar.
Vi hade en skijn dag lillsamllfus med likå agilitlaokiSa kotrpis .

Påbilden nedan ser ni laget ANetle/lzzo, Klthsinusck, AnntAsko och Ym

Den 26-274 vår lr"o och jåg på
AdlityLars 6r iBtruhöre. på
vår hemmnklubb Söderköpings
BI(
Maris Melåkdri soh titrlat i
agility i I 5 åroch wmit SM ctt
anlål Sänger kom och dnllåde
oss i liaDåtsiindand!. l.amför/-
bskombyren och andiå detoljer
som år bra alt krnna niir msn
tåvlr agilily. Två hela dagar
fylldå med övningår. del rycktc
lzo vai lopFer Dessurom hade
!m nattes bels uppDiirksalnhet
effersom otki vd he!j]m-
Htulid med en hund som vill så

,1t



Helgen 08-05-0H4 vår vi i Trlnås. Det var cn iått€riivling m€d snudd på 1000
slffter veje .lå9. FöBta slan på morgonen öre 07.00 orh sista effer kl 20.00.
Nä$lan fiir bm. det blir så lång vänhn till slaft cfienom vi samåker och ållå slatar i

Fö6ta dågeD had€ lzo svån at kopia av, ho ville bda ir på ldan. Det gjorde an
h])n var tröi! nnr dd vår .lass ! slara vid lre på ctiermiddryeo. F6l$la klarsen gick
bm med 5 fel. Izo hadc irtc lid an köm klan slalom. Mcn han gick fort 34 scku-
der. Nå. hsn sedan skLrlle siadå aailiryklassen vid hfllv s€x v han rotah urflippad
klnde inte ko centrerå Big. Disloing.

Sitn.lågen var någol

Häkninear



Allo nyo nedlemmor hölsds vormt völkomno till SWCK!
Vi ber oBl u.siikt dti vi inie hunhit ,ned dtt sornlndhsliild .n lisid på olld de
nyd medlemmor son klubben gladjonde nog fätt sedon sisl. w listo konm€r
ott redovisos i ndsto numm.J ar WCP, dvs WCP 

^t 
3.Vi hoppas oit ni olla -

ryo som qomlo nadlemmor - hor överseende med detto. ,aed

swcK skickr ur e{ inrenjulbmuliir till lrn n}a oedlemrr och ri bdr slijdidde nog
låtin måna. svar. vi hcr inrc alhd pllrs lördlk $n skick in. he' de rdovisa i'am-
iiver i WCP. Tocl tir en Aånell Rc./

Jas ltcrcr tua Törlind och bor i 
^kcrsbcrga 

utanfdr Stckholm.
Nyblilen åBe riU Wildcdd's Loveley Rilha sonl iivn hr lått behillå ruhnet
Rith.. Rilha iir en brindlc Cårdigan.

Jag kö e min lörsta Wellh Corgi I 9E9 av en upplödar ubnt'dr Uptsla som iag
tlaär inte komEr ihä8 namer på. Del !e en Pembroke som hene Freddy och
som fick leva och hu hälsan i l0år innan han ryvän lick ilerudiskbråct ochvi
blev tnngm atl låra hononr soma in. Frcddy vtr mturligFis världens bästa hund
och elter honom våaade !i inle köpå någon ny corgi. Del knn ju !åra lvårt atl

hvc,\jkemu .tluihdttilå rid" til.
at $.ara ria ail. posr cller telqlbn.

jituforas med \drldeN biisE hund...

Vi öt glIld.löt tl. lvut ri löt oth let gtu btd

Efter dcl harjlg haii cn caim-
terier och etr råstgötaspcrs nen
de senÄsrc tvÅ fren har iar veir
ulatr hund. Dct bsor delvis på
arl bågee min! söneY llyllat
hemiåån oct då är det svårt att
h, hDnd.{ih irheti helrid

Me! nD lFidg gått ner itrbels-
iid och Ritha iytl&l in.
Rhhi lohmer.ck*å atfi en
htmdkompis till eltcr nyåi. .n
btrsdhonn.lik sm h€rer It rk

Det komrer au pass Rilha bE eftcreonr h$ är en $ciål hund sonr tycker nryckel
onr drdm hundar. l.inns der inte nög.d hun.lår inärhcren lcker fion med [aLlen.
Ronja. Ibland villRonja. ibland intc... Hon hinlr inlc på så myckcr bus mcn nåsla
biblioEsböcker hår hon tu4ar på...

I-Ion ålsklr an öppn! paket och att lsla ntc i skogcn. Det görjag med.

.11



At dct blcv elr corgihf

slorlck @h an donr oltas

är I huludsal vård I l-

rally lydråd och vitö,
lite söl elier blod. prova
lireå-qillity, hDn är en

Alla hsndanra :tr1var ju av p<mbruke.
Vilff älen nu I laniljen en blddis pti 6 år bordercollieichälecleDnberger. Och

.Jag som hnrskrivir hctcr Madlcn Schälin min dottcr hctcr Sandra. Vi bor i

OBS! Vi Dlarerår ldr cn Corgislmanacka 2009
Dt ti tå! tisd Diii \oitu Cotgi lin otudtld.r?

Vilarhcksann emol bilder pd.orgisar iall0 möjligo och ornöjliga silu.renerl
Bildema bi' skickd ijpg'lbmrar sä sior? soN nöjligr

lillzizi!]r!!-idq$
Dct fiDnsj{ ban pkrs fd. ll brndli. så uNal skcr cltcr bildlTaluc{ och ras.

Vr iilor med all il an!åndr de u*onxE bildemr iiven i ddft SWCK-snmr3nnMg.
Mcr nltok mmer ini{ra nrnmer åv WaPl

Ja8 nren nyg nuEl nEdleDr ino$ corgl
9.1och do6 kon'ncr som våmn lillåbNe

h.rh,fi 2 corpiinnrn Ä,ldi" 9l lllu"
Nikko-2007 inln kennel R€ssamjs.

Söker du hnsuD under Världsulslällni'r8etr sh Top of the World Corgi??
Rum tnrns hos

Wårldeda Loft Inn Aed & Brealdast i Roslagen.
Måilå till rndeaia wärledr.se



Ed-;i;fiT.l.-.rd od.da!.i,. D.r ru rI!$ qrd $tu. dh qrr.t t'!tt b:t
N dnrr.st ri a$r!h dljud. xE rE

dbrn d! Fit I'try.! .v h: .! llrö c.d td' e !r, rlt d$
@ i&d 1 .rti drh dr!. lua. d. d!, Erub.r,lq lti e sdi o!4, 6 !D
E r ö ri!.h ut'äuldrsd@.,!i1 4aJdc tu !.d a- .Dad,h trFr"
ttt!6 rl!!t flir dt !G q!&o!delu$ rtqr 64 v!14?t rbd.rl.Ldr cdd,, 6
tit! lzudr nr bErd db rrtE I hrtlldJ,rlL lE a .Eqt-..!. c44 nri.
!d bo dqd. ti.l,I. D.n.F b!i. l!' !d! sF.lait-t E rii !t ..liuatu t dt
!*ed* .d d..!.. rlstlri 'tullF .tr trl! d.l tE r lc. t t E rEl !r aIL
d!|n, .rå rG bn. .tt &nrt lle dg t d. rr.r. d.i Daludl{. t'dltqs did,a:
rfltt lre !Fvu$ FF!!en& E bc c.Dtd 3.Ed'! N d-
m!r'fuI.i..gulutlolrdrl,.!rlFdf,4ft'.cfu'!tlerrr
od l.brhlrr n coslr, tac. t|n& ala rtltt al.lr!} ..å rldu 'd .!b a.l4
ld.tc..D.t d.tu ffilteotn4tr$n lytnrd fdr dr dr4 rr? 4 tld\d tu .r&
i,t&l1rd ft dq 

'@ 
s .rltu@rFlro d 'tad.:{ar urB .tl i6 bllr.tl d3 rr

|LrFFldr.ld htr. !.d lllrt o.n aqll d.rD t!årr. rt !.dl!@ '!tr ca !a.
Pr &!,i@.!!rdo !.rd6 .d lbrt llonr d co{, Pnr !t fton E rnbrft d
ddr.dir, .- tlt bd. E. td !Ä r!r@. &eu. 'td rlk h rl!! dr a vii
rllrt oob !*r.L !.rt td@

!ru*rx! rt r}ldr Md @bb .!.. Fn urutr'!.n E t^d. 3r
e{- i-t D.J rud. d atrr ir' !!'dn tu 9q3!q!!4!I'
gri r.l'Lr.rds.'a aG z arU, r' 1.*$3o lrd ryr](d rrdod' kd n r.dl@.

Lq n iu. Dr r Ä, Ei;n .r. r.o Lo !.c,utr .d r.;[itEk. D.r d E.
Irallt{ .tr @o 5 t lDa {I r.tu. da dll r.l- rb€lr6r . n ..r... .6€t

!a rai !.r!dr

{öi d@ lo!! a,Eltlusne{rM d ElrI eroLslrEDÅd'

rt lrFW d. Måle*, @ l& $i. !r1l@!t .r! i&rt !.d erytrr! .l. ra .b

! .dfr nFå! F lidd Fht !tldrd.. !r.Dt.,.tu o d. elllg4-silgllallllE .
Dåi tb:!dG.r I rrdl a@ i:lLi ttDa F d-.
n!.i4 rrD6 d !t,iå11,14u .d, ir !i,u@ !.sin.åd t r m n.u* (rå! gi b!-

NOSTALGI - kopir rv sndrs nufiret av Corgi Prrl

il]l.@o.) fd! E . tn.,.oft rt ir ddt @ doJå dr 'l!L {dtndrrnr p.!. $dbs
2. i!!E!44lqr4g!tå!ssi. Da{ 1&u cr 'o'{tund! si!r8\1irr+i, !d hd, rt-rld.r dr h'l rr! d@r. hd@ n !E&d wd.rbn.,

, !.r hd !r.F 4rr tr&.!r -e c. $d! rdrcRi..d.
rFollno,r ?dr d. p.FdiF lr dtu. UtdtInj5e t.lrdftr tri. ffi od1@ r Ju*
d& hrdtrulbr e .rib4 rt3rE!b;o. sqalr'o tlf !.d&6 l'llrtludr,
..'0}'!'lMtuurlrblsl-.&tltduliqrFbdGddr;E_E;-68 dh tu.1bbb6' ";,uri6i.!e, 16 dds lrT r lr,ii!.id!3 l@ doldr @rö!' R B r.auubb
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rdlrdn. 12 kr@d {0i! ?ur. rnn) e@ @ r.dl+Ä (!tdE !u!h.djr4t rlt
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