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IDformetion om WCP
låctsanl €nol rcddtlionelh bidrå8 till liddnBcn.
R.d, rlonco tödehåUer sig dck råtlcn atl bestiimtu vad soD publicms.cb ilcn rJnen
alt Edigeraellcrbe skribenl€ma sknva om sitl natenal.Ins(nda bildersoD publicems i
WCP slGll ver egn! hild€reltr h! strilrligr rilhrånd av foro8aicn.
WCPS Edahtion tar

För norier under rubnkema pmin8. ij'ld!. dödsftrll. inrponei eiponer ocb chmpioDat
gail.r atl snoN och bild lii gnris.
Dock bi'r obse cr.s att redaktiooen inl€ altomaliskr "plNk{ inlbmårn{ fr.in SWCKS
hflsidr n:tt der g:illd d4sr tubnkr. Dq so lill ha in d n.ris i WCP dåsle alksi

Red*tionen berbetr inkommel mnterial till tirdig lidDinS. DäIefB liihn$ den ill
rnsvuiSe ulgiv@n (ordfötude) son hu sistr ordea v.d E:1ller WCP.
Annonler skal isiindN (ryckflidig! Lill redihören. I de fsU mteriil siirils soD
"sftrirrt ddaf'ku bte red .ätta ev s-lar.fel eI€. mdra f€l sor km fidsl

Förtiltithet isdko& itDt.håll r irfir'dd a'iLlar o.h Lhn nv t $ttdr liöindtrc"

/

ko'nn.r ur nrd 4 d/ n.: uds $ds, jui. scptmber o.h de.enbc!.
Manus'opp: I fcbruei, I nDj. I augusti. I novcnrbcr.
WCP

WCP km soq hesl imFhållu 60 sidor

l=tuxvikt iirdEbbelr

pono).

Medtlelantu från vår ka!.tör Haffi"th:
Hej ål-la Dedlemm . dct sallnas lodfarande lDånga inbdulningärpå medlemskåpel
iör år 2009.
virmcdleDsavSin airfro D 2009'01-01 SEK 250.-/år
F.$iljededle SEK 50. /år Udnndsnedlem SEK275,rår
Gåvom€dlcmskap lrin uppföd!re lillnya vllpköpe SEK 50,/år
SWCKS bg d:5189-6694

OBSIViU dti ha kenneldnnons. tostlr det SEK l00.lir(glöD inte meddehdin

nmn
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och

kenneln$n).

får1flerå inbetalninåärutan mmr och adrcss,klinnerdu
s[ DåihDi€ ned inbetrbjlgMi8. sÅ ku viredu ur der.

Jag

Om du viu hu fler inbeldlnin8skon. kontakr undenecknåd
I{assor@ swck.ors

ltl

der kanske

lix nirilen

ardu,

Ordftranderader
SWCX! :irsmöre ;jr xvkld . rllr förflij! i god
ordninS Gh med trcvlig stiinrning.
On jåe vd någoL slnjsen niir j{-q slurle bijrja
som redlktör. så klnjae viil säea ltt.i!g nu ii.
An blivuld rillordtörandc för klubben eheflcr
Ulh! iir en slor ii!.. Dycker anslsrullr ochjJg
hfimycker au lelalpplill. Samtidigt känns der
jiitteslibnnnde och mycker rcliar tt tå der fönroendel rv er

ktn nEdlEhnrrr

ir

Ja8 tonrmer siälvklan göla nrin alln bäsla för
klubbeD även tbnsäxnirysvis s*all
lunen bra sanlingsplals fin alld medlentnar. dr !ii\Lyrehen skålllyssndoch ta till
oss er! ideroch åiikrer. samt att niskallklinnu nn vivill h! en öppen diälo8 nred

somnucn I:imu sig med s(omste!

ji!

skiver ilefid si hd vi hnar rikrigt
vunt och solist iflcndag -vilLctgöratl man bau v:inl& på ctt bakslag och
' Aprilvidea . lnnd lomtuen kdlme. he vidock nign äktivilerer dll kld! av.

Hi'

n:ir

nelltdshelg2l - 2,t mrj ?009 ihdeldrgs
hels i Mösscberg. vihoppas atr fi trlffa nrånga äv er diir.
UndsKrisd

1ör SWCKS AkLivnets'
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moj 2009 skalljaE representera SWCK på Kcnrclfullniitlige.
Ke kllnh aktis. (KF) iir Sr, !*a Kln .lkhtbh.ns rik ut oth hålls
ut it. D.htr
ulir'tl..tiko kins- orh str(tiulkhl,bo n, krdl! ontktnry 200 tcttun.L
rijt
Detnr nl.tKFrlhi^erstipa dch.slrtso,iiroryunir i ne fannx. KFt
lisspl
selir til sn"tut tn.lr hattul xo tcs tF und.t tb JöU."l.
Helgen

r. 4

tttt6. r

h{l
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hr iirc

lått hlndling$ iör mö1cr iin. men,i!g lntuattder aren digerllnta att
giiigenon. Der sl,a
y.ker imressrmocb s?iken liildigr linorikl ar nilrvfa. Vid
hokcll.n på li)dÄskvillcn dclas SKKS lönjiinsttcckcn ut och vår cscn Ull! ar cn
av de soD komnpr lrl uppDiirkslDmrd.
Jag

bli

SWCKs specialutst:illning Polaru$ålhin-qen - lir nisln stra aktiviter den 4juli
2009, Lilllilken !ihoppas rl dctkomer minetr defuagarc. In to linn\ pikldbbens
henNida www.swck.ore. samt en liten blillkae idenns tidnin8Höstens begilenher itr speci.lutLiilhineen iOrkelljung4 info linns idennå tidning

Utvärdcring.n uv RAS (R6spe(ifik! Avchstrdrcsicr) skau pibörjis trnder iirel.v
!år.lel*olmirLa lör cdditun och pernbrokc. Jag lropp$ är sm{ligr uppft{rc
svarar på de .ntater som kommer an skickas ut is!n$!nd ncd dcxa myckct vikti8!

hr

För aLL förhindra ao n sovådlirr dlennilrcr premieras på hmdutstllninrd
SKK ragil frum clt marerialkrllut SaiBkild{ Rasspccil'ik! Domamnvisnin$r (SRD).
Welsh Corgi Cårdi8d & Pe broke fin.s p: listdn lbr "oblervfidur". vilker idnebär$t mu! skallvaru uppmiirksåm på visa överdrifter som evertuelh kan finnås i
När dct galler dctt! första utkast avSRD, Mrundcrhgcl rillkomnrir gcnoNcn inlerrering i ett omtandde sanråeLe mells uNöllningsdomde. ra' eh spsirl-

klubbu oh veleriniimedicinskl satklnniEa
AJberer med SRD lir uder sriindig urved nrS. dokumenlet iir inle st8liskl och sdmrligasl)ccial- och ra\klubbukoBmer a[ lonlöpmde lämna intbmalior tillSKK iör
lppdarering. informirion och revidenn8.
Lis mer på hrtpJ/kenner.skt.se^k k/ lid=679&spruk=sv
SWCK tomrer ullde r året att deiia i urviirderinS !v SRD på vån specialu$tall'
ninsr ö.au lunm hmna adckvat infomition tillSKK r'ör lidare urvii'dsing v
dokumenrer @h rekomnteDdalionernå.
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Redaktörens Ruta

I

vtunya rcdukdrMonic! prcsenlcrarsis tillsåmmaDs nred klubbcns öliga nyå
styrelsenedleminu. Redrktösrutu årcrkomnEr i niisHnunnEräv WCP.
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Allmän info - Cötcborg
Skiirp n! rv lopp€ltviinger lid rörslolor. slolor eh lekphKer.
Från och nred I Dqi 2009 slärps koppeltvånget på hundar i Götcborg Stad. Enligl de
nya reglema milste lundar vaia kopplade pil
ser intiu skoLor. fljBkolo.. lritidt

pl

And.ingen hir skivns in i den lokalå ordnidgsstadgD diir delreds linns en
p!rugralom vu hutrdd får Nh intc får v!ra. Enligt dcn n,!skrivclscn skahunden
Idn och nEd I drj vsa kopplxd på otrendig{ platser invi.l @h i slutnir8 dll
stolor, lö6kolor. f,itidshem och all männa plarsci'.
Sedd tidiS&e Bliller an bundtrinre tåi visras alls på lekplarser.
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Inbiudan till SWCKS specialutställnino
13 septembe. 2OO9
Svenska Welsh Corgl Klubben lnbjuder ert'll
Corgiutsutllninq i Orkelljungå, ca 50 km nordost om Helsangborg
Under helg€n 12-13 september finns chaflsen

till2.€rtl

12 septemberär det natlonell utstållning i Sofie.o, ca 5 km nor om
Helsin9borg

13 september änordnarswcK nationell utstålloino i örkelllunqå
Utstållninoen kommer att hållås oå örkelliu^
finns möjiighettill övernattning med husvagn/husbil.
På lördagskvållen anordnas en gem€nsam middag

för de som är intresseråde

Brukshundklubbens klubbstuqä.
SWCJ\ har pre,rmlnärbokat ett antal rum i Or<erljunga.

välkomna atr anmå|. crt intresse tör boende och/eller m,ddag redan nu lllL
Agn€tå Pälmqvist @'qr@te rc.com e'ler 0416 l9q 55, som åven 5vdrd' på
fråqor om utstållninq och resä.

Anhålän o.h betalnino sker *nast den 10 åuousti 2009 antinoen

.
'

Via SWCK'S hemsida och anmälnlno online
Viå post till: Kärin Johdn$on/ Gnallen Vegås l-lage, 640 24 Sköldinge

Fdr -tländs<a hundar som rnte tid'gare tåvlat I Svenge ska e. Lop,a på stamrdvldr skrckds trll Kånn Jordnsson på ovarstående adre$,
,nbj"oän och anrälningsblankert ln"s på SwCK's hemsida www.swck.oro.

Avgift€. b€talås Llll SwCK's bånkgiro: 5189'6694
Foreion exhibito6:
IBAN: SE5780000008021830046767
SWIFTT SWEDSESS
Name of bank: Åwidabergs spaöank
Payment to: Svenskå Welsh corqi Klubben

Obli9atoriskt medlemskap i SWCK eller annan e.kånd utländsk kennelklubb.

Xlasse. och anmålninosåvoift e.r
Spe.ialklass (bett-, päls-, tesukel- etc. fei)
Valpklass,4-6 e ler 6.9 mån
l!niorklass. g-1s mån

280,-

Unohundsklåss- 15-24 mån
ooien klass. ri mån-

2AO,2AO,-

160,160,-

280,250,-

i

Fr.o.m. 3:e hund i officiell klass med sammå ågäre 9äller hålv ånmålnings-

på;lals dnorsnås dven ravlns 'basta par' och "båT med hund".
'
allmån lnfo
Husvaqn/husbil rår stå på örkelljunqa BK den 1219 mot
utan €1. Detfinns tillg€ng tilltoålett och dusch.
Hjelmsjö Camping, örkelLjunga tel: 0435-523 Oo mobil: o7a-247 44 79
aed & Breakfast & vandrarh€m, Perstorp tel: 043s-440 000
Hemsidå: www.pe6tomshotell.com
Lördao den 12./9
3-ratters middag 175:- /peE
specifika önskemSl moftaq* oåma i aod tid,
Anmälan Ull middag ka. göras lill Agneta på telO416-199 55 eller mail
coroirötella,com senåst 2009-09-01,

söndao den 13/9
Under dagen hår vi föEåljning av fkå, l!nch, gillåt ln m.
Lunch; chilll con carne med sallad och bntd.
specifika önskehSl fieddelas Aqneta i qod ud,

vant

vätkomna!

Lätrkar: Örkelljunqa BK
örkelljunga Kommun

www.orkelliunoabk.se
www.orkelhunoa-se
wwu.sofiero.helsinobors.se

Helslnqborqs kommun

t0

En "outsiders" tankar om årsmötet i SWCK år 2009
lrdsslig och lago Lillliisloar till i€dag efrermiddus. Fundeiåde på
alr sliilla in mit dellrSmde på årsmötet. kätrdc nig röx Nh hii.8i8. Bijrjade fanti
seru om en glrisilnllinsshelg uLdn hMdn ocl Cecina. Men så rlog de{ big. Variör
åker man rynio Nil tlr @h returtill ett å.smöle. Ja. för det föFts iirja8 med i
klubben eh bör diimed deltå i årsnöler. Der är på i^möbt jag kan sriilltr liÄgor,
rösta och gor'a nin sråmm! hörd. En chos mrn inte börföNitta. För det ard6 får
jrg möjliSher årt !-;ifitr er otal trelliga och sympdiskr nimiskor Alla med en
stort och gcmcnsamt intrcsso. coigisar, Sisl Dcn intc minst. NöjlighctcD att få tdffa
e( srod isrd coreise. Dessa uddeölra hundd med sin osvikliga cham. Jl ni
försttu no8. Jlg slog eriislinklinesplmemu trr huvudel ocfi följdc ned på lödar:
JaE hade vdrir

från Garphyttd sloS der nrig an det dit Ded gräsiirklingslEle känske
kunde här vanL en b'l ide {ndi. Soön hde ldh lted oci dcn sisLa bilen före
Garph'ltao förlorade väBen sig i en sron vit löcken med ryra hjulspåi. Det hlde
koEmil unsel}I.n halv neter snö sedd ftcdagstliixcn och våg.Ea vår hjålplilr
ploCade- E inrrcssåol upplevehe. Vi som kom ftiin Stocknoh håde h!ft vår nngn
dasdr tidisare. Vii rr.lme i GuJphyrlar fMn vi snd folkers hus och nu l,indes.rlr
myckel biitlre. Gladå nri&r @h massor av ht'nde. En fröjdcfull syn an secoryisd
shLrå tunt i en lulv merer djup bld nysnit. Denna
och ener8i- Hiilijer !
-lliidje

Nierl Dil

!rö[a er md vad soE i d€ralj hibd€ på iirsmöter. Der ke ,i l&a i
pmtokollcl från mitter. Etl rjugool pcrsoner slöl upp. Några tånde .ias sedun tidislrc.
Roli$ sr en delfttr mig nya penoner kom. Alla desehundd son spanS runt Gh
! hlde upp sina bnsu sidor 6h e.r hiJsrt sociala ltrre en endn log (visade LänderJag r?in-k€r irre
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Vår inlånade ordförDde MdSmta gtorde en god insals ch såg till ån mölel 8elomfö.dcs på ert bE och srroktEo.ar siiu. liiirligt mcd klubbons oldrimeB ' som
hnde leverera svr på fi8or om del ftirflutnE. Der :ir si liin ått Hppå sid hixtorisk!
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0 även i ir. Men der hjiilper uplerollhn lite turmkså Som tnr år.

Jas sjDrde €n

mång
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Pribuhl.t
Eil slorl rack till alla som hade hjiilpl till {lr ärangeB deti! trevliga n$tc och fixäd!
med -JllL Jr Militr. du hdr liin dig ligen till maMens bjfia. ViN
T&k för
'rr€er!
dlD jånegoda soppu. Dcn tomme! jag an minMs lingc. Eftq möl$ d.og sig deD
nyastyrelsen dllbak!till niirbela8na Kilsbergens konferenscenler för afl hålla silt
Viil

drogjry rnig Mdu och liiste resto

av dagens ddnins.
filosoterode @h tliade på hundaflra.InMtr solen h6tåde si8 ned under horisonten
log jå8 en sdlla prof,edad oed hljnddmi] i der lnderbda liDterl.rndskapet. En tdkel
Jag skullc ha uppst.ttal om flerpeBonerAån å^mölct hade staNat på kväUctr tör
en genelsun middag. Der håde bliviL em lök pil lden. g.ädde pii nDset. ja son en
co€i i kn . Ja dct diir lillscx1n ni v.tsom hadc &jon helgen tu Derninnesviird.
på konferenscenrel
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Etisr en promenad med hundsmr

Sölldag morgon blev sn
Yidrog frukost frukei?.

D e n efi e rl a n I b tl4 Itu kosl?
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lo då.

den kom sent om sidcr. Kökspersonalen hadc mis$dr ålt der var sommadid
dem0 sönd&C. Att döma av det virrriga lddskaFet kDnde det ju vtrå lån stt la ibl. Vi
fick så stuiningom en sod kh ndlande fruko$ med alla d€ besrånd$eler md Lunde
riubåka mot verkligheten och
ötrska. Efter f$kostupplev.lsn shnade scdu

Es

Tåck dlå för at! ni var där o.h berikade Bin helg. Både nöiniskor Gb fyrJodrgar.

Dixh och Gerdas hx$e
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Presentation av nva stlrelsemedlemnar
hecr Ull MaEruson och bor iMölnlycke, strax u(artör OöteborE. Har halt en
westic som fölide med son) hemgifi en einS i Iiden ocb sonr bm en Collie.
Me! fit sådiir lchron år !€&r hr:nde der sie un minx Lle llichor kom henptumeffrndes medcn lire k xiS !o!ae med snusniisdll, rurl hahen. Det vur Lultas, eller
DJ\liel.l' lmpedrl. ,omjd! nume, l.in m,!.'r mJn lkr \i!
'r/inasar honom'. sä alla lc meden mun.
JaE

'L:imr tllbaks . $j.g. ekså

med en

mrn.lst

högre.
ingotrfick länDa

Bfrqen kvan satt Lukas imittllrriioct
ocl hide bliviL skilsdiissohund. treen villeh!hdnom,
Encr drysr Fc lyckliea är sicli han så bon @h jrg
skoler föN{a norgonen utd Lulas.

tilbaks Hanvu8drdå

hd ilytude

in hos oss.
rrmpadc naturliEtvis i vaLtcnså

gickenåroch Hms ringde mig inc
vemb$ dch lriLsdc od iar lill€ ha en
Cor8i sou fodeniird. Eller riitDre. ja8
slllllc lJiu der åL en Corsi. $jiilv hlde ja-s
nll f& daCctr. Och sä kon Da\iy
(Plksipu$Mrid Mridn) in ibilden. erL
olänjr vilddjur trån Södertåljc vas Iavorirgodis viedc sig vda tjiirkontrollcr eh
Der

Men hon blev sran en lurdtisL fdilje'
medlcm mh redan försh aåren fick hon
dehn ien slågs urstillning ned Wdesisl,
donrue. Hon kon64 av 64 isin klassl
Enda hunden som ble! tliskid.fick illir
nysningariringcn. Sån är !år Daisy.

Sjiih rrbctarjag ihonrmel nred hilderoch grufisk lomgivning inrin osen firma har
gjon en deljournilistil i lokalridnin8 ocb en del fackddtriigd. Fotognfetu en
me\sa olik&sake.och levereti behagligl liv ned trådgå.d och oumerulnugra bam.
HundlronEne.ar nted HÅnsr)ch hr blivit jf,ftesseGdaI
ladSWCK sysslar roed, men begrjper iskrilande5Lund
jusr insentiDSom uvehdd.
ikeroch annat soN vcrkat
!iki!r. Far det krnste tonmer.

k

jre kd. mdknadrföring, bilder och
Har Icvl i fitrcningsslyrclser i hela Ditl liv. så lile

Villbidra
sånl.

med dd

Kallrina ö(cnund mcn
kallis Krnis 40 år Cilt f,cI n1n\
uDderbM -quhbc Peter. vibor
lne på lddeten bir från Sunds
!all.

.las hctc.

hd vdJit min sto.a passien
i lirer nrn der har nii\lD.lllid
g:lrL eo lneu iyrb.nl viin bredlid
Dilloz. min försr! huDd. toD nli'
Hli\Lar

jrs vd ll åJ och lts hiingde med
iii$a ir. Han varen sm. kille.72

.tr

hög blandning

nells

schiir'er.

jlimtc och kdchk hjömhund.
Sen kom Pira- gråhundslik Jrån

trlliitreer. Hon gladde o$ i teD

Vi har

mesr htrri våra hunddr soD
stillskåp. men lnejdll och
ninr hor delju ochså vdit.

u\till'

Min sysrer KeNtin hlr hsfl nrings hund.r. fösl schiifersonr hon tällade lydnd tned
och nu Rhodesirn Ridgebrck $fr hon stiller mycket. Dcr !r dllsimnrns ned
hcnnc $m ho'nben slog ner höstcn 10061 Mir fd6ti öeonkontrkr m.d en clrdigankillelllldet sapdg i mä8- oc! lljlutempen.

Fiinetr?nkantkntsonwttetftntletrnr.killenj4!!iiifr'o.let'!EntkftlEad,el
tu I--r .i k@Nk.... .Rnk,t.11 q fli.ki tlii 8-10 år i Nonli. -lwn. okt(h iSu!,^tall.
Nåviil der ilr i :dld fdl uck vde honom sonr vi idde hu två corglulld hlir hennna.
All Trade RagLimc. Rubcn 1.4 år Gh så AllT.adcwuzup- wille 4 månlder.
S

rtrel$uppdr+

hdj

g

intc haft liditarc. mer ätr
rll rdSga lile sponsorer
till lnbuKr:illningar och

hjdlpa rilloch

l!äfi!

!ll!

hiirligl hundninniskor :)
Väl Nöll.

lixmtn l V:n nilr scricn - uitr tctu ' s:lr.
dc r oirscn on hundcr n src r!lilrs cil$ turcn ny m!r. cllcr hussc.
En djunokis.

io-plusde s,n Lu

rll l

lipcn

IaghetcrMonicrNilssonochälnyredrltinijrvdinnlrsti\kamedlenrslidning.iir
ordii'$ie leduu i sryrehen o.h Eennr)nlln iiir Vlirntlxnd/D lsl nd.
Trcrr an ire ii. ioumilisr hlr jcg lasat iin on skri!a de$i radcr. Eruk skryri on rr
jxg ks skjila otu det mesr. nrn hirsir tyillie€n girnscn..
Dcl iir l.lilrc all skriv! oN lir lill! pcntrok.. Rcd Royulr) s Brilli!!r 8c!rri... cllcr
Bexn'D hoi ldhs tillvudl-rs. ltoi l\,llereu iirij!nioch in gilervis viirldens
uekrlsrcl Bc! i! rillsod hjiilp lir limilicni hå hai\rlr \lu in cllc! ut ih!sc! rdoclt
hdhotr lnn \ig rlr hleeåtdltliir nrrn b:Åb.nen ). jrgrr giibr n,igon v g:irdrns rc
knlls och hr. inlc li'rstan vrd hrndkorgen s!{ snviindr\ rill. V!då. dcL finnsju snvil
s or *rn siingdrl On linker iir dili8r snrer lon giin)r Bl ii'nsGdrid r oeh låller

hollpil onrsiwingun!

njan..\ :rrrr{, r J.r h, ! l r rll rr cn , rn euJ u'Jnl,r Anrl. \4in ri
arb.Lu slnr ,eytrri NicliruE {).h sliilv h.r.ius cLl lircr ln.r.€ Bbcl o.h Penn! och
fil.bar sonr sli.ibenr. lilin,sr ino r reklu,nbftnsehcn. Olu hopprjr8 orksä so.t
liirnrc r1:l hijssradicr i Änil. ta! hlr bum och humhlm i TrcUhrrLu dch laranrdn
v.ck bor n'ii nran Anders kltnris. iD hos o$.
s(.Ld

l

skull. idlg inr. kund dn\i nrig rn flynd iiin llrdcr. H hotl.lhfiir DrlDgd:ir
Sro.l{lidld och !i\sr kdr dc( !m k!lrrL besi,U sro6hd.d ibldnd. nrn drL bo din i

Jdg

i

Aurn v cker!turorgon slinkr ut istdler lör nu ge håstenr sii Irul,osr iklidd
pyjuus. dcr ir \.ad lag k!ll!r li!stuli'ct... Lil,asnirdc( livskv!li1.r!Lr siri! ri!nrtijr

kn

ddronr. ited en kan i
Nhc(iscn Anrcr.lu:nr

och Beavid

lötcn

rii. o.h h.t!ruunlnr.

Nir jr-s ve runr rb ur boddc rijAnil!
och en d{g konr !riitlsliBr I'dn1i henr rill
dss nrd en prnrbro[c. Jrs kotu rr1 insk
Bonnie nvcrallt i riirldcn..
Vdie dry srfth.n ib .kkijner o.h
lainhdc pä utt broain o.hjls strll.
ko nnx henr tiir. skohn. Bonnic vrr
miD iiirsr korlakl m.d detrnr lanr$Li!
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FIurs - DayJieful -Ds$erteA
9?5 köpte jag

mh fönrå Pcmbroke och blev &i medlcm i ra$klubb€n som då hene
CorSisiillskap€t. Min fösia Pembroke-kull föddes 1977 och utrdtr åftn hu från
England i$loflcrir$ 7 Penlbroke.
I

n!n$

lppdragjåg htu håft inon "W.bh Corgi" in skiftånde; inneh{.le Edokörskapet för W€lsh Corgi Prat I 978- 1992 och styrelMbctc av och till i SWCK såsorn
er vir ördföMde 1993-1998 *b sekEler&e 1999-2C103.
De

I öviet hirjåe vdit kasör i SSD (Speciallubb€! för Siilskaps- & Dvärgnurdar)
ydsm rv(L 1983-2000 och seketcrN i Svcnskr Kllbbcn ftjr EDgdsl Bulldogg
1990-ru3. åtyrclseledmot i Viist a KeNlklDbb frår 1984. och;Li dageB låge
6€l{r. i sryrelser för Viistra KK saml i Svensku Rilda KoGets Gunnil6€l{re$.
och var $ndd mdnga år med i
operalppsiitrDidgar på Scåndiravium

Slnt och musik hnr alltid vfiit rnitt ilorå intrcsse,

Symfodska köred i Gineborg, m€d bl.a. flsa
Gölcbors.
Är åven ensaseBd i Sv€trsks tyrtrh med köne*såmhet D.m.

'å':- - -

-lt

i

Hejl
Jda

hctff Krjså Nilsro! o.h bar fårt förtoendel au Åilla i coraiklubben$ sryrelse.

SrJå[ 2002 bor vi pl Godmd och erter 5 &s peDdlmdc mellm SödedÄlje och Tofia
fict( jåg Inöjligh€t ån l! $ lit€ ödida pensioD. Då fick jag iirtligen chos ått örverkli$ en dröln jlg halt se&! tnyrker liinge, biimligen a$ skåf{ hund. och efi€nom
Corgir länge bff vuit hrnden i niu hjåna, så blev det giv.rvis or Colgi. en rrefii.g.
ad Pesbroke med ltue svtu. \eslor r mir pebsio.åsboDs o.b &isk!åftlskotrcunybörjde rom hrdåEn€" men h$ hafi låsl i månEå år och lidigap vdrit Bktiv
i ridklubb. Eilersomjag ide tidi8are b.ft hund sÄ Å{jag ivng ått pro\å på olila akivircta. Jeg å. vll lirc sob e. cDrgi sjdlv, it;g .n låE nya !ålcr- N.sror och jåg gå.
!å knrser i allrtrlilyalnad och agilE oci tdnd in olita kon$€rJaE år

irtq om de övdngma kan bidra till Dåtot i tlubbsttlElser Ku3ke det
se lile drdrn idåtlsvrÄHÄ lrll olitå 8dsor.
Jsg vct

Jeg hoploB att det

finnl döotsuppgifld dtujn! G&så k8l
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Dd ör myck.r slädiardc au vår Corsikalender 20(/t blcv så
liåBad. Dåriör toMer vi ctt ha er kaleder iive! iör 201 0.
Dern.rBång nEd nåBor sröft €xtdel (sp*ieutförols med
IiM dei lör 2009.

slg

ögon.. ),

Du yiq t'iil itren detm år |isa din Jankrsriska .orqi

löt onvti

vj td rd(ksML

d

fijr ö!riBl

den?

edoL bilder på corsisd i irk n$jliså ocb
öjliÅå sit{ålioneri bitder
på valp&r. gamla. gladd. aren. bådande. sovande etc crc. gåfta från alla våu å6tider.

Glöm inlc au särka bildcnuncdnamn på hund och diltcgcr nann, tackBild€ma bör vau så slora som möjligl och i jpe-fomu( för att tå bdstl resullal. De
slicks riu bole@corri.se- Sjiilvklan 06 du hd bra vai igd kon så kan du ski.ka

En itrrr

ftjr

tasnine !v d€ I 2 hilder

Sc@st 2N9-10-30 önskat

$m skll fi ind! ar varl i kdcndcm todmer

,i bihl.r@.

Del koDmer ävcn itu att finnrs plals för er aDnons/sida (under nråDadsdclcn).
AnnoDs kosld

200.' -

dm

&ckaD

kostd I00,'.

Vi ttr råcksMr enor förledbsriiltrjngtr dll
bolle@corsi.se. tcl 0707-E2 l2 56.

G

€

GEttb till 5390422004 Pområ & Stål s Pmpise Pavlov (Ch Smultro$ackem
Hari - Cusjgans s Chlo€) som har blivir sverrk utslifllnings!'harpior.
Ågsre: M6rie Smdqvb!

R-rneå

IJppfödtre:
Kehnel Poirp! & Ståt
Kdin Jolrusson
Römåsel - Mmån l12
840 50 Cällö
Tol 0630-304 02
Mobil 070'046 57 54

l4

Jefto sirkkotren & A a-Kditr Lhdeberg he frår FinlåDd impo.teEt tikvalper
ADliD.! Att New DltåD5 (NeIy), tödd 2008-06-2?. (AUS MVA S MVA Cuchin
Aipenglow - Annlin.s Irlsh Dreåm).

I&plU@: AnNli

Srt€la. Kennel Anrlines, Finlånd

JJJ)JJJJJJJ
ll942l/200E Daldeld

Wille Windsor

?009,0q-20

S

Ägaro4lppfiidrc:

Hss Datericg. Gunnilse

?009,04-20

513946/2008 Dayfield

Hfis

D&geaeg.

s

s

Wihori! )r'indsor

Ctnnik.

No{diskt raseseminar vid Trantjem i Norge
En sång 16r liinge llinle se&n...... Slbörjrde fleslasuEor. mer denna b€drLelse
inle en sa8allan en hinoriaom rosa bajspåsaL NäRsvampar. txntastska förells'
nins$. nintresvilrda middissral. mtulönd.k.lse och en mrssa nyLiig kunskåp.
Dock sltedde dettr fitr liingeseda!, naimligen iaugusriföna öret.

lir

Noffki Corgkälkakp.r hadc bjudir in lllanredlemnrar trån de öv.iga Nordisti
CorgildubbMx rill efi Nordisl råssetDindiuh om viltu r er Welsh Cdrgi Cddigd
och PcDbrokc. plals för dcma snnrDrankoDsl var va.ka. Dcn åck så svårhittåde.
Trsriem. nåsra mil !ref& Oslo.

Väg.n lrån till dctta cr.ncmang var rcnl
slgr vu inre den låtrise.jrg och ntt
ke.nelparher hadc tlr ch anliindc föFl
lid lunchtid pil löldaeen *h kunde dä ijlja
spået av ROSA baispi\a.s'm omriinkstlmDock kunde inre haispe$ma lrolla bofl ålla
kor@h tår so$ k.ntade vägarm ch eiorde
dct hell lirc nsrirkåbelr och exoLiskr.
De son urlihr daEen innNn hade iirar runr i
d.n vrclua nAlu€n bide en och t!å timmu
i jakr pi Trantiear soN platseDleler.

Ilgå skylLu i dcn doaku nåruen

!ågbes|JihtuglMcn inre
bam rcsahajspås$fick ager! sn provkoriska skylte. lvngslaigcn upp rillsrällcl
vr rtn,irkr med erI pttr bilNitrvmpdoch tvÅ prisoserler...- Hundtolkver dlrid
inre och en ulldör kon

Ntt alh dn i!€o h{dc anliint sÄ se.nlrd.s vi 1ör en FrdsLund lLe i den vachå Ardnn
naturcn. det vd nest no6ka lppfitdårc Gh clt par svensk( Dånskåmo som stDlle
kollru både lnnn smL ål.rbud och liån Finldd kom der ryvdr idEa p€rsoner ål]s.
kanste lite lånst ån Aka

Eficr lilo trelligt tningcl vår dct dngs atl Iyssna pi d]lgfls ld^ta fi,rcdrag. For:rt pl
age d der da8etr stod en utD:irkt iörelitdng rv Leif,Hemd Wulbsg: ätråtomi
och typ hos dålens Corgier. Vad ilr stals5 Nh väd bör vi foli!5€l. på!" Han gick
isenon respekive raNtandard bitförbil m€d indktning pir rftatomioch tyD-

He

visadeäven upp en del

lrisbri$k, biider och drningår
som 8av oss alla nå8ra goda
skruu. Han pipekade vikren
av an fönl,å ud TYP ?ir för
an md skå fö6ii hur ruernn
ska se ut. Hm anscr också a
vi jrte ska glöma bon an

vallhu.dsaser som ska vdå
bygcda t6r air klara av cn
daES htfljobb ute i rediitrg.

gick han ft.edömli8t iger helä htnden, sjålv uppskattde jäg
vErkligen birea om fioDGr. Som kif-Hcrman påpehde inre e liitlp.4i|Itl få fiarn
korckt. då det iir så många dotaljer i fronlen som sks sliinn!.
Han håde laldde bild€r sod visade på iör ko(a överdmu. för b.Jnla skuldrcr. föi
iimskjutcn nont åtc. Men åven bildei som vislrle utp toEel1a staldrcr i både
stjllNtående Gh röreLe- Vikrig iir det @ksä atr brös*orgen ska
rt!'li8: och
koEckl uttomad saDl all övchmma ska tölja bröstkorgcns kuNa. Skulda $h
överm skå hehl vu! liko lånsa eh vinHineen 90 rruder.

Uder oåtonibilen

så

!e

LciIHernd srcl

ilvcn igenon de sv€t lydormrde lldmbcnen hos Cedilds. en
arnan !iktiB mcn svtudetilj. cn hund kan r.cx. hä cn vildigl brd lionr son durerom
bröslliorgen viil. nm sedM hd svågr nellrnhåndcr. vilk.r fili lMbenen arr lrlj
dlrlit lyrlbmude ften likvålharhunden en koBckt skuldr. och t'ra låne!lndeF
rmu- tin ond srk som
lilid€n = Fnier n€llxn relbenen och llren.
belysk

ld

u

Hdi poångrende der likrigri ar der inre iir lirdpdier son) sta ge lingden pi
hlndcn. ulln hela kromcn Irån lörbröstel rill koFcr mcd cn viilutvccklad bröstko.g.
En för låne liind l' dqsuron en svlgher dä der betyder dn brös*orgen ilr lör kon
och då tinosder inrc n:ieor Llder ryegradcD som hållerupp sllbilitclcn. Sedan så krs
hdn naturliBrvis upp koser på viih.rser sonr takiskl irre.innN istanddden. E.
Pembrok. sk! imo$ats dllCltdisans inre ha cft löllDdc kors och diinv skillnuden i
hurvärx raser bar sin svans irörelse.
Samnänfånnineslis så lir LeifUernm en rlycker kunni8 oeh bhförcllisare $nr
gav nånga !! oss ipubliilen n,isru Inorjlo Ahr-lpplclclser. F-1Le. hds gcnonging
sri b.rdct iviig ui idctvackravädEt jgen och nu ble! deten praklisk dcl. nred
genom8rnE pårihlig. hund{. om deL bd prntdr on LiLligre. Hin lick vi yLlerlisde
cxllerlislialp av tvi Clrdiglnuppfödare ochdonrue: Ing d Prylz Olrn frin Kenn.l
AllTrude i No.ge och Cnthy Och-Cline lrän den kiindr t-.ir kennel Phi-vestrvii i

us^

De trc gic* ieenoN med oss vaddc som donurc sig frumför sig på bordetoch hiit
fict vi brn .iempel på ryp.
Lde hMdEripliEen viladeos korla-l:lngs
övermrar. fnnBkjuten sklldn. liildnagda övemaur. bra rygelinje. tör kon Bsp
h.d li,:ngd pii llirden, olikr koA dh vinkltr pn b.kstiill. E. sak:ir docl säker. INGEN
hund il! peri.kl Gh uua hr mer eller nindre rnrd dchliersom inte iir
skolboksexenpel ocl der iir dä TYP tu en g']ng lir vikri8r i sMmDllDÅer.

smr

sii bjijd KennelSiggeo på Bubbel ftjrxu lird aII de föt{ uppeo
Engclsk @h en Amcriknsk chlmnion. hådam.d srubbsvms. Under middagcn
sene på kviillen såvrrstimningen pi topp och der bela .vshr.des ,red etr
cxlrenr minnesviid tal a! trjf-Hemran
ingen senl skr glönma. läsår jag tro.
an insen {v os eseftligen tom'ner ild-q !od hln sa. Nn ojoioj vad !i skmnade

Elierdetu

so

Vår dÅvarårde o.dnjmdq Ultå TberDm pa.ade o.lcå på en tå tll ordet och bjöd
h samtliga till ott Dytt Nordiskt rasseniMduD sm SWCK skn hdna i Svente on
nåela år- Norskå Corsiklubben utrnanade o$ då genast ne.l ltt vi skulle hållå denå
på cfi stållc som iir irrmll svi.rure ltt hirt8 tjll äi T€ntjåbn...

,//

Deiio frMtall&de iiMu fler glada skrÅtt för dltr håde vi imt omking i jakter på
roså bajspåsär sollt ledde o$s nitt, Ett llppd|ar jag tlor blir omöjlilt. om ni fiågar
sig. Kvällen avlrttrd$ med ef, flnl3srisk månfOnnörk€ke lnnan vi dla tröits ned
huvudcnå tulh av anaromi kröp till
i vtua olika $m.
'iånei
Söndåg€n irledde! med

d

föftl&ding oro "Surd hudavel" av NKKS ch.fsvecrinåt
tillika ordförånde i FCI Br@ding Commix@, Asirid lrdebö. !-dken flntsrisk fijrclå$arc. hor vår dtiirL hmorisGk och tängsbnde, vi sat dlta ion LjB. h.lt upF
slukade av hclns fitmäga årt tttDedå vikriga och ibland svåia ilrflnen.

!.r

en eloge LiU sunl lömltL eh sedu lrln
beundru cn kvinna som brutir frngr.mu i en shoppintolyckdlll

Heli henfts rdrcdrng

ju intejr!

snrl

iin

bijrjåde nrcd en korr
^stid
iErundliss nde
SenonrBing
geneLik (rh gick scdnn övcr till
atl bcräna or llltdbctc som
.u- fth k€inelklnbbr viirlilen
iiver lagl ner pi HD prublenrårik
Trors cnoma s'mmorI)cngd
och eedieer r'be(e i öler 30
siihu inle hundamas HDitatrs

ir

ldrg vcr man u HD kommer
riin en kombination av aa @h
milj6.
Norskr undersökningf visr rn .Nbdheler för HD ligSer pi ?0 9t. derrr \.isar rrI
andra laklorer hu slor belydehc lit utvcckliDs av dcleklen.

Ho. litMcävenpå v.rd rom skell iiotn yi$urlscrd:n nön lugr lllLtijr\to. vitt lid
aft ubon HD iffekre.ade diurnraveloch dlirieenom iä(I en b€t!dli$ mindre aveh
bas med sijNe häls.gencrellr då mrn lagr liirlite vitr på Ddra liktis! hiikoaspelbr
både Nenuh och fysislo. Är
rilx ltl heeriinsaen dvelshtN så hån nEd lbkus på
'lel
en endr del äv eu helt djur'l I I Fd l'nn HD beryder inre detvmnra s'n au hunden å.
f.isk. Scpåhunden som hcllEr. det hjllpcr intc an etr hurd är frifdn HD on den
d,ili€ ntenLdirc! kronisk hudproblen. dlilig rygg, ililliga kniin crc. HD skd
uligrlis iDgå soDr c1t urvalskitcriun onr slatls iir kiind, Dcn man sk!.kta sig lör atl
dlldin stor likL pi der. UndersöIningu
niimligen atL de ilesrd sjrka

n

lies

hlndar

ir KI.INISKT

Eficrdclu

l

lrr

lisr

sla.

upp crl enomt

vihigl

ämne inonr P.mhrokc. nanlligen srubbsvdrsåvel. Gero
^Ntrid
en niih s:drtrbere dEd Norska uppfiidm ver ntr id.g at hundd
son
homoz:ygoL stubbsunsgen inLeövedeve.. Dock finns dcr iDger idas som avrlder liiln lttpadNå sDbbsvansur då det in sA niån8N fler gener $n sp€ldr en roll.
tog

iu

Niisra iiDrne !!r Von Willebrlnds blitd sjrkdom $nr Ber liin8re blitdnirSsrider. di
der hi liinsre dd fitr bloder atl koll8ulerl De Unns tre srader utav s! denna all!0rlisa
sjukdonr och den milda\te- Brnd l. finns hos Pembroke. Asrdd s.de sig inte hd hö.t
ul:N on) nnson lund son) hrdöLL åv derLtr ellcr ht']i lroblent els.rade tilld.nm
grad. Denna siukdonr km vtur livshorundevid en myck.I srorbliidning sonuppst,in

!idr.ex.

en

rllldli!

olycka

men

hr

mån{a indi!iderdr$bls a! dettlruderdrL li!?

Srntidigr ftrns der åndri frklorer so spehr ii. lå8 ryroiinnivi. lijptid och leveF
sjukdonr. Mar hd idäg nröjlighctntl gentcsta tör det. MEN la.tiir st! !i töru d.r

om det ine & c( problem? OM m.n Gsrar mårte man !r hilnlyn dll der i lramtidr
aveharbetc @h det ku Dedfit@ en kraffig reducerad avelsbd i vöt redaD lilla ra.

Del finns ida8 mångå sjukdom mån kan genlesls för. fted mer cll€r mindrc kånd
ne{lndding. h fler didgnoser !i tä, ju ner hår vi dtt Ia hitnsy. till. Frisl bör innebara fti lidn slnptom på sjukdoft. lngcn it fri från geneliska defettei Eo frisk
hund, i slseenLlel fri lrin geneliska defeker, :ir en huf,d som itrte iir lilh;ickligt
uDdesökl. Mon ko alltid bitl! trågot b a nid letd lilläcKigt rcga. viktigt .iir dock
at in8a avelsr€gler dlhäruna'-s Ujr ureslutii m.r ö 50 ,rv indlvidem! i €n 6l.

*

Med de$a klokr od kom Artrid dii€fter in ?å iinn€r Matadomvel - irgs itrdivid
hjr ha mer i'n 5 % av muld ftjddE wlp$ uDder cn 5-å^p6riod. Om mångr tiku
parås lEd sdlmr hme så ör sig de$ gspol i hes rikhirg och md tappd den
s.netiska vaiiadonen. G€nom 1lr ån!ända !åmma individ€r i ålel sprid€i tnan inte
bda det som:L politivt fdr huoden, ul!8 ävetr det som iir ocgätivt.
För nraingl avelskrsv led€r dock ofilsr dll ed för smrk scleklioD @h del leder rill
Matndordvel. MaEdoravel i sin ur blir en genetisk llastisli och då uppulider lift.re
störninSu i avelr, der som ke förekonnna iir nc.lstr fenilitet,
kullstorlek
'n'nskud
och en ökid förckoBr {v andrå sjukdoms.
E0 exempel iir alt idag är ca ?l % av våE Pmbrckcs ED-tria ch vwD-fria eller
biirde. 1<he ut3n HD-rijrEen eh DNÄ-re$ dv?inds dek baia I 3.2 % åv sltg
Pembrokes i rvel. V8d blir kvar om vi bijifi tesral Blir vår ras sundsre av en så

SammmfdEdngsvis

så kan

Nm

sf,ga au eLt rcclh mÄl vid all hundulpfötlning

br

Futrktlonelt friskr hundar som är råltypiskå både mentålt och cxteriört!

.11

Elicr

dcs

klok! ord si

!d

dcL

dlgi för he lunch Gb dcbriefirg. Elier lönfins och

Ochvclinc t ån KennclPhi Vestavia i
USA nlt hillr ell lit.edrig om liirlossningsprobled och vld dm k,r görå.
rasmiDg av hundårvardet dags lor Calhy

Cathy hul f{ju upp hundlr i över l0 ;lr och h.r i $rirl hall rre hllff per är, si hon hu
stor erfårenhet nir det Siillq denr iinrne. Carh) började nred att poän8rera art de
ncsLa lödslrrinornvår' ri-ler rör lLJn prdblem, dvendmde hder ten'lens dLiblod
vm lite nler långdmgna än inotn rndroraser.

Hon eick seda! ieenoDr de iyra perioderna vid valpning. Lijpnintpnming. dläldgher.liidsel och diEivninE. Vr.je penod kiikr sin upphnrksmhet- Mesr vikr h hon
vid själva lödscln och allr som kan skc trån nomd lödsellillaliuta sniti mcdbrustcn
livnDde. och den lörrt. kririska perioden diirefter. Hon kon fled oringr ruhynigå
lips. iiven om en d.l var'am€nkanskf. Hon kundc inle nog bctona vilitetr av att
väga valpam och hål! dem !Jm.. Vagnitrg bör ske sdtm rid vdje dlg de r!ä
iörsta lcckoma. Etler dorna nyckel lilrorika fhrclaisning om ldrlosDingår 6h de 8
komnrdde veckoma i en vrlps liv så vtuder dags afl packi ihop ch köra den långa

hde snordnrr ert så bm och litro.ikr
semin.rium oN vår, underbrra råser Vi vlr mån8a som åkrc diiriftån med nya
Stor(

trct dllNorsknCorri

klDbben som

kunslsper och insikler.

Villdu filå pä mdrerialer liin Astids ch Cllhy! t{teliisningd. så fimder kopior
på dca\ preseDtalioner på d.n Norska Corgikluhbens lenrsid!: syl4gargi[q

42

Cardiganmöte 200E
Den 15 novenber holls deL en rnitte on Ciidieus i Sdinsnii! Brukhundrklubb.
Iibjudan hade Bån rt till alla medlemmff i klubber som äger en CardiSm och d:itfo.
v|r det tite håhigt aLt irre ier hnde nii^ t m. Fllri tit ålll så vär dcr glesr med upp'
föd,rc. Vi tur ftisrielse för om man har låg viig att resa. men nåBra tler uppfid!.e
koddevi no8 derskulle kotuna. Pembroke höllsir möre smmrhelg och de håde
som rxr vlr lito fl€r hasökar.

rh

Httl

AtrpD ii

Alh som dllt sii !d v'

rtsdn a!.J I tt ea re

I

tappft le6oner som dök upp klockd 9.30 pä morgonen
för au la cn gcnensam fika med henrbäkt bra'd sonr Ragsc bak{ kvällen innsI

Förstu punklcn på dascns schena
vtr en aörcliisdng av veterinår
Göran SjösraiD frår Köpins
Djurklinik. Han löllen rhycker
spadnånde litElä$nins för os$ om
hiilror och skelen snmt likten nv

Nullnidcn

relonmcnder,r
ma. säll,n roril vila vid de flesta
*ådor. di hutulen snlbbt tappd
muskclmu$!. Dera kan Dedföra
r hunden giim! snedbedl^Dr

eh udF

s,i

fitrslitningsskador kan

Hrn bedlude on diskbräcL Gh hrr m,rn idrg behlndlaj dcm. Idag bcrydcr diskbrek inlelllrid oFeration- Hm tog iivcD upp dcttamcd Aftlighct närdcrgäller
diskbråck ocI Pren F Epiiysslutnjng, Med Premrta EpifysslubinÅ nend! aLt etr
ov skelcfibenen i hundens fiamben slutarliixa medan det andra fonsäncr- Ex€Drpellis *e fudius forbtua viixr medd {ln! slnnr. lilket lederiill s!& sm:inA i
bågcn då dcr blir för'rrångt diir- Ctudcl fit lånetid l.derdcl tilldclbmiccdc bcn
och n$ ftjr titrkru€r - töruLo an lunden hJr du och iiJ svån au 8å.

m-

Chondrodystrora (dvs. dliirglixtl hud.i er corgi) iir mer benlgna au fi rilv:ixrrubbningar i robåesregioncD än andro ruscr. Dettn tilklånd opcrerd. mun ofiasl och
hu llden blir diirefier friskförklarnd ofiasl ulan ftumtidn men. A.vsgåryen är id g
okän4 men myckel rd!. förartdel år någon rW a! reccssiv sn'sEiing.

Vid dislbråck rctomnrndemr idag de rlesh veterintircr llr mo inte rvlnr vidre på
de individer som dråbbåts- Der finns lvå sofleB diskbråcl. Den föEtu typen, sonr
(aj(- veli bidrt3N ed del ed. d€!b$ yng.e hundJr rul 2-3 års ild... Den typ.n
cn siak ärftlig tomponca. meD eftesoDr den nEstadels drabb yDsrchardenvadr
u alh bon liån. Vid den ddr.r typed i! diskbråck år md inte helr liiler pÄ
ansgån8en. d.n dEbbar oftan m.delilders aldrc hundår a! allD ruser. En hund som
iir i sod kondjtion och viilmusklid renddtu dock att ha en mindft risk rn drttbbar.
Ålder och ytirc skador kan n urliglvis vfia eD iiidragande osuk till dhkbråck-

hr

liiffe

Göran lörklarodc oc,rså vld som va. skillnaden på cD vcterinii. @h en vetcrinan mcd
snådjDsspecidisr utbildning. s.nt vrd det ia fö. skillnud på en vereriniinnotlåB
nine. klini\ 6h.rl diuniulhus. Eu djuFju\hus tiU.xempel har öpper dylner rutrI
och hder staldishetm rr emor djur.
en le8 veieririir som beratpå en slilrerii 20 År öppna etr
fouagnins lör smådjlr. enda llrlvet i{itulorn legiirruionen in nu deL,inns dnnande
valten i lotolcn. så han upprunadeos alt välja vå.a vclerinarcr med omsorg och
st[lla krav på derd urbildnine. s.mt dr idre lveks söka oss dll en specid]h oir
prcblerncl iir av srörc an.
Som del iir idiB

såko

UMni^Mhn l$xnand!-...

roa:iven oFp det vi lelihiar [Jld v:!1r! . D€L Uinislt, drdcL lirrdeur n
Panosritoch dct:ircn irflornllion ihcnhinnorna. detudräbbrroftar yngrc hundar
som vii{ff. djdv det lehhtiga nlmel. DeL kb hldd
1l lppkofrmå om unghunden ifiiCå har fät för mycket eller iör håld norion euerfelutfodrine iiornr !v
fin ene.girit nfl(. diiriv vikren ned ett brå foder :npass rill hnndens ,ilder Det ks
iivcn uppNtå sponranlulan någon cgcnllie osih.

Hd

d

Sedan ros han upp sakerdr kan gör! själr liir arl din hlnd ska nrå barre. bland annal
relonmerdemde hd I'ishvåid i fom å! simin-p @I mdsäge sdt( lijsd tilsko(
så$m Glukoilnritr. sonr !r b.! ftn ledcma. Nijr dct giiller Alukos,lnin sågållerdeL
ari mnn viiljs en so.I som iit anpasad till hurd. dåde för hlisur Nh nrännisko.
ollasr håren on@ substrnsoch lls diirför inre uttavhundq! lik! ho. Prelrararcl
skau innelålh kondrcion och hebt elukosamirfiydroklorin. Clutosenin Dåsle ges
på ling sitt. det-qersållm niisa snlbb!.esultaL nt$ nrisre ses iminsr 6-lt veckor
innnn tuU effekt. Oft. krn nrln mirrkr dosen på nlinrUnr:nrabrisk medicir lsom
MeLr.ad. Ri !dyl. Pr.!icor) orn
sdLidisl ger glulosMnterHrn rckomnrcndcrade förutonr elukosamin åven oNcga-3 fertsyrcr rill bidc hundar
som hd ptublem i rörelseåppurren o.b de
a! åldc. börjd bli liL€ sreld. Alla kxd
ätadessa preparrr ulnn atl ta skad!.

tu

$n

Hln hetonude även viklen uv llt aU4 hundar under sin lernadsrid får
vdie.rd m'riDn son! by$er lpp alla muskelerupper i kioppen.
Etierdenn( lliMikr fi'reliirning

så

vftdel digs fö.lunch.

en sllsidig och

r!

henmdlag
åtriglarta! godr

den bcsrod

nrd meruv Rlsses h.mbakadehröd. Tillellcrål
krtorbltade!! nien !! deh grna. Tlck rlli som bidroe fled Bod!brkvcrt.
od romstsopl}o

vddet:ir

fljrdli

fy.benra årt iii röja loss lteför på
brukshundskbbbcns sroLu srtsmarLor. Mloker urpskarLtu. Sjilv toEjåg otr ttr. up!
skoeen
fann masor av mnkanrdcller, mcn dc tickalla srå kvd.
På lunchrasren

lgen dr8s

et

Efte.lufthen
Henn[sson

så

i

rardel dass lö.Helen

llt h,ilh

€n töreliisning on]
av Hund. kallit MH i

Mcnhlhcskrivnin!
dagligr rd.
Först sick hon ilcnonr hDrettMl{ sårtill

stador tör s(ddon och !d nrrn rntu! pil
och hur md h.diimcrhundens rcrklioncr
i olika siuationer. Bl& amrl ursins
hunden lijr konLlkr. ialirrernins.
EUer henncs förc|äsning så gick vi igenonr vrd vi ryckcr iir vikligl lör vår ras. Vi
konr frdr lillan det !dvikigtrR de inte hde nå8rN problem vid lDrrd.r. atl der
inte spelarså sto! roll om de har $or ellor lilen .ilkoust. samL lrr del lar helL ot art
relgeru krtiigl på cn högr ljud eue.skälh ur spiikeoa. nEn att !igäma villar vår{
hL,ndeslt! kunu nvElselD på dessu hiindelser och aLL de inre ska ha någla kvarvåF

SedM iåde m.leneclnttd en genomgång åv
rensetr i Noige i augusti. med fokls på sund

om denå knn

ri lne

sepmr srtikel hiir i ridninger.

Ulh avslutade med at

hå en genom-

gåtg nv klubbons RAS (Rasspcciflka
Avelssrrueaiet inför den uNiirder
itrs som sklll Fåböiss ud€r året.

En i$p.{ifift

avclsstrateei år ctr
hddlinSsplan tör aveh idom en
specifrk rE5. SKKS Avclspolicy lnscr
nålen, slralegin bskriv€r vägen dil.
UUa @h undertectnad kommer an
hå
slon &bere trumför oss inlltr d€n lornnande revidcrinlen.

e

Kvätler åvslutdes lled 6iddå9.

lot ri eh (mtudilrvi9

TACK I]LL ER SOM TOG ER TID ATT KOMMA!
Vid r{genremå //Mzdit

JJJtJJJiJiJ

en srupplbto på dtlå

i en

Ftiljonde nyo medlemnor hdlsos vornt völkomno

340

70

HAMMARSTFAND

340

70

HAMMRSTEAND

till

SWCKI

Sarunsånd NoGe

SWCK skiclor ur c(l inrcdj! tomulilr dll vå* nya nrdl€ndr @h v i hr glådjdde no-q
lirr in nångc svr. Dd sär b.d an svrr lia mnil, posr elLer tclcfon. vi hd nrre ålltid plurs
förall.sonr sliclrarin.m€n de rcdolies liunöver i wCP. Tact an cngånellAsl

J&g hctcr L.n! Sommerfcld-Ulif (allrså inle Lcna & Ul f
på en mjndre edd i htorp. 35 k$
om Vdhss

Softmcrfeld

ror

jlcte

Mtu

bere.

NiIe. iir cddigd och kommer

i)

frir Cdrilla Kj€llmd.

)och vibor

Teckomr

Vådussnåmret& v€rå, men nllörLjden k!rb-{ horloftåör Masken..
hll en hmd utin turelåterad. sjlkdo'nli (i den rnån der !d rn.jliEr). son
pasade in i eu liv på land€t. inte har för nl(jakr i sie,:ir yiinlig mor friimnande,
ned laike på vÄrn fode*uoder, hadc tnnnir l,ilge i Sverige ulan rrL hli utsa( lör en
öveFxploalering, {daimed. förhoppningsvis ned en rastlubb uran alltför myckel
tubulens) och medett utseerde lÅnet f!tu ninondiede laser. Bdlterier& An
Stafl..

ville

Har

lllrid

gi llåt

dc udd!

rascma. oavselt om dcr giillt l)opulslioD cliorcxte.iörl

47

Etierson rolen vd belr ny fiir mig !u nynknbets slor övet der lilh knytlet vi
hamtadc hos Casilla, ncn mina föRiinlninge och förhoppritrgar ha. upplillls. ocb
an l: i,g en vielse I lld nEd s:i nycker liv(gliiJje. ir er r Enr nd.Je..
I rlh fall iin s: länge. MJ'ten iirju lnopg 5 m;nudrr ..
hemsidu,

Tillmin

$w$.kcnncllc$h d,niuLlio.\c

slora övermskring hiuar jåE många corgi-Ians imana

bli en SeoedsM Coreiriiff för Haltand/va Cötddd

:)

så ksn

nr:e mcrom

tnlrer. kmske kM

der

Vilnliga Hiihningar

JJJJJ)JJJJJ
Vårpromenad 2009
Corgivandring i Snogeholm
Lördrgen den ?5 dpnl diffrdes !i, från Skånsögiond. vid Fish$torpet pÄ våstra
stranden åv Snosclolmssjön inre lånst från SioselolDs sloil.

vid rckognoscnng

n

någon måtrad lidig!rc råladc vi på cn.iiitrcstor vildsvinstall c! t0
trtu o$- Trots detu vågnde vi beslåjma demr rundå på dryct 4J km njr vår

Solei slen ocb det !år vmn ch skiim nii. ll m{uM ch htrssr. ncd
Chicka en litcn blåndmslik från KaNricölmå. nrötlcspå parkcrinsen. KIIL!

:4ni:
Vi

boppas på

lila itul

väder

dll höstpromenaden.

T
Cor-qihähringår fiår
Mdr*aren@ Kn6c och At!

.td Palntuist

INTOR-NtrA.TION FRÅN A\'ELSKOMMTTTEN PEMBROKT
Penhrofte ha n! i llr xhiclat !L rvn enkiler som vionskai
fir besrarade. Dcls äl d.r valpkullsenkaten @h dels etr kejsarsninsenkiir.

Vii aleklonmndn ftr

Niir det gliller valpkulhenliftcn

så gör

vialla.asen en srortjanst genom arr följa upp

!åJålelpådeua sär Syfler ii.ju bldd.nn{l åft kunnase saker $m ineiirdllgodo
fiir ra*n iex ridigr skcdc@h kunnastoppadel i rid. Viavlaråll!så gou vi ktn och
hoppd nlhan.lln k{lltu skd blittlf.ix. Men viver ju alh derinleblirsidhar
man scr slker som kontmer från inse slåns .
Dct handtar inLe om olik!tullar. kennlar.lik ellerhanr, utan on asen. Afl 1åen
öveBkådlig blicl av vårrasNh kunna a8eH nlir det iir nödlindier iir erhöfl givan
dc. Överhlickcn:in mcninscn sttailåska fi. om mm si önska.. inre i iom a! lrl
titer Lisa hr gctt der euer der. urd i fonD nv all nu he vi f.kriskr )O( st huvalpd
som blev krypkrchider i;r. V,ld knn vigöra löraudrd ner den sill.dn?
Redovisningen åv vdpkulhcnkålen st, ske i lö^Lr hbd pn våfl upplöddhdstäfllr
@h åven i WCP. vi krn aU! hjalpa rill ar slödj! lvchlr Corgi Pemhroke iSvcriSe på

Niir der giiller tejsdrntusentälen st it der er fpier som hr veir uppe tiU diskussion
nu trndcrell anrll Ar. Dct fiDnscn siffru som sågcr urt vi hlr incr 30 % kcjsaNnitt på
Penrbroke. lilket rinmd dåljst nrd der ri (tum!n !ihr eb sund och l-dskhund.rs.

Vi lö6d*er tru ra reda på o$ del ve.tligen iir så för ärt i stifall Besensmrl t. upp der
Nh se vsd !i kar ga'ru il dcl. Vikornorcr ox redovis! vsd son itrkornorirpå uplföda./rasn$ter ihösl och dåockså vainda en del av der dagen illardiskutern
!dpni0g$. Dln önskdr !i nrr .lla delu med $is ar sina e8nä cn uenheLer. dÅ ltän vi
ala få ul rycket avdel. Vikorurer också an bjuds ir enveterinärsom klD erbjudu
deras syn pner valpnins- vrd vi kD göm och väd srm gåller ntr man tonnrer in
mcd cn tik ncd prcblen.
Vihoppas pådena sän klargöm vdför klubbcD gör deit! lrb3te med entätcrna och
vad det skn leda till.Jd8h rprecis gin alehrådiutbildnhg (me! oni denåpi Mnd
plaD och kan såga arl dct inrc år iå]la rser som man har någol liknarde ocfi dcr
kirdes som vi vdkligen vd töregönede i der faller. Mångn ryche ati der skulle
g. dcm ovardcdig inlbmalion om de kude gcnomföru något litnundc isin cgcn

Vi skictär en

srort

T.ck

ill

er älla

$n

bjiuper oss ntljobbå ned och för rasn.

rör AlelskoDmilten Welsh Corei Pcmbrck.

ÄVEI,SRÅDSUTBILDNING STEG

1

OCH 2

nllln der pri vilegier i( gå L'bildning på SKK. Den
dells in i? heleeroch hrilh iStockholm. Jag *om Ded g&nsl{a ibn och gick.lel I
redrn i olrober 2008 cb nu del2 j npril?0m.

söh uvels id för

cn

ra

så fåJ

Del I bestod rv urbildnirg iAlel$idets phls ochfurhion bäde iSKKoch inom
Gklubbama. vilka vorkye vi har och hur de ska anviindas, sencr och senernas
Iunktion och vikren a! Senetisk

vdi

tion.

Vivår ca 30 delt&gm tmn olika raser si disknssionema blev mycker varierade och
liirorita. Sd(cr som [än sc sken av su der beufitrnas en lijsning på. iindrrläLt
skepnåd nair man iir mångå niimiskor son komser ur Dlika situationer. Oerhört
ltuo.ikr mh sivunde. Civetlis nr kurslcdlma nrycl'ct liltisa ier sådant hin läse och
Karin Drcrz och Helenå Rosenberg är Dycker inspire'?nd€@h kunriga.

Viiick

en viildigtbR grund att stå på som avehråd och hjiilp att se vad etr avelsråd
bör ågnn sig, och sin Lid. år- Mycket erfftnher lir md @bå eenon dr diskutera
och lyNna på alhandr! 6cr ocb de6l,robleD oclr hsr nran litser det ikiuhbarnaDel som lrkriskt ble! rikLigt tydiigr nir dig
an
fled viildigr
problem. håde nlt del gäller sjul(domur och dii.itcnom j avehlrbelel.

vr

vihren

fi

Dcl2 som vd nu i aprilgick lite nc. in idculj.lramlör lllt niir det g:il lff dct
Seneriska. Vihcde 2 törelisnre fijrurom Kui! Drotz och Helenå Rosenberg. Der
Erling Strudbers. Inolfesor i llusdjurssenctit vid SLUoch hans *ollcg! Oltdn
Af, derssor. prcfe$or i Molekylir husdjurs8eneri}(.

vr

vtr otroligt Bjvdlde da8d där gen€tiken srod icetrIlur. Grundläggande genetik
son repeitio'r och sedr! in i nolekylitEeneiska tueroder. avehsuat€eier, avelsulal
och så vidare. Jae lovar un hjämcellc n satlcs på prov och alldct gickår cn hcldel
energi. Men det !äroyckel som !i lodme. tlL hå sror nyrtA åv i lin disklleioner
och ivårt fortsatt lrbete med rasen,
Der

Dcl &.ju ncningc! alt visom lvclsrid skili in denM lrbildning ocl scdln gön vld
!i kd iör rlr den sko komna rill mv:indnine i r$en. JrE ser redm nånga trågesttllningardiiryjkan ha atrvätröriDg av detta ocb hoplls an kunDa förnrcdla så nycket
ron mijl,tr r: åu \år,Jt i liineden dtu nynJ v den".
Jrg iir mycker taclcan för srt få delmga på

Avelsiåd fiir Penbröle

5t

deu

utbildninS iSWCKS nåm.

SVENSKA KENNELKLUBBEN
HUNDAGAFNAS FIKSOAGANISATION
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Foran mininerålexl på utsrällningsresullar, son äroinl€ssanl
många låsåre,
redovisas ej löråldrar på resp. hund. Har Du synplnkler hörgårna av diglll WCP
OBSI Ev. placonng i1.allåellngar. rapport€ras tlldaviield@ooreboro.utlors.se

cardtsah

- dontu Ptb Bzfn* - tuna, zo6n Bhntlot| - ö,t

Hurle.e Clfr.e! Cl. Fleretre Neidksson. Orcbro. 1 lnkr rlfkk Hp.
Brondr..Än..rc.n ErpE3.. L 6bårh Nrrssoi. xraqEloQ lukrrukkHp.
war solgsCrM. C.6mel PerGusr.lsson. 2uN
w6a aoe3 Tro.r. Susan Mådeus viiqåke' 2!kr.

carr.n.ody$.!s.

annrkå Lundah. Låbedd 2uk
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Möllor Kar. Chan.llå. L sberh N !soi. kassio,p rukl?!kk
Nrckn.n.3 Fsrrybl€ atue hrr. L.r
Bob s Arlion Liberr NL sson Kassro'p rbk sdkk
CorslhurorÅo.rr. Thod'rd vl adsen Damalk.16k 2ökk
M.ndYlåY e slu€ UmbEllå. Ki6i Pu

Vadican ln F.ho Rasna, Srandboq. röklrökkCk lblk Coi Cac'b BrR
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Pilbmtd dadE nih ncyPts inn*L zffin Enn^od. öE
Ä3r. and You can Do rr ast:d Luidava å Kål n Kd €slaid rukr2ukft
KonElon. sooqr.woos|!. GunierRonde$ Hösanås lu dukr.
1 /3rank. fti.nand LisiuE. ad dLlndavaå Kålrli Kdr.Esfånd lrk lukkckähkrcåcb
F€r€wyi Pow€r O M.grc. Eva Gran lnd Siö r6m.Kunosårgr rdi 1ökk
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REgg.n.3 NlqhMl.h. Monå ÄN'dssdi. Äneby 2ur'r.
Ulls chantl. Cam aJå€sräii srolp llk 1uktr
Ännrhe'3o sr@rD.3i€n.GuinårBondason.Hösaias.lak rakkCk3bfir
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