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Information om wcP

WCPS redaktion tar tåcksamt emot redåktionella bidrag till tidningen.
Redaktionen förbehåller sig dock rätten att bestämma vad som publiceras och
även rätten att redigera eller be skribenterna skriva om sitt material. Insånda
bilder som publicer;s i wCP ska vara egna bilder eller ha skriftlagt tillstånd av
fotografen.

För notiser under rubrikerna parning, föddå, dödsfall, importer, exporter och
championat gåller aR annons och bild år gråtis.
Dock bör observeras att redaktionen inte automåtiskt "plockar" information
från SWCKS hemsida när det qåller dessa rubriker. Den som vill hå in en
annons i wcP måste alltså skicka in en den.

Redåktionen beårbetär inkommet material till färdig tidning. Därefter lämnas
den till ansvarage utgivaren (ordförande) som hår "sista ordet" vad 9åller wcP.
Annonser ska insändas tryckfärdigå till redaktören. I de fall material sånds
som "skrivskydda( kan inte red råtta €v stavfel €ller andra fel som
kan flnnas!

För riktighet i sak och innehåll av införda aftiklar och annonser svarar
författaren/annonsören till fullo!

wcP kommer ut med 4 nrl år: under mars, juna, september och december
tj-alulltqpp: 1 februari, 1 maj, 1 augusti, 1 november.
wcP kan som mest innehålla 60 sidor (= maxvikt för dubbelt porto).

Corgihålsningar

Snart är det jul

Innan ni ens plockat in utemöblerna är det dags att börja tånka på den
stundande julen. Som vånlagt ska vi i wCP publacera julannonser. så vill du ha
med en annons hör åv dig, eller skicka den tryckfårdiga ånnonsen darekt till
redaktionen.

Du har också möjligheter att annonsera i corgialmanackan och få fted bilder.
Lås mer på nåsta sidal

Hör av dig om du har några frågor!

Varma Corgihålsningar
P+d



ANNONSER IIIFO

SWCK erbjuder ett paketpris tör 3 otika annonser!
Betala 7O0,- och du får en fårgsida Julannons i yyCP,

vära med i swcKs JULannons i Hundsport samt
en annons i SWCKS Corgialmanacka 20lO.

Ordinarie pris för dessa tre annonser är 8OO,-

Nu är det dags att fundera på iulannonser igen, trots att sommaren knappt är
över,

Ni som vill vara med i SWCK5 gemensamma julannons i Hundsoort, fteddeta
snarast {dock senest 2OO9-O9-22) detta skriftligen titt redaktören, samt
betala 300,- till SWCKS b9 5189-6694 (samma pris som föregående år).

Ni som vill ha julannons i\llCP som kostari
För rärgtryck 300,-/sida För sv/v 100,-/sida

skickår annonsen trvckfärdio till redäktören senast den 30 oktober 2OO9_

oBSl Annonsernå skållvara betatdå innan pressläggnino.
Moflta redåktor@swck.org

OBS! SWCKS Corgialmanacka 2010

Du vi väl visa Din fantastiska Coroi för omvärkten?
Vr tar ta(lsamr emot bilder på corgrsar r alla m6jtiga o(h omottiga situarioner'

Bilderna bör skickas ijpg-format - så stora som möjligt tall boite@coroi-se
Senåst 2OO9-10-25 behöver vi hä dina bitder!

Det finns endast plats för 12 hundar, så urvat sker efter bitdkvatitet, ras, motiv.
Vi räknar med att få anvånda de inkomnå bilderna även i andrå SWCK-
sämmanhang.
Redaktionskommittdn kommer att agera enväldig jury för månadsbitderna.

Almdnackån bhr lika fdrrå året, dvs med ,t--**1-. ^ - .
nngrvgg o(h dubbelsidig, dvs 6 månader, i', 't _iLt' - 

]
sedan vander mån på den. Dock med i;- I
större text i sJalvd almanacksdelen såmt :i- I
med swchrnfo. lffil . '. ;

oe^t finns plats fdr en annons/sida, under I 4,v{\X Dt"lJ. j
månad/datum. Annons kostar 200,- och I I

Almanåckan kostar 100,-
Vi tar tacksamt emot
f örhandsbestållningar
SWCK sayrelsen



0rdftranderader
sommar och semester, härliga ord som lovar
oss vackert väder och lata dagar..ibland blir
det så och ibland inte. I år har vi haft tur med
vådret, nästan För varmt vissa dagar, valket har
inneburit tidiga morgnar ftjr hundpromenadei
Sommarmorqnar kan varå helt ljuvliqa med
fågelsång, sommarblomster och glada hundar
oock går tiden alltför fort och nu år det slut på
semestern och sommaren lider sakta mot sitt slut,

Höstkvållårna med mjukt mörker och kråftor årju inte så dumma de heller..,
men nu är det dags att återgå till vardagen igen med arbete och fasta rutiner.

Höstens begivenhet för SWCKS del är specialutställningen i Örkelljunga den l3
september. Jag hoppas att vi kommer att tråffas dårl

I vanlig ordning kommer dårefter HUND 2009 i Stockholm i decemben SWCK
planelar att åven detta år ha en Rasmonter i samband med utställningen. I
böian av januari år det sedan dags för 4-dågarsutstållningen llyDog 2010 i
Göteborg.

SWCK har tillsammans med sVK (Specialklubben för Västgötaspets) och SLHK
(Svenska Lanchashire Heeler Klubben) ansökt om gemensam domarkonferens
år 2012. Vi våntar med spänning och hoppas på ett positivt svar från sKK.

sommaren har varit helt "ledig" från styrelse- och annat arbete, men nu år det
daqs att tå nyå, friskå taq,

Med hopp om en härlig höst till alla wcP-läsarel

corsiharsninsar, BO//€



daktörens Ruta

Bea har debuterat! Visserligen "bara" på en inofficiell utställning, men det var
nog så neruöst i allå lall. Det var nåmligen inte bara Bea som gjorde sin entrå I

ringen fdr förstå qånqen, det qjorde också matte.

Oj vad vi skulle tråna innan, hade jag tånkt. Nu blev det inte riktigt så, men
Bengtsfors Erukshundsklubb hade anlitat en mycket överseende och trevlig
domare som kom med glada tillrop.

Trots allt gick det ganska bra, ändå tills vi kom till finalen. Då öppnade sig
himlens portär och Bea tycker det år under hennes värdighet att vistas
utomhus under slila omståndigheter. Jag frck mer eller mindre släpa henne
runt ringen och då det gick det ju som det qick...

I\4en inför nästa gång då ska vitråna! Träna och banta. Domaren tyckte hon
hade lite för mycket hull. Hur nu det ska gå till, för år det något som Bea (år
det jnte lite rästypiskt?) år så är det matgladl Det får nog bli en massa
skogspromenader och det är inte det såmsta i svamptider, om det inte vore för
alla hemska fåstingar, vill säga...

lag trodde jag skulle bli överöst med texter och idder närjag tog över
redaktörskapet för WCP, men icke. Tvärtom har jå9 varit lite nervös för ått inte
få ihop texter till en hel trdnrng.

Hår kommer du som läsare in i bilden. Alla kan bidra till att vi får en bra och
spännande klubbtidning. Skriv om våd du vill, bara det handlår om vårå kåra
corgisar.

Tycker du inte att du skriver tillräckligt bra? Glöm dett Jag fixår gärna till
eventuella fel så du behöver inte vara bekymrad.

Har du id6erså hör av dig! Ring, eller mailå.

Dagens citat: "Oen som talar om hundväder
har aldrig ägt en Corgi..."

Vårmå Corgihälsningar

Monica och Bea



Kennelfullmäktige -
en fascinerade tillställning
Kennelfullmåktige (KF) är svenskä Kennelklubbens riksdag
och hålls vartannat år. Deltar gör representanter för de olika
låns- och specialklubbarnä, totält omkring 2OO personer. Det
år under KF alla övergripände beslut som rör organisationen
fättas, KFs beslut ligger sedan till grund för de beslut som
cs tar under de följande wå åren.

KF den 30 till 31 mai var en fåscinerande tillstållnrno. Vad som beslutades står
att läsa i Hundsport och på SKKs hemsldå www.skk.se, så nedan följer några
egnå personllga betraldelser av detta evenemang,

Lördag morgon anlånde jag - och en stor mångd övriga delegater - till Clarion
Hotel på Ringvågen i Stockholm, Det var en åv de sollgaste och varmaste dagarna
på mycket långe.

lag hade turen att nästan med detsamma stöta på en måiFbekånt, Jan
Helgesson, ordförande i SVK, vi hadeju en hel del gemensamma intressen att
talå om, så vi slog föUe under resten av KF-tiden.



KF börJade med ått ha en tyst mlnut fttr de sKK-anknutna personer som avtidit
under Z0O7 - 2009. Därefter fortsatte Nils Erik Åhmånsson med en utblick över
de kommande två verksamhetsåren dår SKK bland annat kommer ått arbetå medl

- Att samtllga prov- och E vlingsregler ska lSsas i en ny s-erspenod
- Förhoppningsvis kan vi fA gemensamma nordiska utstå ningsrcgter fren

2011
- 2o1O samlas många av världens ledande fo6kare inom Människa-Djur

relationer i Stockholm. 2010 är det val och låt oss hoppas att clen
internadondla foEkningen som inom detta omrqde ligger långt före den
svenska kan föra frqgoma om assistanshundar och vqralhundar en bit
frcmåt och kanske åven kunna begftva den något fanatiska
allergiskräcken vi har lvgrt land.

- Krafttull satsning p3 utvärdering av SBKS Mentalbeskrivning Hun.t f& aft
ta fram motsvarande tester lbr alla rcser,

- Noga lölJa utve*lingen king bedömningen av de 47 raser som noterats
i Särskilda Rasspeclllka Oonamnvisningar och I synnerhet de 7 där
snarc föränddngar m1ste ske, annars kommer nåqon annan att qöra det
3t oss.

- Att SKKS valphänvisning eter ska bll den kraftfullaste och mest använda i
Sveige till gagn för både uppfödare och valpköpare.

- Våra If-vetktyg ska fortsätta att utvecktas, Når vi ska summera nästa
verkamheBpedod år ambitionen att SKK t.ex. ska ha ett bra fungerade
IT-stöd fajt sin provverksamhet inom bl.a. jakthundklubbar och SBK.

Därefter förklårädes KF öppnat och mån fortsatte med att visa ståtisttk ftir
hur många - eller rättare sågt få - av klubbama som svårat på utskicket
inftir denna KF, Ett inte alltför imponerande resultåt!



Under dagens första kaffepaus var vi många som kastade längtansfulla
blickar mot Eriksdalsbadet på andra sidan Liljeholmsbron? l4en vad är väl
sol och bad mot att få vara med och fåtta viktigå beslut som berör hela
hundsverige?!

uad ör röl Natkert fidt mot

Vi var placerade vid samma bord tillsammans med mycket trevliga och
glada människor från olika håll i landet. Samtalsämnen saknades ju inte hund
och hundsport i olikå former var mycket qånqbartl

Dagen forflot r god ordnrng
med åvbrott för |rn.h o.h

. kåffeDauser och åvslutades

if" ';'''""
rsamlinq med mrnqel rnfor
r kvällen. €n h€ldel lända
l,".rt"'" ",.."-a"
Ihörbr. I v,mlet stdne raq så

l[:;iii#*r'ir""'-'

UUa ned Cuanel och Benat Sanuelssor.

\t hade oerhört trcvlg rid bordet.
Det rar ndneo son rcpades upp till



Det var många som ropades upp och till sist var det åven ullas tur att 9å
upp på podret for att få motta den frna utmårkelsen.

Än en såns:

och Bewt passade DA au rratuletu Ulla.



Nästa morgon bjöd på samma underbara sommarväder men vi enga_
gerade delegater samlades mangrant och r trd trll rortsdtta iörhåndftngär Trden
flög ivå9 och min alldeles personligå uppfattning år att vi andå lyclädes fåtta en
hel del bra beslut under detta KF.

Ett beslut som jag saknat tidigare var det om påföljden för ått låmna hundar i
bilar vid otjånlig väderlek. Antlgen hår det kommit till en beståmmelse som ger
5KK och medlemsklubbar ett verktyg för att anmåla och r vrss mån "bestratra"
detta otyg.

Kvicka och koncisa diskussioner

Då vi varit snabba med beslut o€h haft kvicka och koncisa diskussioner var vi
klara redan vid l3-tiden på söndagen.

Jaq fick sällskap i bilen av wå delegater med hemvist i Rimbo, vi håde mycket
att prata om, så hemresan gick snabbt.

vål hemmå kände Jag tröttheten kommå smygande, det år trots allt gansla
ansträngande att vara aktrvt lyssnande såmt rdstå med mera, under två dagar.

Jaq år glad åttjag fick tillfålle ått vara med om ett KF, det har varit en
mycket intressant och nyttig erfårenhet. Dessutom gav det miq ett antal
nya bekanta inom hundvårlden, vilket är mycket roligt.

aolte

BOKA REDAN NU!

På allmån begäran! Redan nu planeEr vi för en längre
aktivitetshelo nåsta år. Boka redan nu in Kristi
H'mmelfärdsielg 2010, från torsdag till söndag. Som i

år kommer vi att hålla till i Mössberq. (Som du kan läsa
mer om i denna tidning.)

Varma välkomna till SWCKS Aktivetetshelg!

Aktivitetsgän9et

72



Världens nordligaste corgispecial?

Den 4 iuli var det dags för årets första Corgbpecial som hölls i
llaparanda. Julia Swann från England egerade domarc och hon var
nöid med kväliteten. För förstå gången i klubbens historia höll vt tttt
norr om Dalålven,

Det va. första gången i kllibbens historiå som det hölls en utstållning norr om
Dalålven. Sofiå och Jä9 tyckte det var dags åR såtta in Norra Norrtand på
cgrgikårtan så når det var dags ått bestämma utstätlningår för ZOO9 så btev
vårt förslag Haparandå för då kunde utställarna på en vacka avverka två
stycken SKK-utstållningar + corgispecialen.
Funderingarna var näturligtvis stora om hur många utställare som skulle ta sig
till Haparånda och "mygglandet". Haparanda liggerju dessutom inte hett
centralt i Sverige! Når det var cirka en vecka kvår av anmälningstiden såg det
lite mörkt ut cirka tio anmälda hundår. Men vi är nöjda med slutresultatet 49
stycken corgisaf varav, 39 "cardisar" och tio styck hemmar",

Torneälven höJde hudöret

Drygt en vecla före utstållningen så lovade vådergubbarnå sotigt och uppemot
20-gråderl 14en något gick felrr Utstållnrngsdagen bjöd på 8-10 grader, tika
många sekundmeter blåst och regn med regnskurar. t4en trots detta var åttas
humör på toppl Utställningsområdets fantastiskå täge vid Torneatvens strand
hjålpte naturliqtvis till att höia humöret.
Efter att ha "råggat" varma klåder åt domaren samt ena ringsekreteraren såtte
utställningen igång.

"my€k€, mycke" päls

Den första Pembroken som åntrade ingen för att granskas av vår domare var
den otroligt charmiga pembrokefluffen Kelawees Hyss Hetge zTroy,, en ki e
med "mycke, mycke" påls.

Kelawees Htss Helae "Tmr"

13



De två deltaqande f n ändska pembrokarna ade bes a9 på BIR och BlM.
Dragonloy Fa en Anqel b ev AIR, AIS-2 ach Svensk Chanp,o, och SuukkosLUn
Dreanr On korades til BIt'4 och svcnsk Champion.

,*;,)

\

"*'

Drtt:trr^ t tlhtl   yl..h Srrli/0sur lr.a t trt

Två av B åtirans har ga valpar stod sedan på tlr Först ut var
Eddie Erövraren som b e\ BIR' ach BIS-valp. Syran B åtir.ns
ble,v AIM ach BIS2-valp.

r
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l-it
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I
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B åtirans Ernst-
Enya Enåstående

]tntt,. \ l:trtr nllr' l n^n,?, rt h Blttnt \
B.



Båsta Cardigån blev helt otippad en unghund Nrcknames Fairy Btue Indran
lVyth som dessutom skrållde i Bls-frnälen och blev BIS. Vi får qratulera Jennv
Ölund till den fantastiska fråmgången som hon nog inte riktigt har smält än!
BIS2 blev Drågonjoy Fallen Anqel.

BIR- och Bls-Veteran blev Smultronbåckens Harallt.

Nicinanes Fdry Blue lndian Mrth o.h Drusonlt Follen AnEel

Snultrcnba.kens Hatalk

l5



vi hade också en parklass som vanns utåv far och dotter
Nicknames Blueconnection To Cardax/ Nicknåmes Fair Blue Indiån lvlyth.

avelsklass vanns åv Tiramisu-Lisura
Controversia som fick Hp .

Även Uppfodårklass blev frnsk genom Pauli
Suominen/Johanna Flinl också dom frck Hp.

Det ållmånna omdömet vär att allt flöt på fint
med en fantåstask stämning runt ringen trots det

dåli9å vädret.
vi vill skicka ett stort TACK till alla som skånkte
priser och till alla som hjälpte till!

Ett sårskilt tack vill va dock rikta till Micke och
Lena som skötte serveringen i ovädret samt till

Gunnel och Bengt som låt oss utnyttja

deras husbil för kaffe- och korvkokninq då elcentralen och skarvsladden som vi
hade fån lånat inte passade rhop.
Ett sårskrlt TACK trll vår Huvudsponsor Lupus AB.

Diurmagazinet sponsrade stort

Och till DJurmagasrnet som lovade göra ordnrng ,te ptlser till utstållnrngen.
Når vr kommer tör att håmta pnserna så kommer dom utdrägandes med en
halvpalll
Det största tacket 9år dock till fritidchefen och gatuchefen i Haparånda
kommun som stållde upp och hjålpte oss med allt vi behövde utan kostnad!
Dessutom lät den oss utnyttja detta fantåstiska område vid älven för vår
utställnin9.

cod standård

Domaren lulia Swann var mycket trevlig och tog god tid på sig med hundarna.
Hon vår mycket glad att få doma 

' 
svenge. Hon ansåg att ståndården på de

svenska corgrsarna är mycket god och "upplevde rnte några åv de problem
som hade listats ftir SRD obseryandum av SKK"!
Eftersom dom flesta skulle ställa ut i Piteå på söndagen så arrangerade vi en
middåg redan på fredaglvåll på Cape East, dår de flesta bodd€. vr hade en
trevliq kvåll med en qod två-råttersmrddag solrl blev treråtters då Cape East
bjöd oss på förråtten!
Den lokala tidningen Haparandabladet gjorde först ett förhandsreportage om
historien hur utställnangen hamnade i Haparanda. Sedan gjorde man ett
reportage från själva utstållningen.

Text och bild: Lennart ölund

Pat*latinnore i tinEen

16



Rubrikerna som utstäIningen fick i Haparan.lablactet:

"Hundväder - ändå nöjda utställare"
"Hundfolk imponerade över serviceandan"

Tröu Blswtetur. Snuhronba.kens HaruIt

Vi har inte så mångä
rasspecialer i Sverlge

och därför kommer här
fler bilder som alla har

its av Sofia Nordqvist.

Itat från tlaparanda-
utstållningen och andra
utställningar hittår du
längre bak i tidning€n!

BIM-rolFn Blötirons Enta Enastöende 17
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Bl\rdrl t Bl'itl'tn' Ft \t Fth Ft ^tr,'a Kdaa(: H's H.lt n1\"

Vi ses väl till
Rasspecialen i

Orkelljunga den 13:e
septemberl



rir tJrr

Då kån det vårå låga.tt
piovå nåqot speciellt! !'tql
ANF Turkey & B.rl€y är en
sammansättning av kalkon,
korn och finåste ky<klingfettet
tillik med noga eammansåtta
vitarniner o(h minelaler.
ANF Torkey & Barley ger dig
och din hund rått förutsättningar
för båista resuhåtet.

I

1

Du vet välått du harförmånliga rabatter
som uppfödårc. Fråga idin närnraste
zoobutikellerqå in på wwwlupus.se



Upptäckfördelarna med
DjurMagazinets kundklubb?

t

,/å*-

-T. d€l åv eöJudandon och rabatter
-skåfr. ny. vånner o€h uwldga dltt nåw€*
-Dels n3d dlg .v blld.l, tcxtal och film
-skrp. egna lntless.grupp€l ellel 9l med I åndrå3

www.djurmagazinet.se



AKTIVITETSHELG MED
VILA OCH VALLNiNG
Tidigt torsdagmorgon packade vi det sista i husvagnen och började
resan ner mot l\4össeberg i Falköping och SWCKS aktivitetshelg.

Vådret var helt ok denna majhelg den 22:e till 24re, åven om det var lite kyls-
laget. Väl framme på Mössebergs camping hittade va snart andra corgifolk, Jon
& Lena l4eln. Hans & Ellie - de torpboende iSegerstad - kom förbien sväng.
Efter lite pyssel så var husvågnen uppstålld och allt var llart och u tunde ra det
lugnt och tittå på omgivningama såmt hålla koll på om det stutle dyka upp några
fler corgiekipage redan under torsdagskvållen, (vilket det gjordet).

Kvällen blev lugn med besök på en åv Falköpings Kanareståuranger
och dårefter kvällspromenad med hundarnå och efter det ropade sången.

Fredagen var en dag ftir fria aktiviteter, främåt eftermiddagen började alltfler
corgivånner dyka upp. Stugorna fylldes med månniskor och i/rbeningar, åven
några husvagnår och husbilar med corgifolk hittade in på campingen.



Framåt kvällninqen var det daqs för den gemensamma "corgi-qrillninqen" - då
hade det även bödät regna lite lätt men vår campingvärd var en ängel så vi
fick låna samlingsrummet ft)r vår middagl Som tur var fanns det väderskydd för
oss når vi grillade.

flH1
Det var ett ganska stort gäng glada corgavänner som samsades vid borden
sämlingslokalen. Antalet ökades på vartefter kvållen led och fler
aktivitetsintresserade dök upp!

"coreiE4ll inc" - populöt blond böde stora och snä!

Lördagmorgon var det aktivitetsdags; det böiade m
en kluraq Tipspromenåd signerad Malin Eriksson (som
tyvårr inte kunde närvara denna qånq). Därefter
samling i "vår" lokal för förstå punkten på
progråmmet: Utsällning och MH - vad år det bft för?
Eva Granlund-sjöstnjm började med att beråtta om
utstållninqar och vad som är viktigt i det
sammanhanqet. Hon påtålade också vikten
av att hunden år ren och i god form på utstållningen.
Den bör också vara trånad
i att stå på bord och aft bli handskad med.
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Utstållningar är inte barå "skönhetstävlingår". En vinnande hund som nir sig bra
och ser ut som den "ska" (är rastypisk), år också oftast en välkonstruerad hund.
Däri ligger det viktiqaste med utstållninq, att vi ska arbeta för att bevåra våra
sunda hundar med godå rdrelser och bra temperament. Vi får inte heller glömma
bort ått det trots allt år en bedömningssport och skönheten tigger i betraktarens
ö9a (alltså domårens!).

Andä kti At It s eand e d e I to ga re

Därefter talåde Helena Robertsson om llentålbeskrivning Hund och förklarade
kortfattat vad som händer vrd en l.4H-besLrivning.
MH är,rte eft test, vilket är viktigt att komma ihåg. Det år en beskrivnlng av
hurjust den hunden reagerar på olika saker vid detta specifikå tillfålle. Våra
hundar av vallhundsras reagerar inte på sämmå sått som t ex en foxterrier.
spaniel eller rottweiler och det ärju helt naturligt. Ju fler corgis vi får beskrivnå,
desto bättre kån vi låsa ut
hur våra raser år idagi är de som vi tror och är de som vi vjtt att de ska vara?

Efter desså genomgångar var det dags för lite mer "hands-on" utomhus. Eva
stållde upp trimbordet och alla som ville fick stålla upp sin hund och få den
genomgången såsom man 9ör på utstållninq. Det var populärt och mvclet
rnformåtrvt aft lå lite mer personlg information om våra hundar t ex: lån9
sr.uldrå, för losa armbågar bra tassar, fina öron etc. Nytttg tfttnng för m'nga
av hundama som inte st'tt pA eX trimbord tidigare.
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sniilla notte det air en otaick niinnkka dör
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Nästa programp!nkt var "Rally Lydnad" som dernonstrerades av l4aria Odh från
Falköpings BK.

Efter att hon visat med sin
chansen att testa på, vilket

duktigä bordercollie hur det kan se ut, fick vi ändra
var mycket uppskattat av både hundar och ägare!

llåria visade även Aol/val!
nlng och hade med sig bollar
så våra slada corgis fick testa.

f.En del med oott resultat och
vanora med en nåqot mer

Jb,tqlad instållningl
dessa intensiva pass

ackades 14aria och vitog
välbehövliq påus for

a, lunch, hundpromenader

tvu.it O.!h ftön FalIöprE\ B1<.



Efter lunch var det dags för Helena Robertssons programpunkt:
Hundens Apotek samt massage och stretching lör din hund.
oet visade sig vara en mycket populår information, dår deltagarna ställde många
och initierade frågor

Vitackade Helena för den intressanta informationen. Hon fick lite smått och gott
till både sig och de fyrbenta.



Vid denna tid på dagen böiade vi alla bli mer eller mindre trötta, så det var dågs
för vila och promenader

Nästa punkt på programmet \ar alen gemensamma middagen. Vi samtades i vät
lokal. lvlonika med dotter organiserade oss föredömligt samt höll i vinstdragninqen
i lotteriet och prisutdelningen i Tipspromenadenl

Vinnåre av Tipspromenaden blev Lotta Boström & tvlats Sjöström, vitket betyder
att de har vunnit åran ått göra nästa års Tipspromenåd!

Därefter följde lotteriets vinstdragning. Vi hade ett fantastiskt prisbord ett stort
tack till alla som skänkte priser.

Även ett stort tack till er alla som köpte så mångå lotterl Det blev en brå vinst
till klubben-

Efter en lång dag full av orgåniserande och pysslånde år det inte underligt att
l4onika är trött!

Det blev en tidig kväll för de flesta av oss, nästa morgon vår det ju dags för den
viktigaste progråmpunkter' - Sveriges snabbaste corgi!

Bolle

Tipspronqadvinnama ed sira lino Itte koistiar ax Monika bld ttör!
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AKTIVITETSHELGEN I MöSSEBERG
2009-05-22--24

Sveriges snabbaste corgi !
Söndag morgon och vi kunde märka en viss spänning iluften, äntligen
var det dags för den prestigefyllda tåvlingen om snabbaste corgin.

Startlistan inkl placering för respektive ekipage

Ekipaqe /olåcenns dd sbnnr Ekipale /olacerin€ tid sbntr
Morgu/vivån 6,0
Ellie/Conan 6.5
Morgan/Maja 6,7
Letra/Kompis 1,o

BolleMasic

BedVTuija

Beriu Snöfrid

Rolf/Oliver

MoDika / Peggj/

7,1

8.1 (4)
8,6 (8)
8,7 (2)
8,9 (2D
9,4 (9)
9,6 (13)
10,2 (6)
10,4 (l)
r0.7 (r9)
ll,2 (14)
41,0 (t2)
45,9 (7)

G7)
(5)
05)
(22)
(231
(r6)
\24)
(10)

{lD
(20)
(r)
08)
(25)

Ben/ Befiy 7,2
Ann-ChadotteÄocky 7,5
Rolf/ Kia 7,6
Bedl/Sibylla 7,6
Mdie /Ti.å 7 .7

Bolle/ Musse 7,9
Elisab.th/Filitonkan 8,0
KeBti.,,M ion 8.0

V.lnll.s. I
Anita /Lncas 7mån 4,1

valpklds 2
Helena/Disa 4.1
Jesica / Fiori 4.6

Nedan följer några blandade bildet utan inbördes ordning.
Fler bilder finns på SWCKS Forumi

http: / /www.swck.orolsmf /index.php/topic.6802.o.html



tr) tt \Nt hrt ntt \tr lr rll

."J
(rllt t inthhrn. I rttt!nr

1)rlrt\ ,rtrr btltll ,\ttu ot lr l)l!\rt \ .o \nl nLLi t.tltlkitli n. tl!tt .n
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Den som fick spdngå mest dennå då9 var Berlt som hade ryra startande
"Himlabackare".

w Btits ttiEsta storr@de

För alla "snabba" bilder svarar Leif Kruse.
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?la eldda eanspt \antat - a o .on \ at ln at pö \ondazph

Tacl alla som kom till Mösseberg och gtorde helgen trll en stor succå. Väl mött
nåsta år rgen - boka Kristi Himmelfårdshelqenl

Botte
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Avelskommitt6erna fiir
Welsh Corgi Cardigan och Pembroke

U a Th€matr

TeI.0122-18 607

E-post: avelsnd cddi'alaswck.oE

I ,..lemot Cerdizer

Malin Eriksson

Tel. 0761-81 63 33

Valnförm€. ar€
w€lsh Corqi Cardiqatr & Pembrokc

Elie Aql€mt-Forsb€ig
'lel. 070-('m 2s 90

E-post: valpfom€dlins@swck.oru

Eva Sjtsrföm

Tel. 0320-810 86

E-post arelsallreloblele(osclerg

L..limot Pembmk€

n
Berit Joha$sor
Tel. 0485-350 q)

Lcdamot PcnbrokI
cecilia Lidhofr
Tel. 0&87 50 08

Ävelsråd Cardigar Avelsråd Pembroke



Avelskornmitt6erna fiir
Welsh Corgi Cardigan och Pembroke

Verl(samhetsmål
Vår målsåttning :ir ätt skapa en verksamher som skall vam intressant fijr varje
uppfijdare och hundägare i rasen. Verksamheten skall väcka intresse och fdrsråelse ftjr
avelsfrågor hos alla som äger en Welsh Corgi Cardigan resp. Pembroke.

Detta skerbl.a. genom

- avelskonferenser
- upplddarträffar
- rådgivning och information i avelsfrågor.
- deltagande i avelsrelateråde kurser och konferenser anangerade av SKK.

Avelsrådets verksamhet består av:
. att presentera och sprida information i avelslrågor
. åB samla in och sammanstiilla information om Welsh Corgi Cardigan &

Pembroke
. att fiilja forskning och utveckling betriiffande avel.
. att bistå uppfddare, tik- och hanhunds:igare med information, faktaunderlag

och råd i avelsfrågor.
. att informera om SKK:S registreringskrav.
. att informera om SWCKS kravnivåer på {iiräldradjur ör valphånvisning, samr

om RAS*.
. att deltaga på av SKK anordnade avelskonferenser 6r att där dels

representera klubben och dels ftir att informeras och utbildas.
. att årligen sammanställa en avelsrappod
. att liilja upp veterinårdata angående rasema
. att ftirwlta och vidareutveckla RAS dokumentet.

SKIG riktlinj er fiir avelsrådgivning
. att väcka intresse ftir och ftåmja avel av såväl fysiskt som mentah sunda,

bruksmåssigt, jaklligt och exteriört fullgoda hundar samt bevara och utveckla
rasers specifi ka egenskåper

. att fttrmedla en god övergripande avelspolicy samt sprida kunskap om
avelsmetodet praktisk avel och uppfiddning.

. ått låIrlJla information och råd i avelsfrågot vilker skall baseras på god kunskap
om gällande hälsoprogram, djurskyddsfdrordning och djurhållningsfdreskifter.

. att informera on innebörden av SKKS grundregler

*Rasspecifika Avels Strategier, ett styrande dokument vilket är etr kvalirebverkryg.
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Inbjudon till

Welsh Corgi-träff
Allo intresserode önskos vormt völkornno!

Tid:10-11 oktob.r
Pldrs: ,rldrk Bri*shundklubb i örby, urdnfdr kinno

PRELTTENÄRT Ujrdog 10/10
PRO6R^l
K.9:00-9130 - SÄALrN6 med fiko
Kl. 9130 . Redovisnang ov kejsorsnittsenkiiter

. VolPhing och kejsorshitt.
Ihbjuden föreliisore tolor kring dnnet

Co. kl. 12:00 LUNCHPAUS (lloi r.ll sjölvkostn.p.is.)
. ev.forfs. diskussaon och 9enom9ån9

ov volpnihg och kejsorsnilt.
Uppdelning i grupper för diskussioner

i msspecafiko frågor
Cordioon Pehbroke

. Uppddtering på frågor . Uppdotering p6 frågor
soln diskuterodes vid som diskuterodes vid
förro rnötet. förro nöiet.

. Revidering ov RAS R€viderihg ov RAs

. Ållmönno frågor - Allmönno frågor
Co. kl. 16130 . PÄUS

Co. kl. 18:30 . aemensom ,TIIDDAA på Brukshundklubben
(l,ldt till sjölvkosin.pris.)

övernottairg. Begriinsot antal på Brukhundklubben om rnon kon levo
sportonski.( finhs too o dusch) Hohotorps Compihg ör öppeh och hor
stugor, endost någro kln ifr6n klubben. Te1.0320-48312 Det finns ett
hofell i Kihno. Kihno Stodshotell, Riittoregårdsg. 2, 5U 54 KINNA. Tel.
0320-14300



Welsh Corgi-tröff
Allo intresserode önskas vormt välkomnol

Tidr 10-11 okfober
Plotsi l orks Brukshundklubb i örby, utonför Kihho

PREL INÄRT söndog 11110
PRO6RAIA

Co. kl. 9:00 SAMLfNA inför Cardigon /
A/lentolbeskrivning Hu4d Penbroke

Vi tor enot ollo ohmiihingor och lottor sen from de sonr får vom ned,
plus ell por reserver. Hundorho sko voro över 12 månoder och helst ih+e
ö'ver 24 måhoder. Ingo löptikor får voro ned. Det kosior 350 kr och dei
betolds kontohi på plots.
Anmailon sker till Heleho Robertsson (n€jlodressr jyeklcreos:egncileon I
senost den 20 septehber. llppgifter i onmöldh: Hundens reg.nonn å
nunner/Fdrdldmrnas reg.nomn & nummer/Ägorens uppgif ier.
Hor du nägro fr69or krang detto MH så kohfokto Heleno på telefoh
032044107 eller skicko etf moil.
Fiko, korv o.s.v. belolos till Brukshuhdklubben under ry'tH.

Medfog görno viBter till lofteriet som vi konmer ott ho på

lördogskvdlleh!
Anrnöl hur mångo ni Ar son kotuEr

till Zizi Lindhoff tel.08-87 50 Oa / 0739-913 869
eller mejl zi?i@dixidox.se

sehost 3 oktob€r.
Ev. frågor besvoros ov Zizi eller Evo sjöströrn O32Oa1OA6 /0705753225

Hjärtligt völkomna önskor
Äv€lskommitt6erno för Cordigon och Pernbroke!
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Kortbeningarna skötte sig bra
på Corgipromenaden på caroet

Det var en underbar dag med lagom värme (lått soldis) når vi hade
vårens corgipromenad den 3:e maj. Efter höstens regnkaos var det
helt underbart med sol!

Vi gick en myslg promenad med allå kortbeningar som skötte sig väldigt bra -
de f,esta sprang som tokar hela tiden och hade jättekul!
vi råknade till cä 37 hundår och över 40 personer Det var en häftig syn som
mötte stammisama på Gärdet.

'lttnlqa" Gijftletbesök@ wdrude vad iln hik 1e...
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Många hårliga hundardök upp, både
stora och små. Gladåst var
Corgifnatts Anton, lekte med allt och
alla!

Anton vat Eldd deaaa dap.

vacka lulkiltot ned svajande tuona.
alios Albw, och Malte, Cddditletl Ait Male.

vacker Islän.lsk Fåthuid bla



rYagrc och Hannibal uppvaktade Yatzy hela dagen. Något de för övrigt inte va-r

ensamma om, Yatzy luktåde sååå gott då hon hade två löptikar hemmavid så
alla ungtuppår uppvaklade henne. Det anmårkningsvärda år dock att det inte
uDDstod nåqot tjafs killarna emellan.

Efter vår härliga promenad runt Gärdet var det dags för fikapåus och allmänt
prat.



Jessica och Kristina från www.hondakuten.se kom
lagom till fikat och gick igenom RallyLydnad med oss.
Alla satt som ljus och lyssnade,

Efter genomgången lånade Jessrca 14usse och visade
hur det hela går till r verkliqheten.
I Rallylydnad qår du runt en båna och utför det som
står på slyltarnå, det kan vara sitt, liqq, snurra runt

lvtusse tyckte detta var toppen/ kolla barä in
kontakten de har.

Sedan var det fritt rram för alla som ville prdva. Efter
att vi alla prdvåt på bånan med skrftande resuttat,
vår det dags att samla ihop oss och börja hemfården.

Än en gång - stort tack till er alla som kom på vår corgiträff och vät mött i höst
igen!

Bolle
Fotogtalert Matin Eriksson & Ragnar Strandberg

CORGITRÄFF PÅ GÄRDET
Storstockholmsreglonen

Alla önskas vålkomna tlll höst€ns Corgiträtf på Gårdet

Söndägen den 27 september 2009, ll 13.00 - då solen skiner och d€t är taqom
varmt - Våffås vr r vånli9 ordning på Gärdet uppe vid parkenngen (mift på)
Gärdet. Adressen är Greve von Essens Vä9. Du kör in direkt höger efter att ha
passeEt Filminstitutet.

Vi tar den sedvånliga corgipromenaden runt Gärdet. Förhoppningsvis btir det
åven någon liten aktivitet för både två- och töenta.

Vi hoppås på bra våder (och/eller bra kläder), eftersom vi fötår vår medhavda
matsäck i det fria.
OBS för ållas trevnad (utom hanhundarnas), lämna gärna löptiken hemma!

Undrår du över något; hör av diq tall Bolle på o7o7-82 12 56, botte@cordi-se
eller f4alin 0761-84 63 33, carddicted@g!nåil.com

Malin & Bolle Storstockholmsregionen - Sörmland & Roslagen
40



Vi har fått nya medlemmar. Varmt
välkomna till SWCK!
Glådjande noq är vi nu 483 medlemmar! Klubben våxer kontinuerligt, vi har
under 2009 fåft 60 nyä medlemmar och givetvis ska vi hjälpas åt att sprida
kunskap om vår fantastiska ras så att vi blir ånnu fler.

Ahlund f4arita Gunnebo 178 91 I4UNSÖ Pem
albihn Kerstin Farhult 82lo 242 96 HöRBY
Alvarsson.Joanna Annedälsgatån 19 693 34 DEGERFORS card
Båcklund Peter Vansö Annelund 1 545 92 STRÄNGNÄS card
8åckström Emetie Läqdom Södra lo3 87191 HÄRNÖSAND card
Björk ulrika Kulla Skåftegård 590 76 VRETA KLOSTER Cård
Dagmarsdotter Kerstin Hyltingeö Sörbyviken 645 96 SPARREHOLI'4 Pem
Fleetwood Kristina Jämvågsgatån 18A 243 30 HÖÖR
Haraldsson Lena Bogesunds Gård 185 93 vaxHOLM
Jacobsson Lillvor Sömoret 50 910 60 ÅSELE Card
Kiyoawa Rebecca Rua Zilda Valle 8737150 Mogi Das cruzes-sp

Rudoe 53
aråriv ro

Brasilien
903 46 UMEÅLundberg Leif

Lundkvist Lena

Nyberg Elisabeth
olsson Såndrå

Slåtmon svartmålen 1 s90 46 RII''IFORSA
Vrå Kyrkogårdsg 5 952 34 KAux
Box 2313 474 13 |'.|OLLÖSUND
Nibaqårdsqatan 33 D 51162 SKENE
Karlbäck 51 916 92 B]URHOLM

Cärd
card
card

card

Plomp lanneke vistorp Tostholmen 521 71 ÅSARP card
schelin samuel Hagagatan 11 360 72 KLAVESTRöI4 cård
ströman carolina Sunnerstavåqen 10 186 70 BROTTBY Card
ståttrane Åsa Mullvadsvåoen 5 635 11 ESKIL5TUNA Card
sundberg carina ereaånger iol 893 40 KöPMANHoLI''IEN card
Söderlund Therese Skricksta Ringtorp 535 13 ESKILSTUNA Cärd
Turunen lessicä Råjåmetsäntie 1 652 80 VAASA, Finland Card
Vedin Ann Vaikijaurv 37 962 33 JOKKIYOKK Card
Österström GuriAnnika Skårbyvägen 25 B 191 49 SOLLENTUNA Card

SWCK skickar ut ett intervjuformulär till alla våra nyå medlemmar och
qlädiande noq €r vi in månqa svar Det allra enklaste för undertecknad år
givewis om du skickar svåren viå måil, men givetvis går det alldeles utmärkt
att skicka med den vanliga posten eller att slå en signal. Givetvis bliriag extra
glad för bilder! Tåck för dift bidrag! Red

#FqD
47



Maja är fantastisk
Viktoria Helin hade hört och lästmycket om Welsh Corgi och tycKe att rasen
skulle passa perfekt! Hon hade fått veta att corgin var iätflärd och hett
underbar, dessutom precis laqom i storlek. att hon också håde tråffat eft antal
supertrevllga corgisar på sttJobb, €n veterinårktinik påverkåde också beslutet.
Numera är Viktoria måtte till cardigantiken luaja I\4inerva, e er t4aja som det
blir till vårdågs.

- Mala år helt fantastisk! Är så himla glad ätt vi vatde denna ras och just
henne. Hon har en sådan personlighet, det finns tngen som hon, sägår en nöjd
mafte till wcP.
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Familjens guldklimp
"la9 heter Per Åhlund och år
tillsammans med min familj nya stoltå
ägare till en Welsh Corgi Pembroke
som heter Johnny. Han är en av
paståvalpårna från lycklarens kennel i

Kinnahult (Helena Robertsson) med

Vigick ihundköpartankar icirka fyra år
annan det blev praktiskt möjligt att
förverkliga vår dröm om en hund i

fami[en. Under dessa år hann vi med
åtskrlhqd besök på hundutstållnrnqar,
mässor, rasträffar etc.
vi valde mellån olika raser innan vi ringade in Corgan. Det var först efter att
hälsat på hos Helena och träffat hennes vuxna hundar som vi definitivt

Rasen hade precis det vi sökte och den 21 februari födde tiken asta fem
stycken härliga valpar. vi tingade en hanvalp som avhämtades den 18 april. Vi
hälsade på valparna fyra gånger innan vi fick håmta vår Johnny.

Nu har vi snart haft honom i åtta veckor och vi trivs otrolig bra tillsammans,
han motsvarar alla förväntningar och år hela familjens guldklimp."

X-mas Kajsa

Marita Ahlund som bor i lvunsö
år en av våra nya medlemmar
och hennes corgi heter x-mås

Kajsa och är en pembroke.

Familjen övertog Kajsa 2006
och hon har sjort ett djupt

intryck på sina äqare!
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\mport
Ett syskonpår har imp-orterats från Kennel Cimath's iTrondheim,
Norge. Uppfödare är Åse och Finn Myrvold. WCp önskar de nya
ägarna lycka till!
Gabriella Hafström (Kennel Fayfox) har importerat tikvalpen
Cimath's Evita, född 20090417. Hon är e. Ch Siggen,s Doffen och
u. Cuuchin Born to Enchant

Jennica Skoglund (Kennel Red Royalty's) iKil har importerat
hanvalpen Cimath's Eros Ramazotti.



5VERI6E5 FORSTA C.I.B

Numera kan "Pepper" även titulera sig den nya titeln c.I.B
dvs champion International de Beaut6

C.I.B NORDUCH NORDV-O8 IGROC'S STAR TREK

Ågare: Marie Ingemarsson
Tel nr +46 7o8 26 08 11
uppfödåre: Eva Granlund-sjöström

cAcIB har tilldelats i

2OO7fJ7 L4 fväAker, Sverige. Domäre: xnut-sieurd wilb€rs, Noree

2OO71107 Växiö, Sverige. Domäre: Må.iånne Bad€n, Danmark

2O071215 Stockholm, Sverige. Domare: anne Ma.Donåld. Enql.nd
200810O4 Kongsvinger, Norge. Domare: Äl.rudo Rarael xalo. spanien
2OOa1109 Herning, Danmark. oomåre: s€amus oates, rrland
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6,hampionar

Svensk Utställningschampion 2009O606
S225a2l2OO7 SUCH Siggen's Dooley f. 20060923
e. Siggen's Yassir
s. Otreks Northern Star

Ägare: Rita Tilley-Wilberg, ltorge och Britt-Inger Chliffordsson,
Forshaga
Uppfödere: Ritä & Leif-Hermån Wilberg, orge

2OOE05l1 Skara Cert, Dom.rer liz-beth ritj.qvi3t
20080615 Avesta Cert. Dom.er Di.neandsrsn
20090606 Vänersborg Cert SUCH. Dom.r.: xurt Nit6sn
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Noble Bosuete lildoru "Snulan"

Svensk utställningschampion O9O517
554690/2006 SUCH oble Baguette Isadora "Smulan" f.
20060421
e. Noble Bäguette Douglas
u. lonloran Kiss Me Kate

Ägåre och uppfödåre: Tommy Lake, K€nn€l l{oble Baguette, Allngsås

20070609 Vånersborg Cert. DomåE: Ew. xtct..n, sv.rte.
2OOEO628 Borås Cert. Domår.: Gr.th. Hån.cn, ore.
2OO9O517 Hässleholm Cert. Doh.r.: D. Ridd.r onh.!., BctetGn
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Svensk Utstållningschåmpion
55s101/2006 "Freia" sv 07. SUCH f. 20060716
e. SUCH Konvaliens Gould Belt
u. Noble Baguette Felicia

Ä9are: Boel och cerhard Lindberg, Kennel Expolaris, Skellefteå
Uppfödare: cunlög Frost, vellinge

2OO7O513 österbybruk Cert .Bir SV 07. oom.re: r.i3bo. ,å.o vieira
2O070616 Vännas Cert, Bir. Donåre: riz cäru€de.
20091614 Vännas Cert. Championat. Doh.rer s.tu€vtczori6

48



Qharnptonat

Nöble Bdgue .Ina Foto: Evo khulz

Svensk Utställningschampion
S546a6/2006 Noble Baguette lrma f. 20o6oa2l
e. SUCH Noble Baguette Douglas
u. SUCH Jonloran Kiss Me Kate

Ägare: Elisabeth winter-llarrysson, Frit6la
Uppfödar€: Kennel Nobl€ Baguette, Tommy Lak€, Alingsås

2OO8O511 Larv Ceft. Donåre: Liz-beth riueqvGt
2O0a11O1 Våxjö Cert., CACIB' BlR. Domag Rajko Rotner
20090606 Vånersborg Cert., SUCH. Doh.re Kon N 3.on



Championcr
vrlrspÄp

Viltspårchampion S 51944/2OO8 Cardax Pandora "Myran"
f.200ao623
e. Ch Kerman Captain ,ack
u, ch cardax Lexie

Ägarer Eva Schult2, Härrydå
Uppfödare: argaretaWldin,Llnköplng

Svensk Viltspå.champion 2OO907t6
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För att minimerå texten på "Utsuil resultät", som många låsåre inte tyck€r ärså
intressant, redovisår vi inte födldrår till de deltagand€ hundarna. Tyckerdu detta är
fel - hör av dag tillWCP:S redaktör!
OBSI Placeringar innaltiivlingar rapporteras till davfield@goteborg ,,trors.s€

tO ll Kitt . Stockholms Kernelktuhb-int

Ca.disan - dom.ra: Pasl Stanaon

clrddictc.l Ch.in Reaction, Malin E.iksson, Eskilitu.a. ljunkl ljunkk Ck lbhkr Cert alM.
Ca.ddicted Creative Chao5, Malin Eriksson, Eskilstuna. ljunkl 2junkk Hp.
Ca.ddict d Cu.i6ity Klled Tne Cat, UseloRe Undnark, Norrköpins. ljunkl3junkk Hp.
Quåntsm'6 H.nlet, Gunilla sjösten, våderstad. 3junkl.
c.su.nd! Yorkton, Bonnie Sandlund, Bålsta. 1!kl2ukk ck.
Nickn.6.! Blu. rlå3t rmlnd, Anna larl, Carina sandell-widin, Brommå, 2okl,
w6. Bor9. G.t åo r.'.re|, Ellle Anglerot Fo6ber9, Borghild wellströmr Göteborg. lukl

sl6. Bor9.l€ton, Paa schröder, Fårjestade., lukl lukk ck 2bhkl cacab,
Born lo Be 6ombE Superm.n G.ucho, Hanna Glowåcka, Pol€n. 1ökl 3ökk.
Cardax Orsinal, Margareta Widin, Linköping. 1ökl 1ökk Ck.
G€crtl.nd'5 Pi.k.d Pard, Heli HiFikansas, Finland. 1ökl 2ökk.
Ws Bors5 ilumin, Erika Bramnås, Enviken, 2ökl,
c.rd.r |zzo, Annene Nordenstad, Norrloping. 3chkk.
l(århrn Cåptrir råct, Margareta widin, Ca.ina Sandell-Widin, Unköpins. lchkk Ck 3bhkl R-

t{i.kn.n.'3 Blueodn.ction To c.rd.r, Ann-Christine Olund, Hohsrnd.2chlk Ck 4bhll.
try... Bona'. ll..ttl, E.kä B6mmås, Envrken. 4chkl.
Smoltrenb.ck n3 H.fl, ulla Theman, Finspång. lvetkk Hp BlR-veterån.
Qlantum'3 Hann., Gunnel & Se.gt Samuelsson, Linkdping, 1jlnkl ljlnkk Ck,
Quantum's Hj.z:., christina sjartmar, våderstad, 2jonkl.
Slåtterång.n. Cl.r., Go.nel Lejman, Linköping, ljonkl 2junkk,
Hova bo.det 6rkt9et ro.s, Lena Tholsson, Upplands Våsby.2ukl.
tmme'3 Di.mo.d Drep, Belenä Olsen, Karlsborg. lukl lukk Ck lbt{ Cen Cacjb AIR.
Iickn.me's F.iry BluG tndian ilyth, re.ny ölund, Holmsu.d. rjunkl 3ju.kk.
Y.rdi..n tn F.rno,l4ålin Enksson, Eskilstuna. lukl2ukk ck 3btkl.
crrd.x o.k6, annette Nordenstad, Norköpinq. 1ökl5ökk.
Ge6tl.nd'. quftea Qul2, H€li HiBikångas, Finland, 1ökl 4ökk,
Nlcknåme'. F.lry Blo. Flctlon, canna såndell-widin, unköping, 1ökl 2ökk ck sbtkl,
nick..me'5 thFdo.., Carina Sandell-Widin, U.köpinq, 2ökl,
Phi-Vstäviå I L@€ 6.ryllo5, kikla Konula, Finland. lokl lökl Ck.
smqltronbå.1.n. xorl.id.., ullå rhermån, FBpång. 2orr.
Smy9cn. Ath.n., Ulla stååv, Anna-Måria stååv To6hållå. 1ökl 1ökk ck 2btkl R-6cib.
w€. Bor$ slpula, Piå schröder, Fårjeståden, 26k1.
Y.rdican tEid. Gogh, Malin Erikssoh, Eskilstuna, 2ötl.
c.rd.xruv€|, Marg.reta Widin, Linköping. 2chkk Ck.
w..å Borss Lillukk , Pia Schröde., Fårjestaden. lchkk Ck4btkl.
carina såndell-widin, Linköpinq, k nnd ickn.fr.'3. luppfkl Hp Båsta srupp.
Marqarcta widin, Linköping, kenncl c.rdåx, luppfkl Hp,
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P.mbrck€ - dom.re: Påul Stånto.

R€d Roy.liy'6 Hån&om€ Hirry, Fnda Stogtund, t rt. tjLh rlLnb.
xonv.lj€n3 Boe r{ovå, arne Kartsson, Gråbo. rukt lukr cr 3ihkt,
cr.isy@r l,lr BoJ.ngl€s, Än.ela Sltelå, Fintand. rö{ 1ökk ck lbhkl Cert championatCacab
BTR,
lgret I Wild M.gic, Borghitd Wettst öm, Ettre Argterot rorsberg, Edsbro. 2ökt,
19rc'c T.iåntå, Cann ransson, ösLerbvbrut, lori2o<k Ck 2bhiiR-@crb.
ilobl€ Båguott€ Humphr.y, Lene M€tin, RoseBberq. lchkk
Annli.€'s All N.w Dreams, Jårmo Sinkkonen, Ften, Uunkt ljunkk Ck 2btkt.
lgro'c Xil.nå, Lena M€tin, RoseBbers. 2junkt.
Red Royålty's Enchanting Elb.beth, Jennrca Skoqlrnd, kit. tlunkt 3lLnkk Hp.
sigs€r'. Hermin., Carin )ansen, öslerbvbrut, rjunkt2)unrr ar lbUit.
Än.li..'r Honour D$ign, A.nelisltela, Fintand. lökt 1ökk Ck lbtkt Cert chafrpionar Cacib
BIM,

26 4 Väsbrts. #.tm.ntands r<.6netkrubb-nat

cÅr.,igen - domare: v.li ,tekka KumpumäkL Fi'tan l

G€$tl.nd's Yortton, Bonni€ Sandtlnd, Båtsta. lukt 2!kk.
idtn.me'3 Blqe irstermid, anna Jårl/ carina sand€|-widin, Bromma, 2ukt.ws BorgrTiger/ susån i4arteus, vinqåker lukt 1ukk,

Born To B€Superd.n G.ucho, anna-Maria stååv, u a sriiåv Eskitstuna. 1ökt36kk,
c.rdåx orgin.l, Margareta widin, Linköping. 16kt 1ökk ck tbhkt cert chåmpionåt slM,
lmmc'3 Brå9€ To C..ddlct6d/ Målin Eriksen, Eskitst!.å. 2ökt.
slått.rån965 aron, Biaitta ankårhott, Gritdi.ge, 1ökt 2ökk.
Cård.x lzo, Annette Nordenståd, Nonlopinq, lchtk Ct 2bhlt.
Vcrdld.B Frcdo, Pet6 Marteus, Vinqåker 2chkk,
c.rdax Pcpltr, Mårsaretä wadin, Linköpins. ljunkt ljunkk ck 4btkt.

ackn.ne'. F.iryl..d to lrm., Marqaretha Synak, tumbo. 2ukt.
slåtterång€B Cl.rå, Gunnel L€jman, Linköping. lukt lukk.
cård.x Ockr., Annette Nordenståd, Norrkdping. 1ökt 4ökk,
cårddict€d Ab F.b, Elisabeth Hidman, Vintrcsa. 2ökt.
Nlcknåh€'s F.iry BluG Flction, Carina Sändett-widin, Unköping. tökt 16kk ck lbrkt Ce.t
BIR,
Smultronbå.t€ns xori.nd.., Ullå Thermdn, Fhspång. lokt 3ökk ck 3b[t,
verdid- Holly, Petrå Marteus, Vrhqåkei 2orl.
verdid.r lncådå chokolåd., Camilla Sjögren/ Bro. 2ökt.
Y.rdic.n t. F.rno/ Malin Eriksson, Eskitstlna, 1ökt 2ökk Ck 2btkt.
Yå$, Malin Eriksson, Eskilstuna. 2ökt,
Marqaretå widin, Linköping/ kennel C.rd.x. ruppfkt Hp_

Pembrok. - dofråe: V€li-P€kk. xlhpumåki, Fint.nd

welcop'. St rboy/ Kristin AndeEson, ÅmotfoB. ljunkt ljunkk Hp,
X-lil.r l{.tol6n HelneFso., Birgitta Ekström, Fårentuna, lju.kt 2junkk.
Konvlljer3 Ure l.aå'or/ Anitå lohänsso., Örebrc. 1ökt 1ökk Ck lbhh C€n Chåmpionat Bri4.
Siggen 5 Oool€y, BritFhger Chlitrord5o., Fo6hå9a. 1ökl2ökk Ck 2bhkt,
Annlln.'. All l{€w Ore.ms,lårmo Sintlohen, .ten lJU..t ljuntt Ck tbt(t Cen BIR
Igre'.xiåmår., Pahela Stråte, Rånås. rjuntt ljuh$ rp.
x-n.3 tr€3t Ferch c.d.ll, Bargina Ekstrijh, Få.e.t!na. ljunkt 2junkk Hp,
Leitecård's Belle I$å, Ändrea Bytander/ sigtuna. lukt tukk Ck 2btkt.
Roctyfoxenr Roni., rqaneAnd€rsson, Sro.khoth. 1ökt rökk Ck 3btkt.
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LQISEE sktttttdsÅtD'gllt
Cärdigån - dom.rc: C.rl Gu.n.. Stärberg

c.rd.x Powel, Marqareta widin, Linköping. ljunkl2j!nkk ck 3bhkl,
C.rddicted ch.in Rdction, Måhn turksen, Esk'lstLnä. lluhll ljunlk Cl 2bl'klcen.
Sto.k Oog 5 Roct€t l,l.n, ann-chårlotte Rennerfelt, Gråbo, rurl 2ukk.
W6. Borg6 G.tG.o ilårcG|, Ellie Angl€rot Forsberg, Borshild wellström, Göteborg, 1lkl

c.rd.r oraglnal, Margaretä wadin, Linköpins. lchkk ck lbhk alR.
c.rd.r P.ndor., Eva Schulz, Hårryda. liunkl ljunkk Ck 2btkl.
Nickn.me'3 Theodor., Carina Sandell-Widin, Linköpins. lukl 2ukk.
Slatt€.ångeF Clara, Gunn€l L€jman, unköping. lukl 3ukk.
hm.! Dlåmond Drcp, Helena olsson, (arlsbors. lukl lukk ck lbtkl cert BIIr4.

Y..di..n In tcrno, Malin Eriksson, Eskilstuna. 1ökl 1ökk Ck 3btkl.
cård.! xomeliå, Cårina Sandell-widin, Linköpinq. lchkk ck 4btkl.
Margareta widin, unköpang, k€nnelcardax. luppfkl Hp.

P.mbroke - domEr.. C.rl Gunn.r St fbers

D.yfl.ld'3Will€ Wind.or, rlans Dasertes, Gunnibe. ljunkl ljunkk ck 2bhkl,
fergwy. Power O ri.si., Eva G6nlund-slösft6m/ Klngsåtei 16kl lökk Ck lbhkl Cert

lgro'cStarTrek, Marie Insemarsson, sävedålen. lchkk Ck 3bhkl,
Antrli..'s Äll 6w DE.dr, Jårmo Sankkonen, Flen. ljlnkl 2ju.kk Hp.
Rsd Roy.lty'6 En.h.nting Eli$öoth, lennica Skoglund, Kil, 1ju.kl lj!nkk Ck 4btkl.

obl€ B.quåttå trn., Elisabeth winter-Hafttsson, Fritsla. 16kl 3ökk.
Nobb aågucttc redo.., Tommy Lake, Alingsåi. 1ökl 2ökk.
ulfschåntl, cåmillå Jåreslån,Istorp, 16kl lökk ck 2btkl cert.
W.l@p'3 Jasmine, Jenni@ Skoglund, Kl. lökl 4ökk.
lsrc'.Ten.ya, Eva G.a.lund-Sjöstrcm, Kunssåter 2chkk Ck 3btkl.
Jonloran Ki55 ile xat€, Tommy Lake, Alingsås. 1.hkk ck lbtkl BIR.

17 15 Ht*l.holm. lordd.anskt K.nn.rklttbb.n lraa

c.dlg.n - .tomare: L lanc.t. Ri.M.ronghen., Be,gien

From.r Ärw€n Ev.n.tår, PetG Marteus, vinqåkei lvalpkk Hp BIR-valp,
Blondis'3 am€rlcån Exprc$, Lisbeth Nilsen, Klaqstorp. tukl lukk Ck 2bhklCert.
Hov. Bondc'3 Bowoll, Malin Eriksen, Eskilstona, 2!kl.
W€.60193 lcjon, Pia Schdder, Få.j€staden, 2ukl.
W6. Bor$ Go.l.ic G.yffindor, Ingrid Nyr€n, Gullaskruq tökl 16kk Ck 3bhkl.
w€.60195 vih.nn€s, Piö schröder, Fårjeståden- 1ökl2ökk.
K€rm.n cåptain Jack, Margareta widin, cannå sandell-widin, Linköping. lchkk ck lbhkl
BIi4.
cårdåx P.ndorå/ Eva schul2, Härryda, ljunkl ljonkk ck 3btkl,
Blondi6'6 amdlng crr.c, Lisb€th Nilsson, Klagstorp, lukl 1ukk.
aobå$alisn, Lisbeth Nil$on, Klagstorp, 1ökl2ökk ck 2btkl.
Crfrem'3 Ad.manth.E, Se.it wahlqu'st, Erebv. 2olr.
t{ackn.d€'3 F.iry Alue Fiction, Carina Sandell-widin, Linköping. 1ökl 3ökk.
Ni<kn.m€'s F.irytå|. Blu€ lri5, Laila Aqgerholm, Dannark. 16k14ökk.
Ni.knåm€'3 Th.fiårå, Lailå Agqerholm, Danmark. 2ökl.
w6. Bor93 slpoll/ Pia sch.6der/ Fårjestaden, 1ökl 16kk ck rbtkl cert slR,
Y.rdic.n In Fcrno, I{alin Eriksson, Eskilstona, lökl sökk.
Pia Schröder, Fårjestaden, (€nnel Wes.60195. 1!pprklHp.
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P€mb@k€ - dom.rc: Liliåne de Ridd.ronghena, B€tsien

zodiå'. L€o, Helena Pete6son/ Kågeriid, lvatpkk Hp BrR-vätp.
Xonv.lren. a6gie t{ooga., Gonnet aondeson, fiiiganås, lukt lukk Ck lbhktCert BrM.
Fergwyn Pow€r o x.sic, Eva G6nlund-sjöström, Mari€ rngemaB$n, Kungsåtei 4chkk.

^nnlin€'sl.i3h 
Coffc, cunner Bondeson, Ha'ganäs. lchkk Ck 2bhkt.

Himllba.k.ns X-Ccllsnt Knut, Inger Johansson/ Borshotm, 3chkk ck4bhkt.
Igro',. St.r lrek, Ma.ie hgemaFson, såvedalen. 2chkk ck 3bhkt.
Hinlåb.<kenr Zorbet, Berit tohönsson, Fåieståden. 2junkt,
Annllne'i World Ot Fam., Gunnet Bondeson, Höganås_ tukt 1ukk.
Frld./ i4onicd clemvik, Trelleborq. 2ökt,
Hlmlåb..ken3 Yan.lk€, Gunnel Bondeson, Höganäs. 1ökl 4ökk.
Hlmlåöåckens Yolantå, Se t Johånson, Fåqestade.. loht 3otk.

obl. Bågu€tte l3ado.å, Iommy Låte, atirqsås. loH lokk cl lbtktcert,
Ul?s chånti, Camalla ,åreslätt, Istorp. 16kt2ökk Ck 4btkt.
Annlln.! origin.r D€5i9n, GonnetBo.deson, H69anås. l.hkk ck lbtkt BIR,
Hlml.b.ckd3 Sibytta, B€rit .rohansson, Fårjestade.. 4ch kk.
toret lcnåy./ Evå Granlund-Sjdsröm, Kunqsåter 3chkk Ck sbtkt,
Jonlor.n Kl$ ile K.t€, Tommy tike/ Alinqsås.2chkk Ck 2btkt,
An.line's trlsh coal€, Gunner Bond€son, Höganå.. lavetskt Hp.
Berit Johansson/ Fårjeståden, l(€n.el Hlml.båck6ni. luppfkt Bp.

lT tS Pit t. SKklrdt

cardisan - domaret zor.n ar.,koe4 Se.bied

BlåtiEn5 Balt z.r Alåklint/ Måria Sundqvisr, Rå.eå, lökt 1ökk.
Pomp. & Ståt'. Påmplg. P.vlov, i4and Sundqv,st, Fåneå. lchrr Ck lbh BIR,
Blåti.!n. Cl.rå Colywrli€, oåuld Rosendahl, Råneå. lutt 1ukk.
H.rål Ann-Knstin Andersson, Luleå. lukl2ukk-
Blåti..B Bonnie Elåklockå. Lena Rosendåht, Luteå, 1ökt lökk.

Pembrokc - donåR: zor.n Br.nkovlc, S.rbi.n

Cxpol.ri3 Rol.x, Boel Lindb€rs, ljunkl ljunkk HD,
oble B.guette t.go, Boel L'ndbers, Gerhå.d Lhdberg, Skellefteå. lort 1or{.

E,pol.ri3 Ror.nne, BoelLrndberq, Gerl^ård Llndberg, Slellefteå. ljunkt2lunrr.
Expolrrl3 Rox.tt€, Lenä Bentzhh, Norrflarde.. lJrnkt I)unkt Ck 2btkt
Fr.lå, Boel Lrndberg, Gerhard Lindberq, Skellefreå. lort2okk.
l.taks F.ncy D.n.år, Teija Haga, Fi.land, rök 1ökk ck lbtkt Cert BlR.

6t6 VäreEbore, Ndrt Äksb@ XeruetktubblEt

Cardlgan - .ton rc: Kut Nil&n

wås. Borgi G.t€.u Marel, Ellie Anqlerct Forsberg, aorghird Wettsrröm, Gdteborg. lukt
lukk ck lbhkl Cert BtR.
C.rdåx P.ndor., Evå Schulz, Hårryda. ljunkl ljunkk ck lbtkl Cert atM.

Pembroke - dom.re: Kurt il$on

Dåyli€ld's willewand3or, Hans oagerteqr Gunnit*- lukt lukk Ck 2bhkt.
Sigg€n'5 Dooley, Britt-Inger Chliffordson, Fo6hå9a. lijkl 1ökk Ck lbhklCert Chämpionat
all{,
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Fergeyn Pow.r o ilåtic, Eva G.a.lund sjöst.öm, i4arie hgemaBson, sävedalen, lchkk ck

rgro'cstarlrek, Marie lnsemarsson, såvedålen. 2.hkk ck 4bhkl,
o.yfi€ld's wiktori. windsr, Hans oagerteq, Gonnalse, lukl lukk Hp.
Nobl€ B.guåtte lrm./ Elisabeth winter-Harrysson, Fritsla. lökl lökk Ck 2btkl Cert

obl€ aåsuettc l.Edo.å, Tommy Lake, Alirqsås. lchkr,
lsretTen.ya, Eva Gra.lund-Sjöst öm, Kungsåter 2chkk Ck 2btkl-
Jonloran l(i.5 ile (.te, Tommv Lake, alinqsås. lchkk Ck lbtkl BIR.

7/6 No4ködiuo. östE8ö'l.udE Kend.lktubb,l n.t

C.rdigei - .hm.re! D.n Erl.Mn

6r.tåx Pd.l, Margareta widin, Linköpins. ljunkl ljunkk ck lbhkl cert BIR.
orddicted curieity Killed lh€ cat, LiseloR€ Lindman, Norrköpins. i.junkl2junkk.
Ary€lidri3, Liselotte Lindman, NorköDinc. 2ukl.
6orn lo B€ Bomb. Superm.n G.u.ho, Ulla Stååv Änna-Måria sti,åv, To6hålla. 1ökl 1ökk.
ca.d.x orgin.l, Margöreta widin, Linkijpinq. lchkk ck 2bhkl.
card.x lzo, Annette Nord€nstad, Norköping. lvetkk Hp BIR veteran.
c.rd.x Pepit , Margareta wadin, Linköping. ljunkl ljunkk ck lbtkl cert Bli4.
Qu..tum's H€dvig, Astrid Hedberg, Linköping. 2junkk.
Ca.d.x l.rion, Kerstin Edestedt, Vreta Kloster 1ökl 2ökk.
Ca.d.x Ockr., Annette Nordenstad, Noiiköping. 7öll.
C.rd Olliåorgin.ll, Lenå ohlsson, österbyno. 2ökl.
Nickn.h€'3 Fåity Bluå Fi.tion, carinå sandell-widi., Linköping. 1ökl lökk ck 2btkl.
I{arqårcta widinr Linköping, K.nncl 6rd.x, luppftl Hp,

a.mbrck. - dom.rc! D.n Ed6$n

A..la.€'5 All Ns Dre.m5, Jarho Sinkkonen, Flen. ljunkl ljunkk.
Fre€5ia l.l.de For Ur.l@p, Ch.istind Sylv€n, GunnaFkos. 1ökl2ökk.
W€l@p'5 Eumblebee, Ch.istina Sylv€n, Gunnarskos. 1ökl 1ökk Ck lbtkl Cert Chahpionat
BIR.

tt lolAaaå&tÅsEtuatEDtxtitultltbb.U
Car.tl,ad - .loturet W.yne asfton, Assadllen

6låtir.m 6.ltaar Blåklint, Maria sundqvast, Rå.eå, 2ökl,
SmygeBAindy, Märia Li.dborg, Segersta, 1ökl lökk Ck 3bhklC€rt.
nich.me's Blue@nn€ction lo C..dax, Ann-Ch.istane ölund, Holmsu.d, 2chkk Ck 2bhkl R-

Pomp. & stlt'E P.mDis€ Pavlov, lidriå Shdqvijt, Råneå, lchkk Ck lbhklCacib SIR.
Clrd.r Påtrni., Insa Lill Söde.qvist, Hårnösand. ljunkl ljunkk Hp,
lckn.n.! F.iry Bluc tndiån [yth, Jenny ölund, Holmsund. lukl lukk ck lbtkr Cert Cacib

BIII4,
Blåtiråns cl.r. copyw.itc, Paula Rosendahl, andreas Holmqvist, Råneå, 1ökl 3ökk,
smyg.m Av.lo., Måria Li.dborg, s€g€rsta, 1ökl 1ökk ck 2btkl R-ccab,

Pemtrokå - dom.re: wryn€ Bunon, Au5tr.lie.
Erpol.ri! Rol.x/ Boel &Gerhard Lindborg, skellefteå. ljunkl ljunkk ck lbhkrce.t BrM.
nobb B.o!€tr6 hgo, Boel&Gerhard Lindberg, skellefteå. 1ökl 1ökk ck 2bhkl cacib.
Expol.rls Rox.nne, Boel & Gerhard Lindberg, skellefteå. ljunkl2junkk.
Erpolåri. Roxette, Lena Eentzhn, Noröarden. rjLnkl llunkl hp.
Fr.i., Boel & Gerhärd, li.oberq, Slellefteå. rokl 2okl (k 2btkl F-@c,b
Pqkslpuun S.mbå Sangnr, Pirjo Löfqren, Finland. lökl 1ökk Ck lbtkl Cert Championatcacib
BIR.
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l4f6 Vännät våsteroottens ln.t
carcligEn - .lod.ret Zqlca salijevk

Bl&i..m aå[åz.r atåkttnt, r4a.iå Sundqvist, Råneå. 1ökt26kk ck 3bhkt.
SmygenrAlndy, r{ana Lindborg, Seqe6tå. 16kt tökk Ck 2bhktCert.
t{i.ln.me's Blu.conn*tion To C.rd.r, Ann-Chnsr'ne Otund, Fojmsund. tchkk Ck lbhkt
BIR.
cårdår Petonl., hgd UrlSoderqvBr, Hårnöend, lrun lju.U Ck 2bt .
Nlcknåm€ 3 Fåiry Blue l.dian rrtyrh, lenny Otund; HothsuFd. lukt lukr Ck rbtkt Cerr BrM.
aEtir.n3Cl..å Copywrite, påuta Ro*ndaH, Andrcås .iotmqv,st, qåne8. 2ökt.
snys€ns avålon/ Måna Lindborg/ seqe6ta. lökt lökk.

Pånbroke - dom.re: zori@ S.ttj.vi.

Expolåris Rolq, Boel&cerhard Lindborg,skelefteå, 1!nkt ljunkk Ck lbhkt cert BIM,
oble B.guett€ tngo, Boel&Ge.hard Lindbers, Ske €fteå, 2ökt.

Expol.ri6 Ror.nn€, Boel & Gerhard Lindberg, Skel€fteå. ljunkt ljunkk Ck 3btkt.
Frei., Boel& Gerhå.d, Lindberg, Ske €fteå, 1ökt 1ökk Ck 2btkt Cert.
Pskslpuln såmb. S..gn./ pirjo Löfgren, Fantand. lchkk Ck lbtktBrR.

11/6 Ar.stt. D.l. as Kennatktlbbrn.t

C.rdige, -.lomarc: An lzej Ka.mte6kti. poten

c..ddicted Ch.ln Reåction, Mah. Enlsson, Eskitstunå. ljunkt tjunrk
w€$ Borgs lluhin, Frita Bråmmås, Enviten, Iokt 1ok[.
w.s Borg.ll€3t.rir Enka B.ammås, Enviken. lchkk Ck lbhkl BrR.
we.å Bor$ Pqmår Kajsa Brammås, Envaken. lukt lukk ck lbtkt cert BIM,
Yåtdien ln Fcrno/ Målin Eriks.o., Eskitstunå. lukt 2!kk Ck 2btkt.

P.mbrole - dom.re Ändzej x.zmi€Fttt, Pol€n

x-1.48 åpolen Helme6.on, Birgitra Ekst6m, Färentuna. lukt 1!kk ck lbhkt ce.t BIM,
Cxpolårl3 Rory, Andrea Sylanderr siqruna. ljunkt 2j!nkk.
ll€d ltoy.lty'3 chi. c.@lin€, Anna Hlort, cysing€. 2j!nkt.
R€d Royalty'r En.håntins Elis.b.th/ tenhica Skogtund, Kit. ljunkt ljunkk Ck 3btkt.
x-ri.6 x€5t F.rch cådell, Birgitta Ekstnim, Fårentuna, lukt 1lkk ck 2btkt.
w€l.op'5 ,.rmin., Jennica skoqrund, kit, lökt 1ökk Ck lbtktCert BrR.

27/6 Gä it ft. ,lom Ndrhdft.ns Kqrerktuhbltnt

P.hb@ke - domare! al.z Kav.k, Slovent n

suukko3uun Drdmlovår, Liisä Ottata, Fintand. 1ökt 1ökk Ck lbhkt cert Cacib 6IR,
Igro'. xilen., Lena Melin, Rosersberg, 1jlnkl ljunkk Hp.

c.rdig.n - domar.: Bl.: xåvci<, StoEnien

Blåtlrån3 B.lt z.r Btåktanr, Måria sundqvist, Råneå, 1ökt 2ökk Ck 3bhkt,
tm.go's xmå. Party, tnkå Kolhinojå, Fintdnd. 1ökt lökk ck 2bhkt cert R-cacib.
R€glon'. Lucky fii5ter, Mrrnå run.kåtå & Minna Tempuri, Firtdnd. lo{ 3okr.
Pompå I Srtåt'3 P.mpige Pävtov, r,4å å sundqvist, Råneå. tchrr cr lbhkt Cöcrb BrM
Qu.ntqm s Hånnå, Gunnel & 6engt Samuelsson, Uhlop'nq. lukl 1uk. Ck 4bttt,
Blåtiråns Clar. Copyw.lt€, Paulä RoseFdahl, Andreås Hormqvist, Råneå. 2okt.
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UPPFÖDARETISKA REGLER

Fastståltda vid SWCKS Årsmöte 2OO8-03-29
gållande för medlemmar i Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK).

Medlem i SWCK:
- skall följa SKKS qrundregler
- bdr ej låta betäcka tik före 24 månaders ålder
- skall endast använda hundar i avel som erhållit minst 2:a pris i

kvalitet på officiell utställning
- skall endast avla på rastypiska, sunda och friska
- skall vara vål insatt i resp rasstandard
- skall om något onormalt uppstår i kullen, informera
- bör ställa upp med råd och hjälp till valpköparna

Uppfödaretiska regler gäller åven för valphänvisning och
avelsrådgivning.

valphånvisning Cärdigan & Pembrokei
Ellie Anglerot-Forsberg

tel 070-630 25 90
E- post : yalpfalmedliru@sllck=org-

individer

avelsrådet

Består av avelsråden för cardigan och pembroke
samt ledamöter enligt nedan.

I avelskommittdn inqär åven valphånvisaren.
AVELSRAD CAROIGAN
t lla Thermen 0122-14 607
oppqårdsvägen I
612 38 FinspSnq

Malin Erik$on 0761-44 53 33

åvelsEd cårdioån@swck.oro

AVELSRAD PEi.IBROKE
Evacrånlund-sjöström o32o-
410 a5
Äskekårr, Lersik 2
519 92 Kungsäter

Cecllla Llndhoff08-87 50 08
B€ritJohansson O4aS-35O
90
avelsrad pembrokeaoswck.oro
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REGIONOMBUD I VÅRTAVLANGA LAND

För tilltiuet hå. vi en vakans i Ösle€öiland. Vår målsättniDg är naturtigtvis åfl tlla även
del tomrutunell Du som har ips till den våkanta platsen, hör av dig till reg-omb-ansvari8.
skåre + Bl.khge
Margreta Knse 040-45 40 02 Lm.tnse.Aleliå c.m
AgnetaPalnqvist 0416-199 55 coFiarlia.com

Ska.aborj + J6nköping
Ellie Anglerot-Fo6berg 031-33 I I 009 elli€rA.orcj.se

0706_10 25 90

tdta Ronerfell 0302-47245 dennerfeh@hohait .om

Hall{ds + fd Ålvsborgs lån
Helena Robenson 032O441n ivcllarens@qnail com
Eva Grdlod-Sjöstdm 0320-81086 ieroc@swipnelse

Berit Johtusson 0485-350 90 himlabackensatelia com
Annika och Jan-Äke FEmberg c,!-72-474 33 .ockvfoxensadGliå.com

Tonmy Kdrl:lröm 04q8.21 1542 tommvru\cnne,4rsiDner.\.

Mon(r Nilsson 0512.128 öl nonn rabhckochpmnå ie
0?01_83 66 39

österyötlud thkdnt

Hiusinsld4 GåvLborg + Dalma
Mdia Lindboq 0278-801 6.1 lindhob@telia.com

Jiimtland + Viist€moftlatrd
Kårin Joha.son 0693-304 02 nuindraieli..coh

V&terbotter + Nonboftn
Påula Holmqvisl 0924-510 44. @plaholmdliirAholnail.con
Lennan Olud O9O-245 66 lolnndadieli. .on

stosr@kholn/sömltud + ÖEbD
Malin Erik son 076t-A46133 carddi.ledaalmail .on

sto.n@kholm/Roslag.n + vtullnelud
Borghild Wellsrdn 0175-91399 boueacorei se

0701-82 t2 56

Re8ionombudsansvarig KåtarinaÖslerlund lenson2@sprayse
070-30 55 802

Regionaldiviteteroch samarbete gälleroalurligrvi! överregiongränseroa
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SVENSKA WELS}I CORGI KLUABE

KLT'BBADRESS:
c/o Cecilia Landhoff
Norlindsväg 15
168 59 Brommå
sekr(öswck.oro

MEOLEMSAVGIFTER:

år
Medlemmar utlandet:
år
Famili€medlem:
kl er
Förstgångsavg. uppfödare:

50
ktlAt

BANKGIRO: 5189-6694

SWIFT: SWEDSESS
IBAI{r
sEs7aooooooao21a30045767

Ät{Not{SPRISER - medl.lnrnar
2sO krl 1/1 sada 100 kr

275 krl l/2 sida 60 kr

50 1/4 sidå 40 kr

SWCKs oroanisationsnr
422004-0151

A OiSPRISER - övriga
1/1 sida 200 kr

REVISORER
Anders Palmqvist Tel 0416-
199 ss
Ångermanlandsvågen 31
27s 39 Sjöbo

Mafe Ingema6son Tel 031-26
08 41
Övre Källvägen 45
433 60 Sävedalen

Bilden på baksidan:

SWCK:S HEMSIDA
htto://www.swck.o19

Webmaster: Petra Marteus
e-post: kontakt@swck.oro

Nicknames Fairy Blue Indian Myth Fotograf: Lennart
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swcK
SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

tryck@bokakademin.se

(!13-14 59 2.l
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