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Informatlon om WCP
tårtacksåmt €mot redaktion€lla bidråg tllltidnhgen.
Redaktionen rörbenåler sig do€k rätten alt beståmma vad som p!bliceras och
även råtten att redlEera eller be skrlbenterna skriva om sltt material. lnsånda
bilde. som publiceras i WCP skall vara egna bildereller ha skriftligt tillstånd äv
fotoq€fen, Glöm lnt€ att uppqe fotoqrafens namnl
WCP5 redåktiofl

För noUser unde. rubrlkerna paming, födda, dödsfall, lmporter,
chårnpionat gåller ått annons och bild år q€tis,
Dock bör observeras att redaldonen lnte automatiskt 'plockar"
från swcrs hemslda na'r det qåller desså rubnker. Den som vill
iWCP måste alltså skicka in tex!. Biler biroqas separat!
Redäklionen bearbetarinkommet måteriäl till fårdig tidning. Därefter lömnås
den tlll ansvårig€ utgivaren (ordfdrande) som har "sista ordet"vad gåller
Annonser skallinsändas tryckfårdiqa till redaKören. Wordiilereller om d€t
qåller helsides.nnonser qår det också brå rned PDF|er.
För dktighet i sak och innehSl av inftirda artiklar och an
firtaturen / annonsören tilltullo!
WCP kommer ut med 4 nrl år: under må8, junl, september och december.
Månusstoop: 1 februarl, 1maj, 1alqustl, november.

l

WcP kan som mest innehållå 60 sldor (= m.xvikt för dubbelt porto).

Varm6 Corqihålsninqar

Meddeiande

frät

vår kassö.

Harieh:

Het arla ned enmar, del å- lån ad qlömmd. Dårfö. vrlllaq påminra er om ån
betala med'emsavs,ften. Skriv oc(så rydl,qt tor vao och irån vem betalnirqen
kommer, åven övrlqa familiemedlemrn-B namnl Betåla före 31 marsl
Vår medlemsåvgift är z5o,-/år, ramiljemedlem so,-/år och utlandsmedlem

275,-/

.

Kenn€lannonser till hemsidan kostar 1OO,-/år.
Gåvomedlemskap från uppfödare tlll nya valpköpare SEK 50,-/år
SWC(S b9 nr: 5189-6694
Om du vill ha fler inbetalningskon, kontakta underte€knad via mailen
kåssor@swck.or9

Tänk om vi kunde få en rlktlg vinter med sn6l"
)a, ja, man ska passa siq för vad man önskarl
Nos har vifått vinter så det råcker, med både
myclet snö och kya. Visst år det vaclert med
de snotynqda trdden och hosren som ql ttrar på
björkarnas hångande grenar, men det råcker
nu/ det tycker i alla fall undedecknadi
r!l & Nyår har passerät I måkllg tåkt, innehållandes snijskottning och hårllga
promenader i djupsnö med snöplöjande corgisärr

lven, nu år det ännat som 9åller

-

full fart lramåt i klubben-

O,ersl på sryre seaqendd- slå- vån Årsmöte, som dqe. rur söndaqen der 29
ma-s, Seqerstad, Fa.kopi.q. Oå nSrqa har efterrråqat aLtiv,teter samband med
våc åBmorea. hd v, trl dehd rore prd-erdt ,n en corgidäs" på loraagen.
samma pLars. Mer rnto på annan plåts ' t dnrrgen. lag hoppas atr v, komne. alt
Därefter rullar det på med SwcKs Aktivitetshelg i f4össeber9, speclalutstållnlng
i auqusti å. det gemensam sPeciålutståjlning med NWCK i

i

ännan plåts i tidninaen,
Når det qåiler den qemensåmmå Domarko.ferensen, har vl fått vår ansökan om
att hålla konferensen år 2013 godkänd av sKK.
SWC<c eåsmo_re- på Hund 2OO9 vå- åven år vå besöLr. Deirå
med r DN på nånddqe'med te\l och brrd på Mussepus: (X räs
som vår monte.hund på söndaqen.

väl mött på

/ez

och övrisa zktiviteta.!

'rsmötet

Ltvet är inte alttid täftrin, vilket vi rick uppteva n& "våt" Be t(BettJoha.sson,
Hinlabackens Kennel) sonnade in isitt hem stax föte ju!.
För ass san haft föm'nil att känna Berit är det etr stot sorgset tamtum.
Dock år Himleo nune6 en bätte plats.

R.daktö'rens Ruta

T_:@
E:<.
io -'l^:
\ ,_ _J4:..-:i:'\

-.-r--

Hårcmsisiens vårJag på €n Ras' och speciålklubbskonferens som Svenska
Ken.elklubben anordnade. Det blev ett par dagar tullspäckade med
intr€ssant lnformatlon. En del av d€t som avhandlades kån du låsa om I
dettå nummer av WCP,
Våd jBq inte har sknvit nåqon artikelom årde. utvårdering av klubbamas
verksamhet som SKK gjorde sommar€n 2009. Där framgår det bland

annät att 68 procent av klubbarnas medlemmar år kvinnor, Dårför ajr det
lire märkliot att huvLdd€len av de son stod i talarstolen under
konferens;n vår mån. Ordfö-dnder och vdrn, lodå de ar mån båda två...
Det som jag specl€llt tog fastä på var sltrroma för medlemstidningarna,
tidningår som WCP. Hårvisar det sig att a2 procent låser allt i alla
nummer och närmare 60 procent ör "Jättenöjda' med sin tidnlng. Hur
effrornd dr for just WCP det kån jdq baE sE om, men nos ger del en
Rngervrsn n9 om hur viktigt det slrivna o.\ tryckta ordet åndå ar,

Hardu som läsare åsikter om Welsh CorgiPlat

-

hör av dig!

Fortfarande år delfler medlemmär som läse.tidningen ån som kollar ln
klubbamas hemsidor på nätet. Det ör ändå 27 procent av medlemmarna
som varje dag eller vårje vecka lo99år in sig. Här rör det sig frömst om
unga medlemmar som är aktiva itövlings- och /eller
utstållnhqssåmmånhånq.
De omkring 1 1oO som svaråde på enkåten år'qanskä"€ller "mycket
nöjdä med medlemskåpet i klubben". Hår år den totålå siffEn heb a9

Det har varit en tutr vint€r. inte minst för vå€ kortbenta corgisår.
Temperaturen år det inq. problem med. men h{rr skå man kunnå leka och
busa när snön liggerflera 9ån9erhögre ån mankhöjden?

längtarviefter våren, Bea och jag- När "vltsippan lte i backam.
+år'och det år dågs lor urtållnlngdr Jtomhus, Ed p-obler har vr dock
att brottås med. Både .Lnd ocn mane harJagr på sig lite extra !ämaade
hull under vintern. och hur lätt det är bantå eh corqi, det vetju ni läsare.-.
Nä nu

.lag hoppas få tråffa många av €r läsare under SWCK:S ollka
Varma Corqihå15nhqår

Monica och Bea

vill bort från SRD-listan
Ännu inte klart besked från SKK
SWCK

Vilka raser €om,ortsaft kommer att tirnas mcd på d€n sk SRD-listar
är ännu inte fastlagr. vad .om där€mot är klart är ått antalet hundar
med de probl€m som påpekås i sRD midskade markänt I
utställningsrin9arna under 2009.
m.d detekter so- tås Jpp på SeD-lisran, (så.s<i,oå
Rd\sper frd oordranvrs-rnqd.) sldlldes ut fotrd åre, så {rågd" ndn siq nu
inom Sv€nska kennelklubben om detla även kommer åtl lnnebåra ått dessä
hundar inte kommer aft qå i avel? Detta är en fråqa som mån bara kan sia om
och framtiden ltvlsaAnledningen till att sKK inföft sRD år, enligt Gö€n Bond€gård, som bland
önnar år ordfö-ände i SRD-G-uppen, ån mora.bera en åvel dar ext.emå
Även om rörre hundar

FltFridrFr dår fö.e en c',n.1 h',n.lråq

*"ur

rO. ob".rnua,on

Ännu är det allt5å inte klart vilka raser som komrner att bli kvar på sRDlistän, Det som kän tyckås mårkligt år att åv€n om utstdllninqsdomarna inte
hittåt de fel som sRD tar upp rör en viss rås, h.r mångä åv dem åndå
rekommenderdt ått rdsen ska vara kvar för'bbsewauon".
De allra flesta domare sågs enligt sKK ha varit mycket positiva till SRD och
det exkaarbete detta medfört med att fylla i de speciel a
evalueringsblankefterna, Blanketterna kommer att finnas kvar under 2010
a!en on de rår en rte a._a4 utron. rq, errcrsom de a, ondd,qt !rånqlqa.
Welsa Corqr kl-bben a- e_ dv rånqd -dsklubbdr som r orer lill SKk yrkät på
ar eåvdl Card ga. som PerlroLe, som var.r röremål tdr obseNandum, ska
srrykas från SRD listan,

$d'ri'le'Ltllhn!\nly'johi'|lk]'u]9

För Pembroke står det att det i rasen förekommer "överdhvet låsställda
huldar, roresestornrnqar pqa rra.sysl! rranstäil, samt tor 13.q andoch
dBhqt vrnklåt bälstå1 ", Da.'or slå specrell uppmdrksdmhet åqnäs 3t hLnde.s

oetta år någ;t som Evå sjöström i Avelsrådet för Welsh corEl Pembroke anser
år direktå awikelser från den rasstandard som fin.s och därmed borde
Penbrore, utan sRD, kunna dömas to ekt av aLl.toriserade doTare,
I Drevel lil SKK slr'ver Eva Sjdst.öm: "Vi måsre r vårl dve,sarbek rrillå de.
sra.dard so.l fnns I rasels qemland Erg'and." Hon sk.ver vldare: '1 daq har
vr kunnat se dh Sc,D vis$ ta l lan övenoikds vr'ket hd- medtöa dn rd; på
utstöllningar prioriterat h!ndar av en högbenl och lät! typ som inte är den
rastyplskå for Welsh Corgl Pembroke, Evå nenår att det finns fära f6r aft
Sverige som enda land, prioriterar hundar som tappar Jiknelsen med det

I oosetuandumtexten rdr Ca-dig?n står såmma som Pembroke. ha. står oock
iaqet or åd de s(ulle vdrå fo_ låqstalad, Aven -ar sl.a ooma-d aqna specrell
uoomårksamhet åt h!r hundårna rör siq.
Ullå Therman i avelsrådet för cårdigan fGmf{jr I sin sknvelse tiil sKK a$
hundar som år korta, höga och har råka fEmben har priorlte.ats av domarnä,
dvs hrndar söh lntE år råstvorskå
Minst en pdr cser kommer;t! stryl,ås från sRD-lisra^ ror 2010, om wels"
Corqi rasernå återfinns brand dem återstår att se.

Ny nätservice introduceras
SKK erbjuder valpförmedlinq
Uder vårer erbjuder svensk. Ke.nelklubben en ny nåtseruice:

vålptörmedling! En helt ny sida håll€r på ått byggås upp som ger
upptödärna en möjlish€t ått kostnadsfritt intormera om sinä kullar.
Alla uppfödare, som reqist.erarsina valpar hos SK(, får efter en vecka en
inloqqnhqskod, för den nyreslstrerade kullen, som qör det möJllqt att
annonsera om de små på nåtet. Det kommer åft gå att lägqa in bllder och
hund!ppfödaren kaf änd.a text och bllder totaltve 9ån9er. Bland den
infonnation som SKK redan matat in kommer blånd annat inavelsg€den aft
finnås med. Hår finns också informätion om föråldrar Dch titlar, AD/HD (höftoch armbåqsproblem), öqon och mental häLsa.
Efte6om det föds omkring 13 0oo kulla. pe. år isveriqe år det mycket
information det handlär om. Sidan blir sorterbar, vllket innebår att den som
letdr vdlp ldr eld eler ?ser och inom rasernd komrer vdlpdrna dtl l5Lds
eft€r å der. Det 9år också at( exempelv,s soka eler en spec ,L up-prodare.
Våne rds rntroduce'äs med en text som råsilibbårnä srålva ha tåR levereG.
- sidan komner.n iitroduceras Lnde- våre. och förFqås .v en om'a(anoe
marknadsföring, berättar Ull Uddman, vd för Svenska Kennelklubben.

Nytt mentaltest
införs av SKK
V.d öregentlig€n "bra m€ntålitet" hos cn hund? D€t var€n av d€ mer
provokåtiv. frågor som ställdes då SveEkå Kennelklubb€n anordnäde
Epeclalklubbskonfetens i stockholh sista hclgen iJanuari. svaret år
sivetvis ått det €ri€rår från hundrås till hundras.
Inom Svenska K€nnelklubben vimlardel av olika kommitt6er med olika
förkortninqar och arbeGuppsifter, e. av den är KHM. Kommittdn fdr Hunda.s
Vad som är "bra mentalitet" varierar alltså från hundras tlll hund€s, men d€t
finns wå gemensamma nämnare. Hundarna får varken ha för stora rädslor
eller för stor aqqresslon.
På samma sålt son det ldao flnns srandarde. för hur en hlndras ska se ut
e*eriört, ska kommin6ns a;bete så smånl.gom "tmynna I en
beteendebeskrivning fiir de olika raserna.
Oen gamla mentalbaskrlvnlng hund ska bytas ut mot vad man önnu så länge
kållar BåSMH. Basl4H skå bland annat ses som ett hjålpmedel vld
avelsp,anerinqen, qe rasklubbarna information om rasens mentala slatus,
men också qe hundrtgare information om den €gna hund€n.
Att llarbeta det nyä test€t och utbllda funktiof,årer är ett jättearbete som tar
praktlsk fart under 2010. F€m rasklubbar och 40 hundar av vade laE skä
funqera som "fo6ök5kan ner". Testbdnor sl€ anlåggas och lesterna görås. För
att våra säkra på att testresultatet ilte är t llfalliqt, ska samma försÖkshundar
testas två qånqer. sommaren 2011 ska det flnnas en officiell vereion av
Båsl.4H.

"ft; mände peEon", för€målslek, matlntresse och u$ållighel
för att hifta maten, visuellöve.iaskning (en overåll med huvud), skrammel,
nämånde percon oc. rörmåså dn tå s'9 {råln på ollkå underlås.
Hundåga.en Iår sjalv ge nformation om hJr hunden reägerar når den Dlr
ensåm och hur den år tlllsåmmäns med åndrä hundår. Efter testet får
hundagaren ett sanrånhttånde protokoll och nå98 råd på vågen. Dssulom
kommer alldata aLt låqqas in oå SKKrs hemsrdå,
I testet ingår

T€xt

a.i

bild€r: Monid Nilssoi

- Det bästa jag gjort!
Hånnåh Grahn i Älvsbyn år matte till Folke, eller ABtiråns Folte
Folkra.e Eom är kenhelnamner, D€t år också Folke soln fått pryd.
föEta sidan på WCP den här 9ån9en. Att sk.ffa en Corgi ärdst bästa
hon här qdort, säqer Hännah.

Hannah och henn€s mamma trlllade mer eller mlndre över en annons om en

welsh corsl cardlsan-tull.
- Deras utseende tllltalade oss väldigt my€ket, o€h vl började läsa på om
hundEsen. Det fick oss ått inse att detta var en hund för oss. vj föll pladask,
och innan vi visste ordet av så Rck Folke fölla red oss hen. Dei båstå va ei vr
nåoonsin qjort, såqer Hånnåh.
När Hannah och henn€s mamma var på b€sök hernma hos uppfödama Paula
och Andreas blev det kårlek vid föEt. ögonkastel.
- Speclellt Folkes mamma Allce, år en tik som jag aldrig kommeratt glömma.
Enligt Hannah år Folke en livsnjutåre utån dess like.
- De! är en hund som passär mig som handen I handsken. Han älskar b{]s ure
rdjupsrön, lkåvål som hdn kdn vår en so'fpotdt's med,mdtte en l^el ddg,
Och med sltt speoelLa utseende o.h sir urderbåra charm så låmnä- hän i.gen
- Att skafra en Corql är det bästa laq gjort och jag har runnlt en vän för liv€tl

Leo älskar fotbollar!

l,lonlt. toh.nssons fåmiD har fåtl tlllökning. Dat är Zodi.s L€o, eller
lao Eom han kort o.h gott källäs tlll vä!dag., som älskäs åv allä I

tamilisn.
' Hån är en und€rbår hund som vl allå å13k5? och
tå.k!ånn. lttr.tt hån kommtt in i våra llv, såger MonikE.

år

o€räört

- vårt första mdte med Corqis vår på sofiero-utstållntnqen år 2008. M vår på
jaK efter en hund I lågom" stode( efter a$ vår lvlellans.hnauzer hadS gått
bort den sotnmaren. M ville ha en ny Es och vår dårfdr och bnade på olikå
raser på Sonero. Hade eqentllq€n ht; haft en tanke på co.qimen d€t;ar min
dotter som råste m'n uppnårksåmhet på denna ns, då vr råkåde qå foöl
deras rin9. Den första hunden vi så9 va. en vuxgn hane som lå9 och slappade
på rygg r s,n husses knå. laha, sedan vdr vrlu sårdå, beratldr Nlonrkå.
Monlka har haft SKK{eglstreråd kennel på Mellanschnauzer och trlåndsk
varghund. Hon tåvlade eliFklasr lydnad och högre klöss sgår med sin första
hund som var en Dobermann hane som också blev både Korad och
utstiillnings - lydrådschampion. lr4onilc har dessrrtom varlt instsuktör på sBK
och är höst och hundfysloterap€ut.

- Leo år en nycket speclell hund, lruktansGd låttlård, koppldr oerhört sndblt
vad jaq vill alt han skall qöra, alltld posltlv och qlad, när wåriqheLer uppstår
så loser hån det gålv utan stöd riån lnig. Hån har en mycket b€ huvud,
alltså insrdan, beråttar r'lonika.
Monika gilla. hans temperdment skarpt,
- L€o hår en sp€clell eqenhet når han ska hälsa på andla hundan hån nockår
dem med båkdelenl FöEt så nosar han, sedån sånger hän snåbbt runt och
när han ii. som mest uppgpelt så smockar Ull dem med rumpao. S€r jåttekul

leo ålskar bollar o.h tåmiljen köper fotbollår lpårtlo.h mlnuttillden femårige
- De lekerjåttebe tlllsämmåns med bollen och hår hur kul som helst, Llll det
såger I psssss... från bollen och Leo lycrllgr springer I vå9 med en punk d boll
I munn€n m€dån f€mårinqen Uutande sprlnqer efter.
- När vl är ute och qår i st<osen så vill L€o qåmä biirå på pinrar, Ju större
desto böttre. Och l;t€ skalt ;an qå på stiqån na' rran bå. en pi.ne, nej ut I
skoqen så den fEstnår overållt. våmå Leo bh r störtfoöånnåd oå den 6ch
mo;ar oc5 skåller. Änttiqen kommår han ut Då stiqen iqen mÄd Dinn€n och då
tycker mån lu ått dE blar han våldå., men ngJ, ut lskogen lgen och s3
fortsåtter det, Suck...

zotills

In. s dkdr nmiri$und.

"Busig och bestämd liten dam"

Wel.op's Nikita år enligt matte o€h husse "en lramåt och so.ial
varelse, som älskar ått vaia ute i naturen".
SoRa Tholf och

loakim Lårsson är matte o€h husse tiil Welcop's Nikita, eller

- Vi ville ha en inte alltför stor hund men som ändå är en framåt och social
varelse. loakinr har haft €n P€mbroke som granne når han vår llten
dörför på atl vi skulle kollå in den råsen, beråttar Sofiå.

qh

kom

Srgt och gjort sofia och loakim besökte två uppfödar€ som finns i närheten
och rastnade direk rör den piggå rasen och kände att detta vår hunden rör
Nikita år en blsiq och beståmd liten dam, som alla tycker åriåttesöt och att
hon ser !t som en rävunge. Nikita är en glad och mysig hund som gärna år
m€d på upptåq. Hon årskar ått springå iskogenl

Tack vå.e loakims granne iunga år, corgin Albin blev det allrså en w€lsh
Corqi. MFn åven Nikiräs mahra rlvrng Tivpl ocn -enner Nå CoroFkonprsaShanelle oc" !u'nlan l-d- aiort ett ltort int-yck Då Sofra ocr loalim,

Söt, rar och busig

-

det är "Chicko"

t{är Carina Grun var bam had€ fåmiljon en Wekh Corgl P6mbrok€.
Planen då vår ltr hå €n egen när hon blev "stor", 35 år sen.r€ hår
chlcko kommit till heine och hu3r€n ågnu5 Frlh.
Himlåback€ns ÅtvB €ller 'Chicko" 5om hån kållas til{ vårdaqs år mer eller
mindre allt som Carlna ville ha.
- Rasen är rclig, glad, posltlv, kårlekstull, lektull och lydlg. såmtldigt år en
våldigt låttlård, men envis når d€t9äll€rvlssa saker, sögerCanna.
Glvetvis har Carinå enbart qoit att såqa om sin kelqns Chicko.
- Han är så sö och ra,, men buslq emellaaåt, Han år lattlärd och bra på ått
lyssnå vad mån sdger trll hononroch så €r han mycket kårlek o.h det grllår
han. r4in katt Si99e, som är slu år, tog emot honom genom att slicka honom
på pannån, trots atl Srgge åldrig håde sett en hlJnd Udlgare. Srgge som år
lnnekatt harsamma röda fårg som Chlcko.

- Vi och Chicko har många goa år och ska njuta av dem tillsamm.ns, förklarEr

t{

Mycket hjärna och förstånd

BlT dh lludr. viq !tu

ds liDpl

(q,-rs

!),

l*rt'd n*SbrlL.rs'ky!.,

B€nqt strandb€lq och Bdtt louls€ Lov6ns bsm ålskar qlvetvi€ den nyä
l;miljemedlemmen, Rått o slåLE X-Loo, €ller Kaii-L@ som år hlltålsamnet.
- Vl irår haft en tldlqar€ och den vålde vl ftir att € en laqom llten/stor hund
med mvcket hiåma och fdEtånd, såqer de.

t5

Tror han kan och vet allt...
-

På 6o-tälet fick min brcr leksaksbilar och på kå*ongen vår d€t €n
öild på en Corgi, det var mitt först. "möte" med rasen, berättar Carin
Almg.€n stolt måft€ till Igro'c Yahto.
Yahto år enligt carln en väldlgt beslämd her€ som gåma

- Det ser ut som hån säger:

"ivorsan jäg fixår d€t hår,

dig!"

lahto år Caflns forst Welsh

CoroL Pembroke.
Dådor är oet så unde,oårt ån ldq rån s3 bre konLd<t ned Evå på Kennel
lqrot. laq härjL .åft månqå hu-oår innån, nen en .y ras ar nåqol ne,r
")ar.
.lag är imponend över att Eva inte köttnat på allå mina frågor odn
funderjngar. såqer hon.

Cårin vlll också lacka allä Corgimånn{skor som hon tlåffåt på:

-Tack alla nisom lyssnär och orkat hörå mift "ti6t" . Nlär quld vdrdå ållihop!

Nyo medlemmor hölsos völkomnol
I

förrå humr€t åv wCP kunde vl välkolnnå vår sOO:e m€dlefl. Någrä
hår vi pres€nterät på sidornå innån, hår komm€r all. nya sed.n sist,
Klwstiqen 15, Hölö

Enlund, Ann-Charlotte

Lilja, Chnster

Von Wowern, Elisabeth

Hamn9atan 39, Lidköpin9
Tobisvågen a, Hijgånås
Allarp 831, Ljungbyhed
Västergatan 22, Jokkmokk
Veiegatan 13, Älvsbyn
Kanndalen 16, Ockerö
Klint Klinteby 141, Klintehamn
Gruvvågen 22, Kiruna
Tobisvåqen 8, Höqånås
lvlaschweg 76, Lilbeck. Tyskland
Avötråsk 10, Dorotea

Ca.d

card
card
Card

Svedalavägen 127, Toarp
Solhemsvägen 8, Tystberga
Pitålehdontie 534, Kiruvesi, finland Card
Antenngatän 33 H, v:a Frölunda Pem
Pem
Kolonigatan 2,
Pitevågen 570,
Cä.d

Vellhge
Rosvik

SWC( ski.kär ut €tt enkeit frågeformulår till åila nyå medlehmar. Resultatel
kan ni låsa I detta nummer äv WCP. Låttäst för undertecknad å. det oivetvls
om svå.en skckas vla måLl, men det gårgiv€tvls också bm med den-vånllgå
posten, eller vårför lnle slå en signall Bilder uppskattäs extrå mycket. Tack fö.

coRcrrRÄFF

PÅ cÄRDET
Storstockholmsr€gioDen

Välkomnr tillvärproncnåd

Sö

ap

]010-05-Aq

13.0A

upp€ vid ptukednge! (min på) Giirdet. Adissen iir CEve von
Vöc. Du kör in dirckL högcrcno drr ha pascar Ftlminsrirutrr

Vi tiiffas

Ese6

sedvanlieacorgilrrom€naden runlCtirdcl. Föftoppnins s kolmcr!i
åven an ha någon slegs ahivilet under tiden- Tips nonages tacksnll
Elier der blir det fika och praliirnd. Klöder etier väderl
OBSI iör allas trcvnad. länu! löptike! herma.

vi lärden

Undre dn över någotr hör av dig rill Bolle 0707-8? I 2 56 eller bollela corai-se

t1

TOPPLISTOR 2OO9

Nämn

säno / r.rd

d.i

cÄRdGÄ - rikår
^RETS

D6p Hsrsda ohsn. Katl3bd!
ln Femc Malin Friksson. EsrilsNn8
Nick nan€ å Fåiry Br!. Ficrion cann. sand€rr-w dh. L nk6pmg
rnme s Diahond

Ysrd

Bn

WM 8d!s sipul
5

Pia s.ni6dsr, Få'i*låd€n
Soas Puma, (aisa 6EmmÄ1 Envikon
Nickname s Få ry Bl@ hdlån Mt4h, Jtrny O und. Holmsnd
cardd P3p iå, [IarqåEid w d d, unk6phg
Niok nane! Fa Dlå e Blue
L€iro A$eiho m oanma
c.rd* Pado6 Eva schu z'isHaftrt
smylens As€nå, Ulra å A,nä-rråria StåAv ToBhåna

Ws

ÄRETS CAFDIGAN 1

hanr

cadd olsl.al

MBEarcra Wdin, Linkitpins
Cajdår Mdlroe. FsrqL!ndb€rg Esr'Eurna
rr. Ann

ch

T

O.uno,

FolftLad

Cdtax Po*€r, Marcasra Wd n. Llnkjph!
W€sa Bol93 Mo.cd, Edka BBmhås Envlken

5

Kemän c€ptoln Jac& fi,laa€rer, W din Canna S€ndell.W d n, lnkdBns
k & ll3s FstuD oanfr3d(

2

55t
ARETS PEMBROKE - hanar

Nålrr

3 coi€ Hå6n, R[€ nn6y wnbdr! I T Mårhrsn, r,lorgG
Fe'lwyn P(mr O Magi., E Gsjddrdh, M rdg€m.@i Kuqsåbr.
Kon€lN A6C d UJoorlö. Gui.ol Bond6on. liiis!^åt
Daytdld . W ro Whd$r, N.nr Dag.d€g, Gunnllrå
annliro's ish crffg, GunndlBond6on, Hqsands
lso c Sw Trck, lvade 1n9ema6s, S;vedalen
Konvåriåm a@ Nova, ams xadsson, cråbo
Ihmeks Horb€( JeÄre F€nbers Alvss

Siq€ensYNn.Ril!Tilloywirbors Ndse
Expolr. Ror.x. cshrd å 8.61 Lrndb€a. sk6lråh6å

ARETs PEMBROKE - tikåt

Ks Ms kab. Iommy L8ke. A nssåS
Sissen s Haz€]. Rlla Tilloy Wirbe.!. Ju e W lb€lg.

JonloGn
2.

Ncso
c€m a Jår€slåh, l8{cp
lsb c T€Bya, EB GEnlu.d-si66tiin, K6Får€r
Hihlabackffi Yolanrä. Belil Johal1$i. Få06Eden
srqgon s upr4n G . Rib nn.y w1rb6lq, t{org.
Annl'ne s orislml Dsslsi, Gunner Bondesi, u6lanåu
A.nlim i Älr New Oens Jmo Sinkkftn Fl€i
Konvårjåns Gen Fra*, Gln Grsb6! s€xdr€sE
rhdnn6k s Hjödls Marre GGredt. Vätursbors
urf3 chånr,

6

ÄRETS CARDIGAN VETERAN - hanar
1.

cadåx lzo, Annerre Nodoislad, Nonldplns
smurrrMbåclcns Håfi una hsman, FiBpång
snulronbelds Htrdf. sofia Nodq'sr, LuLeä

ÄRETS CAFOIGAN VETERAN - iikår
Nickngme s rnca@r on To Cadåx, Hdrehå Orsn, Ka'lsboE
GGrgan s ch1oe. K€rn Johan$d, Gånö
Gusisans Bekta s å
P€ula Holmqv'sl Rå n€å
låddilF c Cåm. Lona Oh
oslFlbno

€

ÄRETs PEMBROKE VETERÄN
1.

$6,

-

tikår

KonElFB GEn Fl$h, Gun Gi*bes, s€xdr€s6
tufek s Sonelrlns slptr Ber Johacson, Fårjenåden
Himrabackffi sibvlL€. å€n1Joh6nMn. Fålosråd6
Frkdlplun [,]åid Mdrån, !n Mågnu*on, M6h]ycke

ÄREr_Si IIPPFöDARE CARDIGAN
1

CARD,.* kennel lvarsaret!

W

c.ddo'lr.ar
CandP€slt!
CadårPdd

idin, Liikdrrns
109
71

7a

Nlc(MMEs kemd c€nre saderl

W dln. Li.kdp,nq

Nickn.Fo's Fa,ry Bru6 Flcuoi
ch Nicrnåm€ s 3r0ednn6.llan To cärdd
Nicknnes Fairy Blue lndF.
Niol mme s Fany€b Blue

[,]$h
las

71

65

WESA EoRcs k4rc1, Pla Scndjddi Fårjesbdsn

CARDDICIED k€nier. Mårin

5.

EnMn

RaqN' stådbe.q,

caJddl.td cundry killsd Ttu car
81ÄTlRÄNs lmne Paua Roqndah And€s r.lohqvisr,

\GRDTDAS k6nn.r,

B6d3

Sandrund

Bår*

Vedba3 FEdo

7

celstu ln Brue
FROMAJ( k€nnel, P€tE lvånole,

Ve.n das

FMåx

Bnb. edggsr

FMd

Poresrin Too{

Su€n M€nous,

FoMPA å sTÄrS kånnsl Kår n Johsed, Gållo
51
Pomp" & sråts Pampse
OUANnIM S k€nnol GunnelA A€.gl S€mu6$o.. Llnköp ng

Pavlov

srvulTRoNsacKExs k.ntul una Th€run, Fhspång

UPPFöoÄRE PEMBRoKE
^RETS
1.

KoNvÄi-rENs kå.n. , Gln & E.'l Gissbd!. såidEs.
Kotrväliffi Bede rÄ@b
Konvarjs, 3@ Now
Kö.!!rjem G@n Fr*h
Koi€tens G.dld Ee[
Kon€lions UE.
IGROC k€nnå , Evå crånlundåtut|6n. kunssåte

Mald

13=

171

HrMr.,aaacKENskåin.r, Bdr Johsns@, Fårl€tud€.
HimrabackeE
Himrab.*m vigqo

59

(nul

5=

Yoranra

Himlabåckss X{ellanl
No&E aAGUE TTE k3nnål T.mny Låk€. Atr,$å6

DAYFTEID',S

k€nmr H.ag Ctag€nE!. GlnnirsE

THENNA( S

(snol. Kdnolh Mlen. Ki

Irrsdåli3 H.ö.d
Thmmks

Hjiinis

33

ThonndhsHirdur
EXPOLARIS k6nmr. C€m.rd & Eo.r Ll.dböfo. Skårrdlr.å

äpolafuRolq

ErrhsRox.tte

21

RoCKYFox€NS kenier, J€n Ake FMbe€, Ain ka

x-ffas kmne| Billha Ek*öm,
X-Mas Nåpol*n Hdmeffi

Fåmntuna

ARETS ÄVELSHUNDÄR CÄRDIGÄN . h,nhundå.
N1CI{NAMESBLUECONNECTIONTOCARDAX
Nioknåme s Fairy Bluo Fictlon
Nicrn €t Fairy Blw rndian
Niokname s Fair/ab Elu€ hs

[Ith

21

EDISON COFIEV O SOCKIVOHLE

CAROAX CISTAF RÖOING

L

Nicknåm€! suecmne{m
csdd
Nickndme s B uecomouiaoe lo c€d6:
N]CKNAMES CASTOR TO CAROAX
SMIJLTRONBACKETIS HARRI
PomF å stnrs Påmo
P3vrov
Ved das Fnno

$

r0

olantum s Gr6nn M 16r
wEsÄ BoRGs ncm

Fm

FMr

Bllbo Båsq€r

Ark^ E€mlår
FMd PeEsdmrdk
ÄRETS

]

C^RDIGÄN -dkår
^VELSHUNOÄR
\ERDIDAS GANXA
Nick.amå 3 Filry Bru.

F

c!.n

Nidknane! Fany Btue rndian Mrlh
Niolnane s Fairyolo Bu e li5

GEES'ITANDS FEIS-TY FILLY

WHJÄTAS^UN CROSSLEY

W6s6 Aorg.

6odic c.yfindo,

NICKMME S BLUEBEIL TO CAROAX

cårndHsd cudcily

K'rrdd

Ttu cdt

GEESTIANO'S TINTOMARA

Fmq

10,

Arwn Ereislår

FMår P.rcgrh Td[
BIANCA

AVELSHUIiIOAR PEIIBROXE - hånår

^REfS

1.

ANNIINE'S IRISH COFFE
KbnvåljåN B&qle Wooqre

HimlabrolmYoldnr.
konvari.b

2.
2.

3F NM

A.lma6

KonvåljoB
IGROC SKYWAKER

lqooTslank.

6
7.
3

92

NOBLE BÅGIJEIIE OOLIGLAS

Nobrå

5

201

lgocT8fuy5

Noöl€ Basuors

4.

59

Numph@y

2a

B.guå . Nrdu.

lnoo
Ttme[s Hedet
Tnsnek's Hjltdls

Nobl6 Baluo{e
SIGGEN'S ]\,!A.JK MARTINI

Th.nn.k

3

=

92

12
33

6 Hrrdur

R]SING S-TAR FOR RYSUP

ostierdswllbwin&or
D4/rtld 3 Wlklotu trvhd$r
Dayf€ldswendehwinds
NOBLE AAGUETTE iNGO
Expol*Ls Rorår
ErDdår6Rore
Erpoldis Robino
Ch GÄRDSBACKAS K1LLROY OF CIIAWTON
K.trv4mc@n Fla6h
Konvåljm Go! d B€[

4a

4=

30

29
21
6,1

41
1,1

Kon€rj# Juio

CåDKUCh ZOD]AS CHATLE
Ro.{lore6 Röxy

Rod{r{orcm Rsla
H'mlabac*ens

sibylb

54

9

Ch KONVALIENS GOULD BEIT

10,

HAYI/VIRE S A6SAI CON AMORE

FE]€

Himl.br*.ns

vlgg.

2E

AREts aVELSHUNDAR pEMBRoxE - ukar

1,

HEETER'S PAMEIA

K.nvllieB A@le Wom
K.nvåri.E 3G3 Ndr

e

BelLhai

2

Konvaljeft
IGROCOCTAVA
rgdo T6når€

2,

JONLOR,qII KISS ME KATE
Nobr8

såguåil.

Noöl€ Basuets
Noöle Basuere
Nobk Bågudrlo
Ndbl€ Båquote

!må
HcmpF€y
Hldur
rssdoE
lne.

62

13=

31

2A
13
15

1ls

12'
H|MLÄS Ct€{S V,rrl-Alrro

riårfdds wand.b wttdrq
21

ZODIÄS GO1r-ANOIA FOR HAPgY

6=

IlY

10.

at
15=

S n er dd 6';rlnihA\&ons urotuiU
'so
ört.Uj6sa LJWE ridd vcrE...

Hbr

d

2l

bild li&1

lrektlaM

lör CcrdrEs i

EXPORTER
Pa! a och Andreas Holmqvist har expo.teral Blåti.ans Fritjotf F.ikadell till
Anqelika Ludwiq i Tysklånd, såmt Blåtiråns Fridå Frodig tirl Sånnå T klånen
Bl;r'r:nc al:r:
i Finland. BSda år efter sch Finch c.w.'+.n n'.qel ..h

"n.lån

Blårmns Fnda

F.tli!r'llF

13nJ

Påminnelse
SWCK Ärsrnöte 2OlO
Samtliga medlemmär iSWCK hålsas hjärtligt vålkomna tlll klubb€'rs Srsmöt€

söndagen der 2a mars 2O1O.

Församlinqshemmet i SeqeBtad, Falköplnq
Goda tågförbindelser till Falköping och/eller Skövde
Viordnår håmtning rör de som behover, bolle@co.oi.se
eller 0707-82 12 56.

lör vå9 a6 mor Llricehåm. 'Falldping. Ffte. .å L5 ni

Bil:

Från S\övdc:

Ttd:

Vi börjår med kåffe kl 12.00. ÅEmdtet börjår kl 13.00.

,

s<y't segectdd, ko_ cd r km och på
srdå dr det el oårl,enng,
'änste.
rårkbpino:
Trån
lö. vå9 46 nor Skövde. Eier knåppr 1.5 mrl, rkylt
Segerstad, kör ca 2 km och på vän+er sida är parkenngen.
SWCK-skyltar kommer ått finnas.

Fdrutom årsmdtet sker sedvanlig prisutdelning tlll sämtl19å vinnåre på'Årets
Cor9i-listor".
Vi kommer även att !nder dågen ha lotbnföBåljning (priser
mottaqes tacksami!),

lil

lotterlet

Und€. lördågen den 27 ma.s komme. vi att ha en "Corgidag" med en der av
proqrammet fi_ån den instålldå daqen 10 oktober 2009, Se nåstå sidal

övernåttning kan ske isegeEtad acl Broddetory i närområdet, se n€dan
http://www,haushornborcaie/
hRp://ww,vastsverioe,com/svlfalkooino/prcducts/42560/Fvtuåktarens-Hotell/
Vi ser fram mot en lrevlig då9 och kvål| med mycket corglprät och glad
valberedhingen tar tacksatut enot synptnkEr på styrelsus sammansältning och
löBlag p2 nya sty.elsenedlemffil.
va lberedningens emman kalh nde et j
EIle Anqlerct Fo6ber9, 0706 30 25 90
Malin Enksson. 0761-A4 63 33 och HeJen Henriksson, 07O3-9O 63 29

25

Inbjudon till

Welsh Corgi-tröff
Allo intresserode önskos vonnt völkomno!
Tid: l-ördog 27 hors 2OlO
Plots: FörsornliBsg6rden i Segersiad. utqnför Folköpihg

Kl.9:30-10:00

PRELIT,UNÄRT PROoRAM
SArr'\LIN6 |ned fiko
Ellies volphänvisninqsinfo
Kort info om DM
Kort info om stonrs för vwd typ 1 projektet
He.pes
Inbjuden fö.eliigore tolor kring öhn€t
LUNCHPÄUS (radr fill sji'lvkostn.pds.)
Volpni4g och kejsorsnitt.
fnbjuden förelösore lolor kring öhnel

.
.
.

.
.
.

.
.

Genensom laIDDA6
(Mdr till sjiiivkostn.p.is.)

/l edtqg görno

y[jlitsLtdllEttglqL

soln vi kotnh€r

otl

ho på

lördaFkvöllen!

Ännal hur hångo ni är som kohm.r
till ZiziLindhoff tel. 08-a7 50 OA / 0739-913 869
eller nej I sekr@swck ora s.nost 17 nlol.s 2010
Ev.

fdgor

besvoros av

zizi eller

Evo

sjöströh 032o81oa6 /0705753225

Hjörf lig,t völkorulo önskor
Avelskomniitöerno somt Styr.elsenl

Här svänger det till Årsmötet!

B lden ovan om du år på våq
våq från Fa köpinq. V sesl

mot

SWCKs

AISIVIWTSITELC

2010 års aktivitetshelq kommer att äga rum under Kristl Himmeliärdshelgen
201o-os-13 - 16 på Yössebergs Cåmp n9 Falköping.

'

fuiEcE

4-bådds-stuga
Vi har bokat ållä

hundstuoo/'

450,-lnatr (vqrt speciatpris)
10 st

220,7p€Eon och natt
73 hlsvagnsplåtse. med el
Vi harfijrbokat 6

st

180,7natt

toEdaq

lördaq, ned finälen
"Sveiges Snabbaste Corgi" under lördag em. Vi avslutar helgen med gemensam
middaq på lördag kvåll.
Pg allmån

beqåEn komme. vi ött ha åktiviteter

övrigå stå€nde p.ogråmpunktet "Evas Hunded", "citgig.ilning" m m.
Varje daq unchoaus kl 12 - 14.00 Det finns nånqa Rnå hundpromenader
området, vl plänerårför gemensamma våndringarför de som så önskar.

i

konmer aft ha loateriftr*ilJnlng unde. hetgen - hed rldgning och
övtig ptisut lelning på lördagkväL tuiset tiu ,ottedea moftages tacksamt!
W

Prelifrinårt or@dm
ioGdaq em ) Uistållninqstrånlnq - förberedelser, pålsvårn, etc

Hundmat - vad såger innehållsförteckn ngen, vad är bra måt
rör en co.gl?

Fr€dasi
Lördag;

Hundmdssage o.h hundvård
Evas Hunden
Tlpspromenad
Sverlges Snåbbaste Corgl
Gerensam rniddaq

Frågor besvaras

av,

Ntillå camil a.iä resläLt@live.se 0706-55 77 47
Bolle bolle{acoroi.se
A7O7-A212 56

Stugor, vandrarhemmet och husvagnsplåtser bokås genom Bolle
Info om Mössebergs

f4all:

Gmping

Völ mött i f4össeberg!

htto://www.cåmpino.se/r7
mosseb€roscampino@telia.€om

Corgiträff utanför Genarp
I slutet

av oktobervär det åteligen co€iträff strar utanför Genaip,
vänlig o.dning .egnade det dår. vårprom€nad€r lägger vi helt klån
nå9on ånnånslåns.

!

Har åll iuft gått ur corgifolket i skåne, eller är det vi reglosombud som ti'nker
vr, sorf vän! upp t ll Jo hussdr orh mdhar och lr(ä månqa 'unOa-, uar år
'
båE .ex h/åbe.ta o." fyra ry-benta. Två.årdiqå- och Wå pcrbroke. Trots
reonet hade både vr och hunOama vevtrqt,
Hoppas på båttre uppslutnifq tlll våren

9ör
Margarctha kuse & Agneta Palmqvist
P5. eftersom ingen hade kamera med slg, så blev det inga bilder denna 9ån9.
DS.

Ogonlysning
20091012
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SVENSKA W6I"SII CORCI KI-L]BBENS NAIONI]I-LA U-ISTAI-I.NINC. NORRKOPINC

Ulställningsplåts: Himmdst.lunds Sportfält, Norrköping
På särra plåts når Osterqotldnds Kennelklubb lntemåtonel ulstdlhrns 5
6/6, och welsh corgl bedöms 6/6, så möjllghet finns att stilla uiwå dagar,

se

www.osterootlåndskennelklubb.nu
Domare: Rilva Raila. Flnland. Pros.nlation åv domaren Ee annansida.

Anmålan o.h b€lalnlng åtår E€nast 3 mrl20l0, antlng€n
- Via SWCKS hemsida och anmålan online
- Via post tiil: Borgnjld Wellsr.öm, Holmens väg 18, 760 31 Edsbro

För Jtlåndska hundår som inte tid,aåre tåvlat i S\erioe skå en koo,å oå
slåartavlan sändas !.1 Borqh,ld weiistrdm oå ovånsdende ad,es;.
Inbjudan och anmå lningsblankett fin.s på swcKs hemsida w!$r.swqk4!g

Betalni.gsmottågårer sWCK, bankgiro 51a9-6694
Foreign exhibltors:
IBAN: 5E5780000008021830046767
SWIFT: SWEDSESS
Name ofbank: ÅWidåbergs spårbank
Payment to: Svenska Welsh Corql Klubben

Obllgatoriskt medlemsskap I SWCK ellerannan erkänd utländsk kennelklubb

Änmålnindsvdifter:
varEr.rasvionii;rr +e

errer 6-9

månader

måndder
Unohundshlass 15-24 månader
op;en kåss 15 månåoer
Championk,åss 15 månåder
Veterånklass I3r
Vet€ranklass 12 åF
lunDrklass 9-15

150 sE(
2aO SE(
280 sEK

280 sEK
280 SF<
190 SEK
graUs

oBs! endast €n veteranklass per kön oåvsett ålder.
Från l:e nnmåld hund med s.mhå ägäre, halv åvgift

swcK örskär dis och dln hund HJÄRTLIGT vÄLKor4NA till t{orköpitrs
och möjllghet.tt trivas iwå dagar !

Finsk domare

till Norrköping

R.två Rå tå, boende , Helsrnqlors l-rnländ, blev äuHonse€d extenordomåre
1953, och är sedan månqa år allrounddomare.
RlWå Raita har fött upp Calmterrler, West highland white terrler? tax och
Welsh Corgi Pembroke under kennelpretlx Big-Park's, och har även bland
ånnat vårit ordförande i Finska Welsh corgi klubben.
Den flnlöndska domåren hår dömt hundar I helå Europå? Usa, Canåda, syd
Amerlka,syd Afrlka, Zhbabwe. Australl€n, Singapore och Ryssland.

Rnv! tun6 6tu H.r6iulbB

döro

vid

swcxl uEdrliru

i Noir|öDiry.

,I

Stöd utvecklingsorbetet
ov corgrroserno tnt
fromtiden!
Fyll i och skicko in hölsoenköten
som snqrt kommer hem i din
brevlådo!
Detto grer oss verktygen

för ott

dokumentero rosernos nuvoronde
hälsotillstånd och ger oss vöglednirg om
hur vi sko plonero oveln långsiktigrt.
Resultotet kommer ott presenteros
i RASr version 2 för Welsh Coryi Cardigon
resp. Penbroke.
Ävelskommittaerno

filr \ry.bh

tq''uu'j
'Ra$psifik AvelStrreci

Corgi Cordigon och Pehb'okc

,fN

sl.Älh@qmh!flr]lh.'jdpäcoqirin'lnvM.qLuld,

I slutet på oktoDer ånorönådes en corqhråff henmå hos kennel Bdncn

r

Melderstein utanför Luleå. Inklusive en ku l med cardiqanvatpar deltoq t6
hundår och 15 nånniskor. Hundåmå lekte och såmsådes bra precls som vårä
kära kortbenta btukargöra' vi grl lade kotu över öppen eld och hLndama
forsokte groppä r srq så mycket hastbajs det barä qrck udder hden, lack hller
som kom trots ruqqiqt höstväder.I vår kommervi att ha fler tråffar, nltår
qäma komma m€d föElaq på teman!

l,l

fen

och toto: Paula Holmqvist" regionsombud t

l{

nn

Porning

ledde till nlo brlndlevalpar i
fem tikar. Grattis! Måmma är SUCH Wesa Borgs
fader Carddicled Curiosjty Klled the cat,

.r O

r

Kom thog!
Corgispeciol

i iÅorokulien

tillsommons ned NWCK
den 7-8 ougusti 2010

NWCK 7 ougusti
SWCK 8 ougusti

Domore: Trocy frving och
Fron Fricker, UK

5isfo onmölningsdog: 2010-06-30
Gemensom middog lördcakvölll

JJJJJJJJJJJ
Mer info i nösto nummer ov WCP.

En kunglig rasmonter

på "Hund 2009"
Helgen 12-13 decemb€r 2OO9 vardet dags för årets
utetållningshändelse - Hund 2009, eller "Stora Stockholm",
namn som sitter kvär i allas Dedvetande.

eft

swcK hade detta år en helt fåntaslisk Rasmonter, som var desiqnad av
Malin Enksson & Ragnar Strandberg. Den var gjord i två avdelningarj en
"k!nslis" och en mer "lantlig". De hade gjort ett helt fantastisktjobb i för
vö9 tlllsar.mans med goda medarbetama Nan€y & seppo llenils samt
Lotta Lindmarker som även ver alltiallo under "monterhelqen".

lag had€ iönnånen att endast behöva se til att det qamla vanliqa montermaterialel (staket och annat) kom till måssan på lredagen, sedän fixade

kl

rart på rolk och hundar.
För min del var det skönt att inte stålla ut nålon hund, utan enbart kon
centrerå miq på moitern och ått prata corqi med aliå 5om v lle.
Det var många som verköde genu nt iftresserade åv vSra raser, vilket
kånns fåntästiskt roligt.
09.OO öppnade lvlässan och sedan vår det full

Besökarnå var också mycket rmponerade 6ver vår monter och vårå mysiqa monterhundar. Det var inte Lrtan att vi höll på att bli äv nred en och
ännan hund, det q;llde ait hålla ko I på de fyrbenta.

Ri5rmLr6$trGi!nt'rbddofuls
Rasparaden startade redan kl 12.00, vilket stökade till d€t hela då bedömningarna fortfarande höll på - och lnte bara I corgiringarna. I Rasparäden
glckjag med Arvid (Corgifnatts) och Ragge med Teddy (Carddicted Chain

Vid la-tiden plockadejaq lhop och åkte hemåt, qanskå trött eft€ren h€l
dågs corgipråtånde och en qanskå hö9 ljudnlvå. Det blev en tidig kväll.
Jas startåde lika tidiqt på siindasmorgonen och denna gåns var Masic &
r'4usse med. D€t var delas tur alt arbeta I montem. Mussepuss qiord€
succ6. Han kom t o m med i ett reportage I DN 9å måndagen den 14
december. Kul med exlra reklaml
sriindag€n lörflöt med corgipEt, måssor med b€sökäre, mång. hågor.
Vl deltoq I Rasparaden även på söndaq€n. Toq en snabblun€h, ånnu mem
corgipråt... Tiden bå.a flög ivåg1 Det årså når man hå. roligtt

VåE mesta "nontenlivar" Per'Erlk och Kenta med hundår kunde inte
delta i år, då Per-Edk dömde. Det gjorde han med den ärdn då hans
vlnnande Västqötåspets qick och blev Blsll G€ttisl
Ffter väl tdrrattat vijru kom PerEdk och hälsade på och fdrgy,lde vår
_t9

!!r
rjiPd
)
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,-|

Även denna helg har ett slut och vid 161iden böiåde slla plocka ihop,
även vi. Det tog sln lila Ud ått packa ner allting och montera ner den vålbyqqda montern. Vid 18-tiden lämnade jaq t4alif & Lotta rned det sista
plockandet och antrådde resai hemåt. Det
Var skönt att komma hem och bara sitta isoffa..
Ett slort tack lill alla våra fantastiska rnonterarbetnr€: lr€ne Fredriksson,
Påmelö & Mölln Siråle, Majsan & Ulla Stååv, Catharinå Golå Lindh, Mölln
E, Lotta Lindmarker, såmt deras hundir som verkllgen skötte slg ltmä.ktj
ls-o c x dnd d, corg''ndt\ arv'd, ielc sdnqet I'ån cdrddrcteo sdml w lld.
Ftodor och Bomb från cråsrsl.as

rOP OF THE WORTD CORGI SHOW
Onsdåg den ?3. Jlnr 2010 afhotGr weLsh CoEj KLubben, Dånmark Top of Ihe wortd

coqi show, Lotland*ej 8. 200 Heming.

UGtiltingen er en certlfikaludstitling. Denne udstitling er dags f6r Dack knnet ltub
äfholder verden ditiltingen i Hemi.g, hvor coBi! skåt bedomms toGdag den 24. Juni.
2010. Benyt derlor denne store mutighed for 2 st re udstjltjnger i verdensktase.
Welsh Corei Ktubben har eål8t Z engelil€ dommere, som leLv er opdr€tter di vores
6cer, oq md manqe åE erfdinq em dommere.

Dommer for cårdigån: cårole Smedley, England
Dommer for Pembroke: Sårah Taylor, England

er senen den 1. måj 2010,
^nmeldelsesfristen
anmeldelsen skal ske via WCKs hiemmeside.
\4w.corsi,dk velq derefter siden udstitlinc.

vei

3€tåling tll - PdyrPrr:
Welrh CorAi Ktubb€n e/Joq.. RehdEr.
srijordbFrgvej 23, skjorr,bjerg, 662r vorbas*
tlt.75llaO42, D.nrk.8.nk nr. 1-637 60,16r
b.r.Ing5derLR.l Hom.bånk rnv€ndd .e3-nr, 4140 konr6nr. 16376046

PayMt obtood:
Dånsl€ Ennk SWFT.BIC: DABAD'(fl( IEAN: Dk 54 1000 0016 8760 {5

Ved anmeldelse af udeniands&e hunde, skal kopi
Jorgen Rehder i foöind€ts€ med anneldelsen.
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tuhdens stanbog

DKK

lrem*nds hl

5t0,00

9fi,190,m
D(( 450,00

2. hund (såmme ejer ejer)

Dr(x 300,00
Spor8smål kan fremsendes

tii:
Erik

Ljnk

tlt Daffk
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kennel-r€hderosv€net.dk
faårup@lcnnelfaarup.dk
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Klappvänlig Hunddag
med välbesökt monter
söndas€n den 20 september vår det återis€n dåss för stockholms
Hun.ldag, som anordnas av STOKK i Xungsträdgården.
Vao vi inor sWC\ <l.ullF 9ö-a -ra- eldsjålår-a Jon &
r-te. lJtan derds qoda vrlla ocq enSdSerdnq hdde vr

ilu

dd\jir

1.ru

$o d$$bn {nr !

lp.ä Melinr det va')a9
lite hdft 1åqot rnro tdlt,

lon & Lena var dår tldlgt på fiirmiddagen och satte upp sitt tält och ordnäde
med åll krlngutrushing, så nårlåg kom dltvld ll-tlden, var det mesrå redån
fårdlqt. JaE behövde bara oackå upp lite pårmar och lnfomat€rial och sedah
vår det klårt. stålvklårtvar montifiundarna Knuite & Greta med oci d€
skött€ sig med den åran

\h@lnl,tr (M!

o.h

-

de är mycket klappvånligal

c4r "bolh

sdlc!"-

M6 d. ve ovulisr lnppvt'lrgr

vi hade verkllqen tur med vådret dennd qåns, soien sken från en i det
nårmåste klarblå nlmmel, turllgt nog blåste det llte (och lblånd kom det rlKlga
vindslötar - vissa tålt flöq....).
Vår monte. var vålbesökt, både av allmånt hundintresserade månniskor och
av personer son verkåde genuint intresseråde åv vSra raser/ jag hade med
andra oftl €l] topp€ndaq! Flck pratä eorql hur mycket som helstl
en R.spaEd, som lag flck äran ait delEga I med Knltte
& Greta. s€ blfoqad lånk lrän STOKKg h€msrda;

(kotla spectetlt bld 33 och to3)
Än en gång

/BoIIe

- sta*

tack lon & Lenarr

!l4J

tl

Skogsbygdens Nora Super Nova
Best In Show på HUND2009

Så ser en

lrls-vimare ull StoEsbyedens Noru Supedova.

Show vid HUND?OO9 utsåqs västqötasp€tsen Skoqsbyqdens
ned åqåre Kim Johansson från Svenrjunqa som också hår

tlUND2009 hade totålt 24 715 besökare, varåv 15 a44 betålände, Hela 5 704
hundar fördelad€ på 269 raser deltoq iSvenska Kennelklubbens årllqa
lnte.natiönella utstållnlng, som h3r hålllts I Älvsjö på stockholmsmåssan

t5

Schäfer och retrievrar i topp
- men jämthunden mest poppis i norr
u å. svenskå K€nnelklubbens stätistiken liir de hund.ä<errdm
r€gistrerats i SvenEka K€nneltlubb€ns hundregistei under 2009. Som
vänllst vår det schåfer, låbrådor retrlev€r och golden retriev€r som
plac.räde lig I topp om män ser tlll totalsiffroma.
{ven om mån jåmrör olikå delnr av låndet kan mån konstdteE ått samuiqa
norrlandslän liarjämthunden itopp, seft över en tioåEperiod. I Götalanå år
det dåremot enoårl r Kro.obergs rån som lårt_-nder placeEt srg bla.d de tro
1åmsta. Föga rötuåna-de saknas jåmthunden, son år en utpräglad älghJnd,
på Gotl.nds topplistå.

Inkessänt år också att flnsk spets placerar siq bland de tio numerårt stdrsta
rasema i tre av norrlandslänen men bara är på 68:e plats med 255
reqistrerinqar om man sertllltotala antalet nyreqistre€de hundår 2009. Finsk
sDels år en r.ådskallånde fågelhund son nämst anva.ds rör låkr på
skoqsiåqel som ore och tjader.
Uppgifte.na om det lånsvisa hundägandet bas€ras på de hundar som anmälts
trll svenskd knnelkrubbens hundagdrreg ster mellån 1 Jänuafl 2000 och 1
janu.ri 20lO, det vii säqa e. beräknad redelårde. på t'o år. Totarsitian i
svenska Kenn€lklubb€ns hundägarreglster blir med denna beräkningsm€tod
495 231 hundar. Hundägarregistret lnnehå ller såväl renraslga hundar
registrerdde av Svenska Kennelklubben som renrasiga men oregiskerade
hundar, såmt blandråser. srårens Jo-dbruksverk redovsår 617 654 hunda_ i
s,tt aqårreq.ster, me4 då är säntl,qa req,sreråde --ndå rödda efte 1993
Det totäla antalet hundar I landet beräknås våra omkring 730 000 enlrqt scBs
undersökning från 2006. Av dessa hundar är omkring 70 procent reglstrerade
i svenskå (ennelklubbens hundregister och knappt 20 procent år blåndraser.
Övriga 1O proc€ni beråknas vara renlasiga men lnte reglstrerade I Svenska

Nakna kineser är trendiga
- småväxta hundar allt populärare
När Svenska Kennelklubben summerar 2009 år registreringsslatistik år
klnesisk nakenhund den enda rcsen på tio I topp-ilstan so; ökade o.h
dåmeo avånceEde från l3:e t:ll lOre plåLs. överlag forlsåt1e. trenden med
småvaxta hundar, bland annat har b:chon havara,s, nops ocn rransl bul.oog
rarit populära under2009. I övrist har rasgruppemå s (spetsar och urhundar)
och grupp 6 (dnvande hunda.) ökat medan övriga grupper har minskat. Mest
hår srupp 10 (v,nthJrdår) mlnsJct, mei dennd mrnsknirs ir lrte osdker
eftersom.åserna iqruppen är numerårt små.
Genercrlt Rnns det .oq foq för ån påstå åir hundköpåre å. rrö9rö"i9ä väd
qitller vå €t av ras. M5"aioånqer ialler viler oå en ras män har ett
kånslomössigt förhållande till. Det kan vårå en hund som famlljen h.de når
man var bam eller grannens underbaG hund- Det örförmodligen en av
förklåanqd-å till vårfdr de tre csenå I toppen, schåfer sämt låbrador och
qolden -etriever, är oröiindrade kån år til år. Även om sc"ärern å. en
tuntästrlk Es skulle den rblotvis r.r€ nå.n såoän DoDUIår[el om den
introdu.erädes r dåq, då den i qtunden år en bru<snund med sroE LEv på
aktlvering och trånhg,

Troq,drhqheten blånd hundköpare kån också rdrklara vårför nånqa andra
ra*r har svån dtt sl rqenor på bredden, trots å!i de på pappret verkar ha
förutsättningama. Raser sorn får stor uppmärksamhet i media, som
chihuåhua, kan snåbbt ökå I populåritet medan åndE liknånde raser fortsåtter
att vara numerärt små. Når en ras ökar i populäritet blir det lätt en positiv
splral eftersoh fer h!ndkdpåre konmer i kontakt med råsen.

oet Rnns o€kså en grupp hundköpare som gärnå 9ör rvärlom ocn letarefter
en rå5 som år originell och sticker ut. unde.2009 reqlslreftdes forå nyå raser
med urspruns i ryrå olika världsdelar.
47

Amerlcan foxhound år en drivande hund från USA som i h€mland€t ftåmst
jåqar lså kallade påcks. Bråque de bourbonnåis år en stående fåqelhund fr8n
F.ankrlke och används tö. bland annatj.k! på vaktel. Cimar6n urJguayo ör
en Dergshund iiån Utuguåy oc. används som boskäpshund och vå\thu.d.
Spetsrasen hokkaido kommer f.ån.rapan och år en kråftfull och mycket hödig

iåkthund.
Antalet nyreqistrennqar fortsatte att minska under 2009, från 61 014 tlll 58
712 (3,8 04), vilkel 'nte kon som nåson overEsknrls. Nedgånqen, som
bdrjade hösten 2008 i samb.nd red flFanskrisen, påninner on den vi hade I
börian av go'talet. I en osåkerfGmtld våljer fönnodliqen fer ått lnte skaffå
hund då det är rörknippat med fasta utgiftersom är svåra a$ påverka.
Förhoppninqsvis inn€bår lnt€ den €konomiska nedqånqen att ålt för månqa
månniskoravstår från ätt skafiä h!nd då hundågånde ger så myckettrllbåkä i
form av rööättrad nålsa, sällskap och ökad llvskvalltet, något som ärsvårt att

vend är att hunden tenderar ac b1i en rullvärdiq lamiijemedlem och
inte bdrå en husdlrr. Vi ligger ner ålk me- perqar på velennå1ård,
försärrinqar, hundfooer, nålsovård, kurser och hundartiklar, Detta iir pos:tivt
men kån förstås avskråcka en blivände hundågåre. Hundägande måste dock
inte vaE så dyrtj en bra f.jrsåkring, ett hy99li9t foder, en välpkors och ett
enkelt koppeloch suntfömuft råcker långt.
Xåll.: SKl(
En annan
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Så minns jag Berit Johansson
corqi Pembrok€uppfödare här åvlidlt, Berit sä
själv nårsjukdomen blivit ett faktlm, - atr jaq är inte fårdlq ön.-. j.q har så
myc\er ivår.....men der hdde,.te Be,,t, utan pE i,rå m€iåder vär ällt over.
läq larde kånna Benr frjr lo år seaan då taq med qerenqmmö oekänrä å<te
"över"till Berit och hennes gulå lilla stuga.
En vån och en duktiq welsh

Berit har varit Pembrokerasen trogen i många år, men hon startade sin bana
som hunduppfddare redån som liten flicka !ppe i Köpinssvik, hår p3 öland.
Familjen lohansson hade en blandrdstik, Topsy, som med jämna mellanrurn
leve.erade valpår, åven de av okänt ulsprLrn9.
Under ett år i ungdomens glada dagarjobbade Beril som kennelfllcka nere i
Blekinge hos Maria Sv€nsson. Efter tiden där blev det under några år
pekingeser som 9ällde.

!!en sedan biev det Pembrokes fdr helå slanten. Efter att ha låst gamla "Welsh
corqi Prar så inserjaq att Berit "allrid" varir med i sWcK.
Berit var rflera årvice ordförande i klubben, hon hade qått sKKis ltbildninq
för utstälhingsansvariga och hon ngick i SWCK:s åv€lsråd för Pembroke.
Berit var idet nämaste en liten arbetsmyra närdel gällde SWCK och det var
inte månqå väffar eller evenemanq hon mlssade. Hennes sista utstårlnlnq b]€v
SWCK:s eqen nere i Skåne. Berlt var sen, men rullade in två centimeterfrån
rlngen och kvittrade att "nu ärjag här..."

Lile mer vid sidan om var Berit enqaqeGd i Saxnäs Brukshufdsklubb och hon
vdr i vig på olila lester och prov ned sitt qang Pembroke\.
Bert hade Frt tanrasrsLi öqa ar! få inop'ratt <onbi4äto_ero.h <e..el
prefixet "l-limlabacken" var verkligen starkt förknippat med snysqa
Berit stållde ålltid !pp, posltiv och qlad, Vid
ett tillfälle hadejag en bitskadad Vorster här
hemma mea inqen bil. Frngde upp BeriLsom
snabbt var på plats och en så stor och så
blodiq hund hade aldriq tid qare åkt Berits

för miq ny sidä var att Berlt var
enqäseråd i Svenska kyrkan. Under flerå år
var hon m€dlem iAlqutsrums kyrkoråd och,
mån av tid, sjöng hon i kyrka.s kör.
En

i

Det kånns fortf.rande overl,liqt att aerit inie
nnns ånqre, men hon har satt srn stampel på
Pembrokeaveln och henns förhoppninq var
att hennes senasle tik, CH Hlmlabackens
Youlantä sku le pa€s och på så sätt föra
Himlabackarna vidåre.

IAINNESORD OA'\ BERTT JOHANSSON
Himlobockens kennel
En kdr viin hdr

dlltför tidiqt lömn t flocken

-

I

Fö.!ro 9ån9€n .jog t.dffode Berit vff vid Ntiiis sloii i Flodo, i slutei ov 7o+olei dii.
några kllbbo. hode ufsta'lliing, o.h B€.it staillde!i Peking4€, minns ifieom det vor
Hi'nlobdckens Filifjonkon elle. hennes lno.. och då hode Berit tiven köpt sin försto
Pehb.ol<e.

fotlenr

Lqdy

Ähba.

O.h del vdr lned Korter,r Lody Amber (such) son\ Be.it s'rortode sin Pelnbrokeuppfödniig, och den försto kulles (L- ktill€n) föddes 860708 o.h fo. vo. SUCh
Fdgro.eds Jo.k Dionlo.d. 16 Pelnbroke-kslld föddes unde. Srens lopp, med totdlt 75
wlp{.. och den sisto klllen (Ä klllei) född<090817. och då vdr g€.it.edoh "niirkt^
ov sJukdohei soln skulle to h€i.es liv. men hon kdhpode in idet si6to. och ploie.ode

Berit vo. itwn engqgdad i |]lbbstyeken far sWcX. blev invald soln suppleont 1991,
o.di^otieleda at 1992-1997 och vi.€ o.dfö.onde ?004 och i6q.a år fron6r.
Uta'ver qemeredmrna intrsien söm *ernpelvis penbroke 6ch ka8ånq hdde gerit och
jog en onmt gemeruohi inhesseori.åde. vi iir bddo involdo i Ky.kofullftiktige i
r.spektive hemkomsun.så der fim en sokmd på mfugo pld l

VARMTTACK
för allt viinligt deltagande i
sorgen och salnaden efter
vår käa syster
BERTTJOHANSsON

för blornmor och gåvor till
Cancerfondery samt för
visad omsorg och hiiilp
under Berits sjukdomstid.
Syskonen med familjer

5l

Vår rtngklocka

hE Ostnat

Freewood Fiona
1999-05-15-

201lL0I-26

Monics Dahlberg,
Vikb gstad
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Utställningsresultat
OB5l Flnalplaceringar råpporteras tiLl dayield@ooteboro.utfqrr5c

4/7 Virbv. SKK/nät

öääliäi-l-ä6iEElirr

e,åthen

Nlcknåmel BluecamouflågeTo cardax,

Lallå Vium Agqerholm, Danmark,

2ökl.

Plrtek Eroe Däntäliän, Annefte Relander, rlnland. 2ökl.
Slått€rängens Aron, Alrgltta Ankarholt, Grödinge. 2ökl.
l{lcknåme's Theodora, cårina Sandell Widin, Linköping. 2ökl.
Uszaki Muunimamna, Aanette Relander, Flnland. 1ökl 1ökk.

-

domårer Ulf Bråthen
Pirtek Ar!€nto vlvo, Eeva Lampikari, Flnland. lchkk c* lbhkl atR.
welinchå's welir€ha, Rögnhild Belgen, Lis€ Jensen, Norge. 1jlnkl ljunkk
Ck lbtkl Cert BIl4.
Däyfiold's wendelä windsor, Eva rall Esplund, Pålsboda. lukl lukk Hp.
PirtekAn€llo Magic., Eeva Lampikari, Finland. 1ökl 1ökk Ck zbtkl.
Pembroke

5/7 Visbv. SkK/int
cardioän

-

Usz.ki

uumimamma, Annette Relander, Finland. 1ökl 1ökk Ck lbtklCet

domåre: Gunillå skållmån

Itlcknåme's aluGcamoutlåge to C.rdar, L.alla Vium Ag9ernolm, Danmark.
1ökl 1ökk Ck lbhkl Cert Chahpionat Cacib BIM,
Pirtek Eroe Dantalian, Annette Relander, Fnland. 1ökl 2ökkSlåtterångens Arcn, Blrgitta Ankarholt, Gddinge, 2ök1.
tllckname's Theodora. Carlna Sandell-Widin, Linköping. 1ökl2ökk Ck 2btkl
Chämplonat Cacib BIR.

-

domarer Ulf 8råthen
Avalan.h6, ? 1ökl 1ökk Ck 2bhkl Cert R-cacib.
PlrtekArsento vlvo, Eeva Lampikari, Finland.lchkk ck lbhklcaclb BU'].
w€lincha's welinchä/ Råsnhild Belgen, Lise lensen, Norge. ljLrnkl ljunkk
ck 2brkl.
Dayfield's wend€lå wlndsor, Eevå Tåll Esplund, Pålsboda. lukl lukk ck
Pembroke

Plrtek An€llo Magica, Eeva Lampikarl, Flnland. 1ökl lökk Ck Lbtkl Cert
Cacib BIR,
Avenue, ?

lvetkk Ck 3btkl BlR-veteran.

1o/7 Tvååker- Hallånds xennelklobb./nat
Cårdår Powel, Mårgareta Wdin, Linköping. ljunkl ljunkk ck lbhklCert BIR.
Blondie'' Ameri.ån Express, Lisbeth Nilsson, Klågstorp, 1'rkl lukk Ck

stock Dog's Rocket !lan, Ann-Charlotte Rennerfelt, 6råbo. lukl 2ukk.
Aobass Aladln, Bodll aossen, Danmark. lökl 1ökk Ck 2bhkl.
cå..tåx orqinal, Marqareta Widrn, Linköpinq. lchkk ck 3bhkl.
Car.lax Pandora, Eva Schulz, Härryda. 1junklzjunkk.
cårdåx Pepltä, Margareta Wldin, Llnköping. lJunkl ljunkk ck 2btklcert.
6londi€'s Amazing Gra.€, Lisbeth Nilsson, Klagstorp- lukl lukk ck 3btk1.
Imme's Cassle, \äncy llen.us, Slovik. lokl ldkk.
Stock Dog's He.a, Ann-Chårotte Rennerfelt, Gråbo. 2ökl.
Ca.dax Lexie, lvlarie-Louise Berg, Llnköpin9. lchkk Ck lbtklAIM.
lvargaeta widin/ Linköping, kennel cardåx. 1lppfkl Hp,
Pembroke

-

domärei Dän Ericson

Oayfield's Wille Windsor, Hans Dagerteg, Gunnilse. lukl lukk CK 2bhkl
Cert,

l(onvali€ns Boogie Woogie, Gunnel Bondeson, Högånås. lukl 2!kk Hp.
Fergwyn Power O ilagic, Evå Granlund-Sjdstdm, Måne lngemarsson,
Kungsåter. lchkk Ck lbhkl BIR.
Himlabackens Zorbet, Berit lohansson, Färjestaden. 2junkl.
Dayfield's wiktoria lvindsor/ Hans Dåserteg/ Gunnilse. lukl 1ukk.
Himlabackens Yannike, Gunnel Bondeson, Höganäs. 1ökl 2ökk Ck 4btkl.
laoble Bäguette Hlldur, Elisabeth Wlnter Hårrysson, Fritslå. 1ökl 3ökk,
Ulfs Chantl, Camilla Järeslått, lvå G€nlund-Sjöström, Istorp. 1ökl 1ökk Ck
2btkl cert championat,
Himlaba.kens vallamo, Härs Dage.teg, G!f,nilse. 3chkk.
Iqro'cTenaya, Eva G€nlund-Sjöström, KLrnqsäter. 2chkk Ck 3btkl.
Jolorån Kiss Me Kate, Tommy Lake, Alinqsås. 1.hkk ck lbtkl BM.
ttoble BaEuette Isadorå, Tommy Lake, Ainqsås. 4€hkk.
11

abndie's Americän Express, Lisbeth Nllsson, Klagstorp.
Bobass Alådin, Bodrl Bossen, Danmark.lökl 1ökk ck lbhklCert Championål
Cåcib BIM.

Ni.kname's BluecamouflageTo Cardax/ Laila Vium Agqerholm, Danmark,
lchkk Ck 3bhki-

ca.dåx

lzo,

Annette Nordenståd, Norrköplnq. lvetkk ck 4bhkl BlR-veteran,
Car.lax Pandora, Eva Sch'rlz, Hän'yda. ljlnkl ljunkk Hp.
Elondie's Amazing Gräce, Lisbeth Nilsson, Kläqstorp. lukl 1llkk ck lbtkl
Cert Cacib Blt4.
cårdåx ockra, Annett€ Nordens!åd, Norrköpin9. 2ökl.
Imm€'s cassie, lngvild Ruld Ue, Norge. 1ökl 2ökk.
Möller Käas Chänella, Lisbeth Nilsson, Klågstorp. 1ökl 3ökk.
lai.kname's Fairy Blue Fiction/ Carinä Sandellwidin, Ljnkdping. 1ökl 16kk

Daylleld's wllle Wlndsor, Håns Dagerteg, Gunnilse. 2ukl.
Konv.li€ff Boogae Woogie, Gunnel Bondeson, Höganäs. lukl lukk Ck
lbhklCert Cacib BIR.
Ännline's lrish Coffe, Gunnel Bondeson, Höganäs- lchkk Ck 2bhkl R-cåcib.

Fergwyn Power O Mä91., Eva Gcnlund-Sjdström, Marie Inqemarsson,
Kungsäter. 2chkk Ck 3bhkl.

Däyneld's Wiktorla windsor, Häns Dagerteq, Gunnilse. lukl t'rkk.
Annline's World Ot Fame, Gunnel sondeson, Höganäs. 2ökl.
airkebakken's Xanthlppe, lnge Merete Old€rlksen, Norg€. 1ökl 2ökk.
Himlab.€kens Yannike, Gunnel Bondeson, Högänås. 1ökl 3ökk.
Hlml.backens Yolantå, Berit lohånsson, Färlestäden. lökl lökk ck 3btk
Cert,

Ur's Chantl,

C?

mllla

.la

reslålt, IstoQ. 2chkk Ck zbtkl R-caclb.

Himlabäck€ns Vållåmo, Hans Daqerteq, Gunnilse. 5chkk.
Isro'cTenaya, Eva Granlund-sjöström, kunqs.,ter. 3chkk Ck 4brK.
ionloran Klss l.te Käte, Tommy Lake, alinqsås. lchkk ck lbtkl cacib BIM.
lloble Bagu€tte Fairy, Tommy Lnke, Alingsås.4€hkk Ck sblkl.
l{oble Eaguette Irma, Elisabeth Wint€rHärrysson, Fritslå. Opl chkk.

12l7 Alftå. Hålsinqlands xernelklubb/nät

-

domåre: Gunnel Holm
Mumin. Ei,kd B-crni.. En!,ken. rokr lokk.
Wesa Boris M€€tari, Frika Branmåsr Fnv ren. IchkkCk loh!rBIM.
wlldcård's Make My Dåy, vddelene Äsrom, sldr€vdd. 1j-nkl ljunkk.
W6sa Borgs Pomå, kajsa Bråmmås, Envlken, lukl lukk Ck lbtkl Cert BlR.
smygens afrodlte, cäroline Kax, Bollnäs. 16kl lökk.
smygens Avålon, Måriå rjndborg, Bollnås. 1ökl 2ökk.
Cårdioån

wB;rorca

A,/A Ronnebv. Blekino€ (ennelklubb/int
Pembrcke - domarer Paula Heikkinen-Lehkonen
Ännline's Be My Tri Love, Gunnel Bondeson, Höganäs. ljunkl ljunkk Hp.
Konvaliens Boogie woogie, Gunnel Bondeson, Höganås. luk! lukk ck

annllne's l.ish coffe, Gunnel Bondeson, Höganäs. lchkk ck lbhkl cacib
BIM,

Airkebakk€n's Xanthippe, Björn & lnge-l4erete Oideriksen, Danmark. 2ökl.
Himlabackens Yannike, Gunnel Bondeson, Hrjqanås, 1ökl 3ökk,
HlmlabacLens Yolanra, Berit lohansson, Fårjestaden- 1ökl 1ökk ck lbtk
cert championåt cåcib BIR.
Miss Maples Påskkäring, Ellinor Llndgren Grundström, Växjö. 1ökl zökk Ck
Cårdloan

-

domar€ Paula Heikkinen-Lehkonen

Blondie's Ameri.åtr Expr€ss, Usbeth Nisson, Klagstorp. 1ökl 1ökk ck lbhkl
Cert Cacib BIR.

Wsa lorgs Godrl. Gryffirdor, lngrid Nyrån,

Gulaskruv, 16kl 3ökk,
wesa aorgs Leton, Pia s.hröder, Färjestaden. 1ökl 2ökk ck 2bhkl R-cacrb.
Polly, Anna cederström, Torna-Hållestad. lukl 1'ikk ck lbtkl cert caclb BlM.
abndi€'s Amazing Grace, Usbeth Nilsson, Klagstorp. lökl zökk.
öller l(åas Chänellä, Lisbeth Nllsson, Klaqstorp. 2ökl.
Wesa Borgs Sipuli, PIa schröder, Färjestaden. 1ökl 1ökk Ck ?btkl R-cacib.
w€sa Borss Kuusenkäpy, Piä schrijder, Färjestaden. lchkk ck 3btk1.
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1/11 våxiö, slnåländ-öländs Kennelklubb/lnt
Cardioan

-

domarer Keith Nathan

Fromär EIlbo Aagger, Susan Marteus, Petra Nlarteus, Vingåker. ljunkl
ljunkk ck 3bhklcarddlcted cuilosi9 Kllled The cåt, Llselotte Lindmark, Norrköping. lukl
1!kk Ck 2bhkl Cert R-cacib.
Cardax Powel, Margareta widin, Linköping. 1ökl 16kk Ck 4bhkl.
Wesa Eorqs Lejon, Piå Schröder, Fåriestaden, 1ökl 26kk,
Blondie's Americ.o Cxpr€ss, Lisbeth Nisson, klagstorp. 2chkk,
Cätdår Orglnal, l'largareta Widln, Linköpinq, 3chkk,
Geestlancl's North Nereus, P:a sc. öder, Fi'oFst.oe..4ccll.
wela Borqs Tlqer, susä- Nrärleus, vrnqåker. lcnkk c. lbhk cåc b Btq,
Cårdax Pandora, Eva Sch!lz, Härrvdå. lukl lukk Ck 2btkl.
Quanrum's H.nnä, GLrnnel Såmuelsson, Unkdprn9. lukl 2ukk.
slåtterångens clära, Gunnel Lejmån, Linköping- llkl lukk.
Abndie's Amåzing Grace, Usbeth NilsEon, klagstorp. !ökl zökk.
Imme's Cassie, lnqvild Ruld Lie, Norge, 1ökl 56kk,
{icknamc's Fairy Blue Fidion, Carina Sandell-widin, unköping. 1ökl 3ökk.
wesa Borss sipull, Piä schröder/ Fårjestaden. lökl 1ökk ck lbtkl celt
Chämpionäl Cåcib BIM.
Yärdlcån In Ferno, t4alifi €riksson, Eskilstuna, 1ökl4dkk,
Cärdäxluvel, l4arle-Louise Berg, Unköping. lchkk Ck 3btkl.
Mårgar€ta Wdin, Linköping, kennel Cardax. luppfkl Hp.
Pembroke

-

domarer Keith Nathan

Jvcklarens Gno€ci, Helena cråtu|k, Kiinahult. lvalpkk Hp BIR-valp.
(onv.liens Bellnan, Maria Alde.brand, vårqårda. 1!kl 2ukk Ck 4bhkl.
Konvaljens Bosa Novå, Arne Ka sson/ Gr8bo. 1uk lukk ck 2bhk cert R-

Fe.gwyn Power o Må91c, Eva Grånlirnd sjöstr6m, r'4årie Ingernårsson,
(unosåier. 2chlk ck 3bhll.
Th€;n€&'s Herbert, JEn-Åke Frembefq, Avestå. Ich<k Cl, IoFkl Cåc,D BlR.
Konvalie.s Gould aelt, Helena Gråfalk, Kinnahult. 2vetkk ck.
Sigqen's åjk Uåilini, kenneth Nrlsso^, k l. lvetkk Ck 5bhkl.
Jvcklarens Astä, Helena Gråfalk, Klnnahult, 1iikL.
Konealiens Juno, Gun Gissberg, Sexdrega. lökl4ökk.
Miss Maples Påskkärang, Ellinor Lindgren Grundström, våxjö. 1ökl.
Itoble Bagu€tte Hil.lur, Elisäbeth WinterHarrysson, Fritslå. 1ökl 1ökk Ck

lbtkl Cert Cacib Bll"l.
RocMoxehs Roniå.

rvårie Ardercso-. srockholm.

Iok

5okk.
Rockytoxens Roxy, Jd".Äle rrembers, Avestd, 1o'l 2ok( CL 2btk Rldcro.
Thennek's Hildur, Ke.neth Nilsson, Kil, 1ökl,
Thennek's Hiördis, lvlarie Grostedt, Vänersborg. 1ökl 3ökk Ck 3btkl.
Konv.liens Gre€n näsh, Gun Gjssberg, Sexdreqå, lvetkk Ck 4btll BIRGun Gissberq, Sexdreqa, kennel Konvallens.

lirppfkl

Hp.

sällede

I J PP Fö D'[ R E TI SK A R EG I, ER
Faslstiilldå vid SWCKS tu:möte 2008-03-29
fijr medlebme i Svenskawelsh Cord Klubben (SWCK).

Medlem i SWC[(
skoll töljo SKKS gnrndrcsler
bör ej Iåla betäcka tit fir€ 24 m;iMd€B ålder
skåll endast anviinda hunddr i avel som erhålut mjnst 2:a pns i kvålilet på
officiell urstillning
skdl endasl åvla på msrypiska, sunda och friska individer
skall vuå väl in$n i rcsp msstmdsrd
skall on något onomalt uppstÄr i krllen. in lomlen åvehrådet
bör stålla upp mcd råd och hjälp till vnlpköpama

-

-

Upplddardiska rcglcr sållcr övs lör !"lphiiDvisning och avelsrådgiuing.

AVEI,SKOMMITTEN
Besfår av avelsråden For cardigao ocb pembroke
sanl lcdamöter enligl nedan.
I avektdnmih6n in[år åvcn !ålnhÄnviraftn
ÄVEI.SRÅD CARDI(;ÄN

0lr:-1360?

rlqlsnd c.idl&rzbN.k.ore

AVEI.sRÅD Pf,MAROKI'
Eh Grri ud-Sjölröb 0310{,036

ollLtud mmbmkcdl4*ck.drq

Vrlphiitrrisditrg Ctrdigln & Pembroke:
Ellie Anglelol'Forsberg
t€l 070-630 25 90
E-posl: vålplirdedlinq@sw.k.orq
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