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lnform.tlon om WCP

WCPS redaktion tar tacksamt emot r€daktion€lla bidrag tllltldnlngen.
Redaktionen förbeh8ller siq dock nitten att beståmma vad som publlceEs
och även rätten att redigera eller be skrlbenterna skriva om sltt materlal.
Insäada bllder som publlceras i WCP skäll vara eqnå bildereller hä
skriftligt tlllstånd av fotogEler. Glöm inte att vppge fotografens namn!

För notiser under rubrike.nä pårning, födda, dödsfall, importer/ exporter
och championat gäller att annons och bild år gratls.
Dock bör observeEs att redaktionen inte automatiskt "plocka/'
rntormation trån SwCKs nemsida når oet oäl,er dessa rubriker. Den som
vill hd n en noris 

' 
wcP nåste ålltså slic€ in text r ler bifogds sepaErl

RedåKionen beårbetar lnkommet måierlål tillfårdlg tidnins. Dår€fter
låmnås den till ånsvårige utgivåren (ordrörände) som har "sista ordet" våd

Annonser sla I inså.das lrycHirdiqa til'redaltören. Wordfler el'er om del
qalle. helsdesånnons€- qå. de! också o.a 11ed PDFrer.

För iktighet i sak och innehAll av införda artiklat och a
förtattaren / annonsören til tu o!

WCP kommer Lt med 4 ny' år: under mau, Juni, s€pt€mber och

Manusstoopr 1 iebruari, 1 maj, 1 auqusti, 1 november.
wCP kån som mest innehålla 60 sidor (= måxvikt för dubbelt po.to).

Vårmå Corqihålsninqar

t4eddelan te rrgn v* kass& HaftieLh:

Hej å11ä medlemmar, det är lått ått qlömma. Därför villjåq påminna er om
att betala m€dlemsavglften. Sknv också tydligrförvad och från vem
betal.ingen komme.. åven övriga tumiljemedlemmarc namn! Betalå före
3l marsl
Vår medlemsavqift år 2sO,-/å., fåmillemedlem 50,-/3roch
uuandsmedrem 2/5,-/ar.
Kennelånnonser till hemsldan kostar 100,-/år.
GåvomFdremskåp rran upprodåre fir nyä vå pkopåre sLK 5u,-/ä-
SWCKS bg nr: 5189-6694

om du vill ha fler inbetålningskort, kontaktå undertecknäd viä måii€n
kassar@swck.oro



0rdforanderader

Äntligen vår!
Efferlångtad som aldrig förr eft€r d€.na
vinter. Hår n€mma i Edsbro har äntligen
blåsippo.na tittat f.am, äv€n om d€t
rortfar.ndc är snöhögar kvar häroch dör i

Årsmötet fönöpb snabbt och i god ordninq. men mer om det på annan plats i

Även k'Lbbens corgrdåg var en ry.kåa ril'stiillning som vå. redähör rapporterår
orf, laa tåckar alla nå1a?nde på Ärsmötet samt k ubbens med'€'nrnar för
fö.-ydl fdrlroende som ordfo-dnde I vår håa,9a Llubb. ldg och ovriqa \ryrelsen
komrer aR göra vårt basta 'or att leva upp till erd lö1åntningar och krav.

Det år natud qrv q i-rc helt er<F't art vara .llå rllr aqs... men vr !ö- så qotr vi kanl
V, hoppås på och onskår en oppen oLr råk draloq ned våE med'emnår
Htir av er med tips, id€er och synpunkter.

SWC'(:s A[tivitetshelq r4össeberg åqde rLn under (risli Himmelfa.dshe gen, o(h
råq hoDDas att iaq ick eaffa tråffå nånoa av e. dårl

oårefte. är det SWCK:s spe€ialutstållnln9 I Norrköping 5 juni och I augustl är del
qemensam speciälutstiillninq med NWCK i Morokullen,
Mer infomation även om detta hittar du på annan plats i tidningen.

lvellån vårå två specialutstållningår skall väl de flestå av oss också klåmmå in lite
semester och ftjrsökä vilä upp oss lnför kommande höst och vlnter.

Gladjande nog har det i stod varit lugnt och trivsamt på swcKrs webForurn.
P€Gonliqen tror jåq ått fenomenet Facebook är en bidEqande oEåk dårtill.
Äv€n "bloggandet" bidrarsökert tillått det skrivs minare på vån rorum.
Intern€t och till exempel Facebook årfantastiskt med den möjliqhet det qertlll
konlakter med hela världen, dock får vi inte 9lömma bort att det som skrivs på
"nätet" 1 olika bloggar och lnlägg finns kvär för ältid ...

vål mött på de olrkä aktiviteternal

/Gofb



Redaktörens Ruta

som den minnesvärde läsaren kafske kommer lhåg skrevjag irdrra numret
om matte och vowes vikt, som under vintern ökat oroväckande. Och mycket
rlktigt hann vi inte bånta tilkåckligtföre sAsongens första uistållning, den som
I\WC'( aaangerade i 5tån9e i Norge, A bt too m,ch of t'er tooåy', sl ev
Asrrd Lundava i dorårproto<o.let. Det är nle dlä som hdr svdrl.pä.v,h ått
de lnte håller vikten..

Vad jaq inte vlsste då jaq knappad€ in anmålan på nätet varvllken
jåtieltstål ning NWCK åranqerår. 16 ringår på gång samtidist i den enorma
Stanoeha,len. Vet inte vem av oss som blev mect chock.d over äft se så
månqa tyr ocn tvåOerta på ed och sånma ställe.

'Ven 
O( vr tår d€t som hä.ing, fdr 'örstå 9ån9en sitt irv fici Beå .ooeva

sja'v.jppnande dotrår och jud'ösa hrssår som loS oss upp på rokarnås del av
hotellet, åtta trappor upp. Det blev lite viil myc\et p3 en qånq.
Fi'rhoppnhgsvis går det båttre nåsta gåns.

I det hår numrel åv WcP finns en låsårundeEöknins. Passa på och såg ditt
hlårtas menlnq om medlemstidninqenl

Varma Corglhålsningar

Bea och Mo,'iLa

ri dnsuDi Ci! $nrdtF 'dnj&rlk



Nyo medlemmor hölsos völkomno!
Alltid llkå roliqt att få håls oya m€dlemmar välkomna till
hoppås kunna pres€ntera fler av dem lite närmare i nästa

Arvaby 155, Vintrosa

Jomala Toroväsen 215,

Grdnsakstorget -6C, Västervik
Arnebo l,1el/anqård, LinkoDinq
Platåvi'qen 23, Nybro
Lindehemsv-gen 59, Upplands Våsby
Von Döbelns våo 63- Trollhåttän
Stud €qånqen 7, lqh 3o8, Goteborq
Uard.vägen 284, Lund
Torp 157, Trollhättan
Ladugätän 5A, Norrtålje
Skalundå, Ryttarqården 1, Lidköp,nq
Lästmakaregåtan 7å1,

Östrav.iqen 9, rränås
Hedlandet Björkhem, Mariefred
BarEtigen 2, Vebe.öd
VihteLjåNentie 454, vihteljårvi,

Rheingaustr 3a, Welterod, Tyskland
Nansengatån 25, G0teborg
Hjalmår Bergmöns vås 26, orebro
Hjalmar Bergmans vä9 26, Orebro
Hjålmär Berqmäns vå9 26, orebro
Tuvornas våq 64, Löderup
Karlsqården 1 Friel, Tun
Frirlesåsdalvåg 10, Fjårås
Sturevåqen 9, Karlskoqa
Kyrkogatan 58, L!leå

ajö*dal, Katja

Edström, Evå
Hasselqvist, Uz

ujedåhl, Dagmar
Llnd, Carina

Skarin Börndal, Alma
Skarin Bårndal.luliå

Ullgren, Erikå

Card
Card

Card
Card
card
Card

Card
Card
Card
Card
card
Card

Card

Card

Card
card

Card
Card



Caspian - spännande nykomling

Camilla Knutsson i lund är nybliv€n Corgiågare och medl€m I SWCK.
Hon haren cårdlgan som döpte6 tlll Fromåx cäsplän, m€n som tlll
va.dags kort och gott k.ll.s fiir Cäspian,

- lä9letåde efter e. fnsk, mentålt ståbil och kevllg brukshurd i mlndre
fonnat, är Camillas förklarlng tillvarfördet blev en Corglvalp.

Camlla kdfiade Rita Rdrliens Teå på en lydnadstävling tdr många å' sedan
och det vår eil mdte son gjorde slirkt ntryck på henne.

- Skå bli spånnande med Caspian, säser den nyblivna Cardisanågaren.

WCP önskar Camilla och Fromax Caspian all lycka lfrcmtid€nl



Manta - en påtrittig liten dam
Allå nyå medl€mmår I SWCK får svår. på frågor tör ätt bll
pre€Enterade i wcP. civetvi! blir redåktöi€n €xtra glad når det ockeå
komm€r blld€r på nytomllngen I fåmluen. flår publl.€räs Dågmå?
Uuedahl6 baråttelle sotrl 3ln nyå Corgl, ilantår

Mshh vid fyru n nads Aldr. Urs lowcmcdshnbcn...

"lå9 heter Dagmar LllJedåhl och min hund het€r Cårddicted Ebony N lvory o{h
kallas för l'Lnta och iir I sknvande stund 4 månader,

Det ar en uoderbar lten Elp soh vl tuk från ,qalln Erlkson - en lugn,
harmonisk, påhittiq och kavat llten dam.

Hurlaq valde henne,låaa det va. mft barnbarn Elrse som var på UesOt los
lrålln f6r ätt titLa på hennes vålpar. M{tt i höge! av ållå vålpar p€kBde Elise på
lvånta och $de ält den skä momor ha. Och så biev detl

lå9 harsedan någE år tillbaka fått lårå kanna en Eardlgdn - Ärtan - som ågs
av mln dotter. Lotta Lagerberg. Oen kommer också i'ån r'lalin.

Sjålv ärjag ldas p€nsionär och målar (www. dasmarswayofart.s€) o.h har då
och då utstålhlnqar. Mh man och jaq hår hafta wachtelhundar och 3
valpkullar, en schipoerke oö en labradol. .lust nu har vi €n lO årig
wåchlelhåne som vijåqar med. Fldntå vårt lilla.yförvåru s(å blånd annåt
tråna aglllty med vårt bnnbarn och dessutom bh vå. nya eftersoksnund."



Kyra - en riktig lyckoträff!

Carddicted Etase l{ Rewlnd kallas Kyr-c till vardags och 6tolt ågarinha
år KåUå aFrkdåhl.

- Jag bestämde mlg för en cardlgan fö. det ären al€rt och pl99 las som orkar
hånga med i vår fanilj med bam och sto.å b.ukhundar som trånas flerå
daqar I veckan, berättar Katja.

att Kaun kom I kontakr med Kyra var €nllgt henne sjålv en ren "lyckotftiff.

- En cardlgan soh gjoft intryck på mig å. en h.lvsyst€r till min Kyrå. Det år
en btu€h€rle tik som läq såq I Belsien, AllTrade Mlnnle the l4ooch€r. Hon är
en av anledningarna tillåttiag skEffat mig en Cardigån. Det var en ren
ly€kotråff dock att lag flck en avkomma tlllJust "Fmst, s.tger KaBa,

WCP önskar Katja lycka till lned den nya fam'ljem€dlemmenl

Cårdd'ctedEn\e N Rcsmd KF.

t0



Kajsa och Nestor v sar
framtassarna i agil ty

Ånda *daniag va.liten harjag önskat mig etr €gen hu.d. Näriag var
i 2o-årsåldern bestämdejag mig för att det skulle blien corgi. lilen
föEt n!, nå! jag hör bllvit pensionår håriäg åntllgen fått min corsl,

När vi gick på valpkurs ftågade instruktören vad vi hade rör målsåtlning m€d
vårå hundår. En skulle bll efte6ökshLrnd och nåson skulle tåvla i lydnåd, men
min målsättning var ait ha kul med min hund.

AqiLity år nåqot som jås tycker verka. vara kul både rör hu.den och ftjr
föraren, så jaq hade väl lite funderlnqar på att förcöka miq på det. t"len lnnan
mdn kan borjd på aqrlrtyku-s måste hu.den hd ry lt en å-. och så råse det
lL oc"så i_.as en lurs med leoig plats. I oktober når \estor !år drygt ett år
fick vi plats på en kurs.

Vi hade övat lite rned tunneloch lite hinder hemmå. Oet qilade Nestor, mea
når han kor t ll kursen ocF skul F prov. andrä hi-dedvoer tyckte Få. det var
rlttiqt låskqt. Särskilr vid bala4shindret och a-hindret lnsåq hå. rnte !arfö'
hön skulle rå sq upp på dem. l-!e ers f-dvorilgodrsei, köttbulå-, kunde rå
honor att 9å upp på bala_sbommen. Tunnlar var en -elt annån sa(, då var
det ju narå n I nårken. Ve- ener ån Fa ldqk det ite frjrs ktlgr de frjrslå
gångerna, så lossnade det riktigt. Oet var oerhört roligt att se nur häns
sjdlvtonroende vdde ror vdrte nyn "rnder ndn l.ldrdde. Och nume.d nåste
jag nästan hejda honom, så att han inte springer öve. vade 9ån9 han ser ett

oägs tör åvslutntngsiävlin9

Även på den hår kursen fick vl lråqan om vår måEättning. Tånkre vl tävla
eller skulle det bara vara en kuL aktivering för hunden? lag svarade "kånske"
när det 9ällde tävling.

Efter åtta kursullrållen håde vl tagit oss över eller genom ålla hindeftyper och
det var dags för en liten avslutnlngståvling. l'4än byggde en enkel bana runt
väqsarnå i ridhuseL som håde värit vår tråninsslokal. Det qållde ått ta siq
run! på snåbbåste t,d och med m,nst fer .orn8s. Nestor p,nnaae på efter båsla
förnåqa meo sina xorra bpn med måne rloände vid sidån, men .år l.än fic<
se att hlsse stod på läKaren då struntade han totalt I hindren och mattes
tjoånde och stannåde och viftade glatt på svansen åt husse. Vi hade väl
kanske inte den snabbasle tlden, men vi hade kulpå vår tåvlingsdebut.



\

N6br cn hejre pd lsility tur rrini.ssb0n0 hmn0 i tidednien.

Våren efter va.det dags fdr fortsåttningskurs. M var ganskå få deltagare och
vår lårare var er ung Uei, som sjålv tävlade ågility ned sin Shelt'e. Hon var
kunniq och åmbitds, men 'bldnd kå1des det som om det var lite fdr svårt for
en mul lq perslonä. och en kortbent hund. låq hade noq inte insett hJr
mycket det är 5om hånqer på fo?reF, som t er vrlken sidd nan skå varå på,
var man skå pla.e'a siq i fö.hål,ande ti'l hindren, hur man
skå vinkla sin kropp mm mm.

Oj,oj, oj ibland var viåildelestomma i huvudet efter en kuEkväll både Nestor
och jas. Men vadå dål vem hår sast att vi skå vårå båst? vl årju dår för att
ha lLrl. Och nårjag tänkte tillba,<a på de försts kurstilllällena s€ lnsåg jag att
vl håde lårt oss en hei del.



Nu var det dags rör nya må|. För det första att våga starta på en rikiig tävling.
För det andrå aft tå oss runt uLän ått bll dlskade. Vi hå. varlt och kollat på lite
U,vlinqår och då harjaq insett att de! är lålt alt blidiskad, men frcmför ållt
att det lnte är någon skam. och det tredje målet är arr komma runt uLan fel.

I slutet avjanuarivar det daqs för€n llten smyqd€but. Brukshunds-klubb€n
drranqerade en tavl'nq rör Sreis aqilirykLBå.e. Stålvkrån skulle vr vdG ned.
Vid samma tillrälre kd-des oclså .bbmåsterskåp. Tla, var vi med på det ena
kunde vl likå qårna få valutå for benslnpenqårna och stårtå i KM också. Friskt
vå9at, häften vunnet!

Ffter ån hå njalprs år ån byqqa bånan, der år rått my.kei kånkåndc av
h,nder, så vär oet ddss for Dånvändn-s. Män har åtta mr-uter pE sq åtl
Fås!å runt och ldra sig bånår och tånlå ut låmolig ha1dlirg. sedån vår det
dågs ror start. V, vå- sex smållhundår och u.gefar likå många medlum och
large, ren vdrte slorlek ravldr sepåråt. Dåqs ior Kål$ ocq {e*orl Y*, nu l,dr
vi. (om gen graooen, Nestor är vardigt ivrig, så det 9ålle. att visa vågen
tydligt, annårs hoppar han och skälleroch ftjrsöker valla "mattekosan" med
llte nafs i hasoma. Men det gick rlktlgt bra den här 9ån9e.. Han glömde att
lyfta shå kortä b€n tillråckligr några 9ån9er så han rev vilket ger 5 fel varj€
gång. Vi kom ruDt banan på 15 hinder med 10 fel och under ma{iden och
placerade oss som nrfyra. Tjoho! Det vår förstå och andra måle! på en gång.

vi tog oss runt utan ått diskas

Sedan var det e. liten paus rör banbyqqe iqen och banvandrinq i åtta mlnuter.
Ny banå att låra ia. oen hårgången var det 18 hinder, o(h s3 vardet daqs
attjasa runt iqen. Den här qånqen fick vi 15 fel men lnqa tidstllläqq, helt OK.
Men d€t .åckte inte med det. Når det var Kll så var det både hoppklåss och
agilityklass, så det bl€v ytterligare en bana att ta sig runt med både
balanshinder A-hinder och gungbräde. Men vi toq oss runt även denna bana

Trdfta men stoba åkte vi hem. Det blev iaga pla<erjngår i KM, men vad gOr
vål detl Vi klarade oss runt.

Nu hade vi [ått smäk på det roliga, så två veckorsenare var dags rör vår
rorstå oficlella tdvrins, med tåvl-gsboh och ållt. v' slårlåde en hoppklåss och
en agi,ity. Hår var der bctydligt svårare och månqa iler sråFande Fen vi ro9
oss runt hoppkåssen, fåst r åqllilyn blev det noq lite för myckel snJr. v d en
del hlnder, så aår ble! , diskäde. r.4en vad 9ör det. v, vågäde vara med ocn
mårsått4,nsel är ju fortfa/ande ått ha kultilsammans.

Kais Nllsgon och Nestor



EXPORTER
Pelrc öch susån llårteus har exporteBt Fromax Aslön tlll Nllnå Lehtinen oth
Hell 14linln i Finland, Fromax Aråvis tlll Tadä Peltola, Handskes Kenn€l I

Flnland, såmt Fromax ladls tlll SusanneToft I Dannark. allå tre år €fter SE
UCH, NordIV-o7 Smygens Aindy och unal.n Verdldae Holly.

trmhN Asl{n till FinlMd

F6m Amvis till FiDbnd.

Fmdsr ladis rill Dånm t

t{



PARNIN6
Pamlng

SE UCH,

SE UCH,

harä9t ruln den 30/4-2010 mellan:

NO UCH, sV-09 Vedldås Frod6

NO UCH AllTrade humate Suqq€stion

t5

All Tmdc lflind€ SueestiDo,



Årsmötet i Håkantorp
- en lyckad tillställning

r4in å]3lnöt€sr€Eå börjäde redån fredåg €fter lunch när ,ag lädnad€
Jobb€t och sryrd€ kos.n mot s€gerståd och Torpst Fridhem, dvs h€m tlll
Ellle & Hans Forsberg, t|tär.o, cofltän och xättå3trofen, tt€t är topp€n ätt
hå 3åd.nå vånn€r att få komma tlllo€h bo hos och bll vål omhändertåscn

Efter middagentog Ellle ochjag en svång med bllen för att såtta upp vågan'
vlsnlngsskyltår för morqondas€n. D€t var åven en hel del plock med bord o€h
stolår såmt llte ånnåt smått och qott , Hembyqdsqården i Håkåntorp, ddr vi skulle
vaE r dagåma bvå. Der blev en tidig kvållfö.oss lTorpet,

tördågmorgon var vl tillbaka I Håkåntorp. Efter en myck€t trevllg corgldag, $m
du kån läsa om långre fram itidningen, avslutade vlmed "gemensarnt arb€te",
det vlll såqa teioande åv corqiöron.

lilh'Zws'k6söBkm lldi€t MnftcNobs ösotuEn fick siB öDD t iFade.



oår€fter avnjöt vl €h god mlddag, sa tack för ldag och eft€r en lågom lång
corgiprom€nåd I Segerstadr efinade Jag oyåggåd

l4orqonsitund har quld r mundl Jotåck, | ållå fiall kåff€l Efter en qod frukost och en
morqonpromenad var oet dass att än en qånq åka till r.låkantoip för å$ ställa i
ordning för SWCK:s årsmdte. Vi håde redån s_tådat undan från föregående dågs
akuvlteter och mrddåg. vilketvr hu varglåda för. vr hånn tilloch med tå en kopp
kaffe med vårldens godast€ bullar.

Vid 12-tiden hade de fiesta d€ltasamå anlänt. rummetsunade av prdt och qlåda
igenkånnånden åv 9åmlå bekåntä.

vån prEbord loci(åde allå att k6pa många lotter, vllket klubben taclcr för.

Kl 13.00 öppnåde ordrdGnden (uMerte.knåd) mdtet och hålsåde alla vålkomnå.
DåEfter låmnades ordet över tlll vår mötesordtöEnde Ulla Thermån, som
tillsåmmans med möess€kr€t€rare Monica Nllsson med bravur ledde möt€t
snåbbt odr efiektivt, efter sedvanllg d.sordning,

t lh ftmshölli tlubbs olh Moid Nilssn
Erd! ?rptokollet.

swc(:s samtlba årsmtdeEhandlingar godkåndes av mölesdeltagama utan någrd
dlskusslon€r. Valberednlngens fö.slag tlll ny st/relse, sålnt ny vålberednlng
godkändes av mötetesd€ltagBm..

Glädjand€ nog kan vl konstatera att sryrelsen I år hår lyckaE med ftiresåGen från
röregå€nde år att "hårla I pengamatr. D€tta har re5urterat i att vl I bldgeten lör
2010 hår kJnnat rqiervera pengär för kohrnånde evenemang; Noidlsk
Uppftjdarkonferefls 2011 och Gemensam Domarkonferens 2013, den senare
anordnas Ullsarnmsns med SVK och SLHK

t1



Efter avslutat möte blev det sedv.nllq Rosett- och Prlsutd€lnlnq tlllvlnnama
årels "båstå-coryl-llstor", såmt nålurliqtvis lotterldrågninq.

Cu @h B*n Ci$ber!,

VI ävslutade med efl god, vårmande soppa lnnan vi skingrades åt ollka håll.

Ett stort tack till carin Almgren som bakat - hte bård bullar - utan tårtor och
annåt gottls, !ll Evå Sjöstöm och Mllla Jar€slått som lagat toppenpäjer tlll
lördaglunch. till Erlie FoEberg som lag.t massor med god mat tih både lördagkväll
och söndaq.

ceb Albjseb - en baslE ov höEs hl6. Nin hon inre
sft och mj{rc ncd v0hd]1 $r han jdns n.! krnddr.

Stort tack äv€n tillalla €randrå som på ett ellerannat sått hJålpt€ tilll

SWCK:Sordfijmd.BorsniB'lolld'WcllsEiihDriedr

l8



Unde. r6än hern tånkte jå9 på hur trevligt vi hade håft det denna
Det verkar som orh det är €n br€ ldå att ha en akuvltet I samhand
ålsmöre.

he19.

Ord6nn{lln l!.l$de 61 Ftuosdet @h hlde elGÄ deo Eiv-
lie! lppgincn rn dch llr.ll! pi$G.n*.

låg var hemrnö på eR lltet hck (dvs 6 4 tlm). Glådjen rom JaE kånde över den
lyctöde helqen, qjorde do.k att iaq helt miss6de att tåflka... turliqt noq Ficlce
"soppån" ln till Rlmbo på måndagmirrgonen.

Det år också så rollqt ått mdrå ållå enqaqeräde månniskor vld des!å tråftår, det år
ju nl, allå medlemmar, som är självå grunden för vår klubb. lag ser redan ft-dm
mot nåsta coroldao och ärsmotPl

Corqihålsninqar,

/Gotfe

l9



Uppskattad Corgidag
- viktiga diskussioner för rasernas bästa

- Vl här lnte kommlt fråm tlll någrå stulsätser, men d€t hår varlt brå
dlskussioner. Genofi äft vidiskuterarom det bllr det inte llkä
sk.mllgt ått pr.tå om det, D€t hår är något vi måste 9ör. - tör

Så avslutade Eva Grånlund-Sjöström den Corgidåg som SWCK anordnåde
lördagen före årsmölet I Håkantorp som ägde rum i slulet av mars. Eva år
åktlv inom avelskomfilttån fdr Pembroke och håde mycket ätt ta upp med de
fölsamlad€ medlemmarna.
De medlemmarsorn kom til Corqidäqen varav alla de 'raser". Här fanns
uppfödåre som enskilda ågdre av såvål Cardigån som Pembroke. Det verkäde
som alla, av diskusslonsllsten attdöma, uppskattade arranqemanqet.

Ellie AnslDrol-FoNbcrg och F,va Cmlmd Sjörnitn lcdde Corsidascns disku$ion.r. AlclF
tominin iör Pmholc figörlillsanmnsnrcd AvelskoNnilrdn fijr CtrdiA.n swcl(:s

oet var docl Ellie Anglerot-Forsberg som startade möt€t med att berätta om
sin rcll som valphånvisåre.



- oet ha'hant myc<et på-senare å. med Irremets hlälp. Det a'rå som ringer
som,nte roEt hdr kolldL på nåtef. oe dllG rlestd hdr låst flycket och vet
my.ket. rr del -inger i.ie dlls utån hirär det de behöver på nårer, fö-klacde

enliqt Ellie är de flesta som letar valp mycket pålåsta och vet en hel del om
rössjukdomar och har åven kollat lpp den så kållade observandumlistan som
sKK har upprättat över47 olika raser.
ellie beråttåde ått hon I ällå läqen föuöker vara neutftl, inte rekonmenderå
någo. spece,l uppfödare, e ler ras. sjä'v är hon stolt ågåri..a ti1 såväl
Cardrqnn som Pemo.oke, Grvervrs mäste de vdlod. som hanv,sås wd SWCK
också uppfylla klubbens regler, som år tuffåre ån de regler som SKK ståller för

' Nlånqå 1åqar om det nnns vårpar på qålq, rfen oet ar ,"te alkid så rån atr
veE. Då uplmånår råq dem ått forrsått€ hållå kontdkten.
Oårför å. det bra om varprdmedlårei får veta när pårninq skett, åven om det
rnte qår åtl sdqd om det hdr "tdqrr" sig, e ler rrLe, VrkLrqt dr det o(kså art
uppfödarna nformerar när alla valparna sedan är sålda, ellertingade-
Helt klart är det dock aft kennlärnås eqna h€msidor bllr ällt vlktlqare.

Evå siöström-Gränlund fick representera avelskomrnittän utan ceciliå Lindhoff
o€h r4alin Eriksson på grund av sjukdom. Även r4en det gjorde Eva med den
ä€n. Evå efterlyste åslkterfr8n medlemmår om de olika uppsifter som
kommitt€n a.betar med.
- Ju fler som vågar såga ln mening, desto bötke resultat. Alla kän bidra med
olikå typerav kunskåp och medve.kå tjllått breddå peBpekivet. Det händlår
orn rasernal De ska b{r båttre, r alla fall inte såmre, sade Eva.

t llssr0ndc ConigåDg. Cdsidolcns iinrneolocksdc tillnfn$ eh låtrp. diskusioncr.



Evå be.åthdde bland annåt om DM-projektet, DM står för Degene€liv
myelopatl och är en nerusjLrkdom som successivt rörsv.gar muskulaturen I
hundens bakståll, Det år fråmsl åld.e hundår som dråbbas, oftast efter åttå
tb års ålder. Dä.för kan det håndä att sjuksomen rky,ls på åldern i allmånhet,
eftersom hu lden börja, vrngla .år den 9år. Sju(domen år progressv och
hunden blir gEdvis såmre. Dåremot sågs Dl,4 våE helt smårtfi f6r hunden.
äv€n om den qlvewis kan vara förödande för lndlvldens humöroch
sjålfödroende. Mångå hundår kån bårå på 5ukdornen, men detår inte ålls
säkert att den utvecklas. Hårtror man att faktorer som foder, miljö,
aktlverinq och ånnåt srelar ln.

avelskomnrttin skå folja uLvecklhsen, kånske det t l och med ar en sjukdom
som helt kån nrylas från äqendan om 20 år.

Det år v'ktqt än hållå koll så ätr sJukdomen 'nte kryp€r ner I åld€aä, då
bl r det en annån $k. Vi uppfödåre har ett sto.t ansvår o.h vi måste våga
beråtta om d€t dyker upp fall r vår egen uppfödn:ng. Oet är oeöört v,ktlgit
med en öppen diskusslon, sde Eva och santligå klubbmedlemrnår sorn
kommit till Corqidaqen höll med.
Eftersom sJukdomen påminner om ALS hos månniskan hårjust DM rått
relativt stor uppmärks.mhet och Avelstommltten kommer inte att släopa
fråoan om Deoen€ratlv myelogatt,

Der år allrfdr låtl au d6bbd $t vallqiolb.-.

Det blev också €n dlskusslon om Ho-problematlken. I'långa menade att fodr€t
spelar en viktlg roll hår, me. åven motionen. Flerå gånger påpekades ätt
Corqh är€n stor hund len llten förpåckninq och behöver motion och
aktlverlng, kanske uppemot ser tillåtta timmar om dagenl



Oet framkom också att det kan vara svårt aLt få tlllförlltliqa rontqenresultat
om HD och de föremläde fick rådetatt som det heter på enqelska "ask for a
second opinion", qå till Rer än en veterinär!

Även sjukdomen von willebrånd typ 1 diskuterades. Hå. pågår också ett
r'4er om projektet kommer i nästå nummer äv wcP.

Herpes som hos hundar smittas g€nom kontakt, ex€mpelvrs om två hundar
nosar på varandE, finns hos oeftört månqä hundår, utån att det ståller till
någrc som helst problem. Däremot har det förekommit kagiska fall dör
samtliqa vålpår dbtt dlrekt vid födseln, [4en det enda såkrå sättet att veta att
La reda på om en valp ha- dött på qrund av nerpes är qenom att oDducerå
kroppen, Detid n åsle dock s^e iaom en kort tidsperiod och det kdn vdG 5vå4

Kennelhosta kän vära h€rpes

tn.rgt v_Eså kön kennerhosrd 'rka qiir-d våE herpes. Det wåra ir ött det 
'nte

lvånsa !,-ppfdda.e vaccinerar slna tikår för€ valpninqen, eftersom valpama då
fårantikroppar. rvlen ingen vaccination är heller hell ofarlig. D€t ör också
oerhört vrktigt an vålpama har d€t tilkåcklrgt varmt de föEta två veckorna för
att viruset inte ska uwecklas.

Avelskommittån för Pembroke har genomfört en enkåt om kelsaGnitl. Den
visar att av 37 olika kullar och 30 tikar var antalet naturliga födslar 28. Den
stöGta ånledninqen till keisarsnitt år stora valpar (tre fåll) och vårkvaqhet
har rörekommit hos två tikar.
- Vivår bekym.ade för ått det fråmst rdrde sig om vårksvaghet, men så år
det lnte. beråttåde Eva.
Det flnns också fåftågor for att veterinärer iblånd har llte för lått ått ta til
skalp€llen, liksom att åqarna inte våqar vänta ut sina tikar.
Mentorer var därlör något som mötet gjorde tummen !p9 för. Någon erfåren
uppfödare som kan stött. den ägare som harUk som ska valpa för fö.Eta

Avelskomrlitte€rna l'ar mycket att a.beta med, nen de vlll ha medlemmarnas
hra D ocl åsr<ter. Ncr Denbroke skule aiianqec rote ror,.Lressecde r

oklober förra året, fick mötet stållas ln på grund av för få anmälningar.
knske kommer kömmittdernå istållet aft ånordnå qemensammå mdten och
barä dera på s.9 or der lorekomme- råsspecrfrkå ånner.
Glädjande för alla Corgiäqare är åft det finns en stor kunskåp och
profsslonalism lnom klubben. Det gav lnte mlnst deflna Corgldag vid handen-
Eva G.anluld-Sjdsvd.n ocl. E,lle A-qlerot-Forsbe,q var utmårrta son
moderato-er ocL alla son haoe nå9ot att så9a, v llel vår nånga, frck order.

Texh Moni6 llson Bildertrån årshötet och
Corsidasen: Ulf M.gnusson, Carin Ahgr€n och I'lonica nibson



Enkäten svaft-på-vitt

Enliit€n om keFarsnitt onfått!. 40 ollka kullar på 33 olika tikar.
3 6kåt€r blev åv ollkä skål lnt€ b€värade.

Av d€m som svaråde hade det i 2a fall rört slg om naturllga födslar.

Totålt rörde det slg om 9 kejsårshic, Anledningama var följåndel

3 fåll - f6r stora valpar

4 fall - dålqå vårkar (dock var det I två fåll samma tik)

1 fåll - för dngt båcken

1 farl - på srund åv bristninq i ett fdFesående år.

J)J-JJfJ)'f

Irlotir I ret.js... Cnicko & rlöu,

Den som år lntresserad och vill veta mer om Svenska Welsh
Corci Klubbens årsmöte kan beställa dokument
från ordförande Borqhild Wellström på mailadressr
ordforande@swck.orgl



Lotta och Lena nya i styrelsen
vid årsmötetvåldes som slg bör en ny styrelse, FleE äv detidigåre
Ied.möterna sitter kvar, även om det skett vissa interna "rockaderi
m€n två år helt nyå. De år Lls€lotte "Lotta" Llndmärk och Lena
Sommerfeld-Ulff som wCP vill pres€nier. lite nårmare.

'låg heter Liselotte, men
lållås fdr Lottå låo är en
:g-åiq ensamstSe'noe bet
som borr Norkdprng, dar
laq också år uppviixt, Har
bott i Hultsfred en kort
penoo. Jaq rorsorte en qanq
att blir Deq€rfo6bo, men är
sedan nåorå år tillbakå
återbörda-d ull Peking".

låo har en dotter som heter
na-nna som ar rq år octr en
riktig tonåring...

sluksk.rven;å qrund åv tv8
stora operalioner (bland
annat äodådessektion), men
arbetsprövår nu och det
kånns bra. Arbetar på ett
litet Gfe, kokår kaffe och
bakar vilketjaq trycker år
kul. umgås sårnå med famiu
o€h vänner, ölskar rtt plo€ka
svamp stora korqar fullal

tncbn.-adtu li0dbuli dy IJtrclson. Bild: Bbrglild

Hår lrdrqåre r m'tt hurdriv hdft en Schäfer; Jack och €n rotbs, Aoo l. Hå.lrgd
hundår;åda'vå. Nu ä. jag todeNå.d år Nå Corgrs, iä_tehiirl.ga hundar,'
Busigå och p8hittisa, Luggar på det mesta tlll och rned brddrostenl
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tåg år v€t€En lnoh "hunddi6l", 9år ln på nitt 40!€ å. sm aktiv
oisses, har det sått så måns! år).

Startade som kennelflicla, fortsatte på olika hundtrim, jobbade en period på
Göteborgs Dtsrl€råntån, utblldåde mig, och gJck som hlålptriinåre på ökersbo

Mitt senåste årb€te med dlur \€r sorn vetennarassistent odr hundslukvårdare
på veterinårkrin,ker runt Enköping. Nu år det djuren på gården som jag
hJålper tlll med, och det år berlkånde på sitt sått

Är inte, och haralddg varit, speciellt intress€Ed av utstiillnlng, det som qer
mlg störst "kickåi' år Etologi. Finns det något som år llka iåscinerdnde,
spännande, roligt o€h lårorlkt som att få följa uk och valpa. ien floc*?
Såmspelet och såfiårb€tet de vuxna hlndiama €mellån. och flockens

omhåndertågande av valpama,
klåssar lått ut alla former äv medrål
Bullterrier oö American
Ståtrordshire T€nler har vaflt mlnå
råser s€dån 1982. Eftår flerå
stormiga år kring dessa bägge raser
kånd€s det Cågs för fömyelse.

Kiterrefl vål etableråd räs i sverlqe,
sund fysisK såväl som mentalt,
numedrt l{ten rds. Såq en bild Då
Blocket, nnqde, och valpen var mh,
Just €tt sådånt valpköp som jaq
avråder ålla från att görä, men detår
inte lätt att leva som man lär...

Erev rurEtåndEt tono.d, toruana0,
förfäråd, brtlust och lörtrollåd åv två
ö.on, rv; sdbbtqa små tassär
(benen syites ju inte!). ett bohåråt
blhang I b.kåndan, och ett humör
som lnte lämnåde nåqot I övrlqt att

Allt detta, och llte till. år Vellgaverå (Cåfrem's Nlke). Drabbades av det
allvsrliga vituEet Valpsjuka, och Hajenls (slåfteråne€ns Diva) glorde ent.E

ska bli mycket spånDånde att jobba inom klubb€n, det jaq upplert ån så
lånq€, år ett qänq ambitlöså, profEiså 6ci trevllså männlskor med stor
ödmjukhet inför det arv dom blivit valda .tt föNalta.

LåEå sddhelfeld-Ulf



SWCK utställning lMorokulien 8 augusti2010

Välkommon till fredsplåisen i Morokulisn tör en spännende helg fiied 2
uGtällningar, god mat, hundpraq kevligt sällskap och chansen tillivå

chemplontltlar på en och samma helgl

Den 7 o(h 8 dugJst ardFgerar den 5\ensld o<r den No6r. CorgiklJbbe. o- rjårde
qårqen dubbeluBld'1'nq 1j. Wel\h Corgr Cdrdrgd^ o.h Welsl Corg' Peno'oke.

NoEka Corqikllbben, NWck, aftnge€r sin specialltstållning den 7alqostioch den
8 Euqust år det Sveoskö Corqlkllbben, sWCK, som åftånqeEr sin specla lt+ållninq,

Domare des$ dågår årtvå rutlnedde och kåndä lppftjdare lrån Englånd:

s Från Fiicker, Kerman Ke.nel, ddmerCardigan på lördågen och Pembroke
5öndagen,
iiri riåcy lwing, Twirdn renre,, ddnFr Peno.oke på rd.doge1 o_r Cardigdr

på lörd;gkväl o-dnar S rC<, sor trdditoner påbjLoer. en gFFeFsam mddag ior alld
deltäqare p; Thof llotell, Charlott€nberq.
ve- rlromd'ror on dnndl"l er' ås dv Fvd G?llurd Slosr-öm, qt!!l@!r!r!I!Li,e
€ller möbil: o046-7057sl)25
Rostnad 390,-/person, Dryck ingår.

I$a1A!,!!!el5rad[q26?549611a!:baleLrhadp$e!'-lers:chdrbtlcdergryeisel

Anmälan och betålning trlsvenskå specialen den 3 auqustiskåll ske



senat d€n 12juli 2010

- Via SWCK5 hemslda och annålan COlilC

- viå Posttlll: Aqneta Pålmqvlst
Ångermånlandsvåqen 31
275 39 Sji'bo

nl-a noigare ravrdr 
' 
sverg€ srdlrFn rop.a på srdrtdvlan sdndcs

ul: asneD På mqvst, ovåEtå€^d. ådre$.

Ber.rnrnqsmotråga€: swcK, bankqr@ 5r39-5694

IAAN; 5E5740000004021430046767
SWIFT; SWEDSESS
Nameolbankr Åtvidabergsspaöank
Paymentto: svenskåwelshcorgiklubben

oblrqabnskt medremskap swcK errerannan erkånd ullåndsk kennerkubb,

r Valpkl6$/ nofid€ll 4-6€11€r6-9 mlhad€r t5OSE(

. luniorkla$g 1smånåde. IAO SEI(

' Unshundskla$ 15-24 m:nader zao SEK

. Öppd kläs 1s månad€F

' Championklas 15 m:nad€.- 2aOSEK

. v€t.Enklasss år leosEK

. VeteEnklåss 12 åF gEtis
I dnrcn-qsromulc€l ryrerd-'veteidnrlc$ 5 å_ (d!en or di. hrnd dr l2 årelle.dlore).
sitr sedän eR oBs 

' 
aran foro

i. rr tr.tr.r rdF
oBsl ddast En vdt€dnkls Der kön oavser. åid€r.

Fån 3re6nmåld hund roffio€llkl* ned smhåågare, halv aegift.

BedÖmning fÖr båg€e Eserna sE.tår kro.kan ro.0o vjd utsrärrnriqspråtss, son rrggerpå

Fo-drai,dn oLh 'n'lrdhon om NoErr SpeL,dler på bncaen, x \WO<s d-no.5'ir WCt

Pnser tlll uEnnlnrnqef och l.ttdlvrnet€r hottå96 tä.ks6m!l

Hytter kai b.krspå öntinlen noEkd elerryenskasldan av Marokulleni wroch €n bokar
sjålv srtt boende. www.morckrlLendmorio,rc ellei Morckull.n Monte Bell. cåmprng,
nl: 0047-62437233 T€de Ämlnds€^

lnro finns åveh på www hmr.no.${iå .html

Ett ältemätr! år o.*så MoFtull.h lnto..nt€t
www.morcklLr.nrnfocenler.om AO4, 62 a3 ?a 5s

swcK öNsxAR DtG ocH DtN HUND ll ÄRTLTGTVÄIKoMNA!



NWCK.S HOVEDUTSTILLING 2O1O

Vj onsker velkommon til NWCKS spesialutslilling for
webn Co€l Cadigåir og Welsh Co€l Pembrolc
loft,ag 7 åugu6t 2d,7.

Uislilllngen åmngsressä Fredsllassen, llloroliullån lved
rikggEns€n), os er en dobbelu{sllling I samaöeid ned swcK,
så hor blr dol doble sjåns€r tl CERT i)

|IWCK 7 awu6t2010 Domm€i Tiac1, lMns P€nbloke + Als
Fran Ficker Cadigan

SWCK 8august2010 Dommcn F€nFicksr Psmblok€ + BIS
T€cy lNhg Cadigån

vålp 3{ hnd, og varp eFg mnd,
Speslalkrasr (flsff 09 hunds med ånde utstllllnssreil)

A!is- og oppdletl€ låss€r

Ordlnar påm.ldlng på w.b n€d lalst 12jull:
Valper oq sp6iålklas kr 250,-. Offsi€ll€ kiåss€r k 320 -
ludooll pam€ldlnE ned lirlst l2 jull:

Valpår og sp€slalklass€ k 270,-. Offsiell€ klås6€r kl 380,-
Ut6aa påm.ldin$trkt på mb 26. juli:

Valpor og sp€sialklasso k 290,-. Oifsiolro krassor kr 410,-
A!,ls og oppdcfterklas€d år gElB.

F€ o9 med 3. hund med såmme elår, % pns. (gjeld€r ikke vålp og spesiål ktasse, og k'in
nårpåm€ldingen er bebll innei 12jull.) Ved månlellpåmldlns bruks vanlis
påmol.lng6skloma. Msrk hnh€lalhgsn n6d mss, navn og rcg-nr. Hlsk å oppgl elslE
n!!,n d*om en ånn€n 6nn 6ier b6!aler,

Påftldlng på wob vlå NKX: htb:/ rrvr.ntt.no Gå til "Tenninlisls .

llånu€ll påmåldhg {lr Svor6 Randon. Sop€rvelsn 10 A, 2040 Koftå-
epost snd6n@ohllm.no. Tlt: +4763980209 -mob: +,4795903141

Så ån6k€r vl älle velt6mn.n, os slåd€r o$ all å mrt$ på lrorotullen ldlen ,9.



Corgifnatt på CarOet

t{är jag tittar ut genoh fttnEtr€t på norgon€rl å. det r€gnigb grått och
h€I. +3 gråtl€rt Int€ våd F9 b€stållt! D€t !äll€r ått tånka posldvt - vl
örd6r ha brå våd€r på GärdGt.

Tänkå slq, lu nårmre klockan 13 vl kommer, lu båttre blk vådretl Når ärla qladå
corgisarhed hussar o m.ttar kommit Ull vå. sam lingsplats så var d€t ganska
skfit, +12 oah nååååslån sol. -foppenvåder med andrå oldl

tåsmo@n - ilie i tn@€l{o@ i dht hurld. ,brna oc!i}d@.

Det var månsa slåda anslkten, en del nya b€kantskaper och en d€l Såmla, Blånd
ryrfotingåmå vår der också någ€ nykomlhgår, lyckligtvis nSgrä Erpår som häde
jåttekuibland alla h'rndar, mä;niskör odr åll hirsibajs-l Tånk;tt vaiiar å. såå
underbårå. vl vår månoå som blev llt€ vålosiukå.

fdn- o. q?i* e8oskD nc Collisd-. ,
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Vr bort.d. nr..l d!n vnnl -.r 1å r!proma.nne r öv.r Grrd.i 1 i.! ir.svirnr r dett.
la nt€ på i der på F'om--n.dEn, llån på ått g.ngel d, ll5Frltl ;å:rngl ovEr
Görd.l). Ah corq s.r radr tårtekrr o.h .kie m.d rör..drö, nci.r ro!!t.ri.r.i
ilrLqern' 3ii brn r lsa.rfa rs .dr vi ,ar på .ss Vissa åv lLerrårnå hår r.l!n lllvis
r'c synplnit.' P; rlr nr.r ska lDpföra sr!, mcn nq.t som ,ntc k.f asas med rn

,t

n ij" ,I

1

.#.'-

Ell ta! I cl LrnglrLrndårnn riln9 .or9lnatt ..lr lor roFt, 'uot, r,r.t iet vn ni€ ålt
.rl iotn kan tn! ovr, mc. n.qra korr b ev dcr son nte v.r 3!ddrqn.

la! b rv dtlDt mpof.rån ö!., . . vårn hlndnr rnr (rr mrit corq inntt.idei [om
etijåttetlusqr rytrarei< page pä n:r!rra 3ek!rde' hJdr. å r,urd.rna lWrat...
sq ocr satt srq irr v d srd.n a! rid!--o.nl Ave. rlir.rnfan såq nrponernd !r.

Pdirneniden .rvsrulJdes hed e. Trpspromrnåa 3r!neråd Lrnå & lo. Me in, dee..
skrtepelå,e krubbenr[fte FronEnaden vår (j--t k.ff€oi!s o.h rnttanc. av
Tipln!!o ra Lrt€ naqof ri.de .ln råtr nen d.l ii' v tng.,r alt de l. r. ntt
! ni., Pr ser rräde ska rkts av laåiE de Låqare, L il år a! q;.ijE.



En åv vå€ fyrfota vånner, Zebbe (Hlmlåback€ns Zebulon), håde båkEt låtteqoda
äppelkåkorsom hån bJöd på eftersom h.n fyllde 2 år denna daql
Hans snållE matte och husse så9 tlll att vi alla fick smaka.

Co4rs ct lr{.rb. Eår ba öorl

Ännu €n trevllg corglpromeDad \€r över, men snart år det hltst och dags igen för
promenaden öwr Gåd€t!

stort ta.k bll erällå som kommer och ser tlllått vifår så trevllgt på v3-å

Vål möE någon gång i oktobert

corsihålsninqar,

t2

/Aotte



Tillsammans gör vi WCP bättre!
Inom s,tyr€lsen pågår kontlnuerllgt €n dlskusslon om Welsh Corgl Prat
o.h medlemstidnlngens innehåll Men esentligen vet vi ganskä lite om
hurtidningon tas cmot av €r läEare.

Vad vi dåremot vet är att Svenska Kennel Klubbeas undersökning pekar på att
82 procent lås€.sln medlem+ldning och ått 60 procent såger siq vä6
"jättenöjda'.

Styrelser har d;rldr beslutåt ätl qö.å en eqen llten undeBöknr.q. Den qör
,.te ansprå\ på att vara vetenskåpl,gt korekt, men ska ånd8 torhoppn ngsv's
9e en fingeMsn nq on vad vr kdnske ska sdtsd ner på - och tvartom.

Svåren kån du mailå tlll: redaktor@swck-oro e ler skicka m€d den vånliqå
hederliga posten till l.4onicå Nilsson, Ämåls cärdsbyn 116,662 91 Ämå|.

Före den 15/a år vi tåcksammå för svären!

Täck på förhand för ått d! hjålper till att göra wcP båttre!

Först skå du ånse hur ofta du låser de olikå delarnå. a=ålltid, b=iblånd och
c=aldrig.

Oärefter sätter du betyg rrån 1 till 5 där 5 ör det högsta. Det räcke.arltså
med aft du sklckår rn den "tipsrad" som blir resultatetav dina svar. (ex 1=as,
2=b4 o5v)

R'rbrikernå/delnrna i wCP:

3, Artiklar om nyä medlernmår
4. Artiklar orn utställningar
5. Arliklar om andra aktivlteter med deltågande Corglsar
6, Corqitråffdr ute I reqionerna
7. artiklar som byqqer på nyheter från SKK
L Annonser om parningar/exporter/importer osv
9. Annonser om SWCK:s ollka aktlviteter
10, Utstållninqsresultät

Extra slåda bllr vi om du skrlver en eqen komrnentar om WcP!

Tlllsåmmåns kån vl qörå WCP båttrel



Biltillverkarna verkar inte
bry sig inte om hundar
För barn som åk€r i bil€r finns dct tydlig. rekommendation€r, för att
de ska kunnå tårdas säkert. Blltlllvcrkämä tävlär m€r€ller mlndr€ om
att ha de såkrast€ ltuningamå.ltlen de verkär inte bry sig lp€ciElft
mycket om vårå fyrbenta kompisår.

Oetta är
år sv3t

något som tas lpp i eh artikel
ått ens hlttå såkllq informatlon

i Hundsport nr4. Härframgår att det
hur mån kan ha med siq hunden I

Den hundägare som sk. köpa en bll finner snart att blltlllverk.rna inte har den
hformatlon som behövs. Istiillet hånvlsar lillverkarna tlllollka samarbetsbolag
som tillverkdr burar. Tyvår årdock dess burar bara i unddntågsfalltestdde
under r€allstiska forhållanden. Inte ens Transportstyrelsen ell€r NTF har
någon ryp av infonnåtlon om hurvårå hundar bör k?nsporteras i bilsr.

Hurska inan då trånsporteE sin hund säkert i bllen? Den båstå lösnhgen
€nliqt artikeln I Hundsport är en krockäker bur, fastmonterad i

bagagerumm€t på en komblbll o.i €tt p€rmånenl gall€r m€llan bagaget och
båksijtet. Det finns änd.a lösnir9år, sela. med klenä plastspånne. och
flyttbåG qåller, för ått nåmna nåq€, som är så(rå fttr hunden - så lå!e som

Av de burtillverkåre som Hundsports joumallst var I konhaK med vårdet bårå
en enda som kunde hänvisa till svenska krocktester i samaöete m€d svensk
Provnlnqsånstålt, sP,

Vi år många hundågåre, konstigt att biltlllv€rkäma lnte tar större hånsyn tlll
att vl vill transporteE vårå hundär på allra silkEste såft.

.t{



Nya regler för Viltspårchampionat

Den 1 jull bödär nyå regler gållå för Vllispårchåmpionat, d€t har SKK
låkthundskommittå beståmt. SKK skriver: "beståmmelsen om att en i
ffamponatet 'nqående nelt ska va€ erov,ad på o,dr.ane prov andrås rrån
ocn med 201O-07-Ol lrll dtt k-av på chånpronatet ngående me-ter k.;ver
ve 1:a pris iöppenklass, oavsett om dessa ärerövrcde på Odinarie eller
Rörliqt prov.'

Eftecorn lnga championåt kån utfå.dås retroakti!4 införs en övergånssresel
som nnebår än en hund som före 1 juli 2010 har mi-st rre rö6ra pric i

oppelklå5s på vr,tspårsprov från 'orl.gä prov behover tä yrter,9are en "oEtå
pris i 6ppenklöss oåvsett provfonn (rö.ligt eller ordlnnrie):

svenskt viltspårprovschämplonat, sE vch

Tre 1:a pris iöppen klass, utdelade av mlnsttvå domåre, på vlllspåarov
efter 1992-01-01 i Sverige.
- htyg orn godkånd testikelstätus.
- Fdr hJ.o som fdre ?010-07-Ol innehar m:nsr t.e l:a pris I öppenkläss på
rorligt vilLsp8Eprov men sa<na- r:a p. s p3 oro'nare v,llspåEprov \rå!s
ytterliqnre ett 1:a pris | öppenkl.ss efter 2010-07-01 oavsett provform,
- En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha erövrats efter det
att championatstiteln införts ftjr rasen,

Estetiska korrigeringar ska uppmärksammas

Oet ska allrjd varc hundens välfärd som har högsta prioritet på sarnuiga
arranqemånq hom sKK-orqånisationen, Dårför hår sKK beståmt attskriva till
samtliga ulslällningsdomar€ för att de ska hå|lå kollpå estetiska

Med €stetiska koriqerinqar avses bländ annat morftår som räkas bort,
överdrlven pårsmängd, oönskåd håryåxt på näkenhlndår med mera.

Enliqt SKK hår det twör Grit en kend med överdrlfter och esietis*å
förändringar som inle gynnat hunden och dess välbefinnande.

Det står i utstärlninqsbestämmelserna att deltaqande hund inte rår vara
påverkad på odllb6nigt satt, d€t vill säga va€ utsatt för åtgård som otrllbörligt
kan påverka ulseende, prestation, reaktion eller yttring av skada elle.

l5



Mösseberg - årets händelsel

Äntllgen var det dags för "årets händelse" - swcKs åktivitetshelg
Mö$eberg! Ett 3o-täl tvåb€ningar och ett 4o-tål ty.bentä
hörsammade inbiudan.

Tidiq torsdagsmorgon var vi uppe, snabb promenad med h!ndarna, rrukost
och iväg med redan fårdrglastad husvagn. vi var ilamme i Falköping och
lvössebergs Camping vid 11.30-tiden. Campingvården tog emot oss och vår
som vanligt mycket kevlig och hjålpsäm. Han är heLt fantastisk och

Vi prd ade iLe ned dem som -edd- va. då- o.h sldlide r o.dn nq t-svagnen
o.h så vioare. Allrf er Corgifo I a.lå.oe och der var ny.ler pra! och sLratt
och igenka'nnand€ utrop,

Nåqra av oss toq en qemensam hundpromenåd vid 14 tiden och därefter
klockån tre håde Christiån låreslåit från "D]umagazinet Varberg" ett mycket
uppskattat foredrag om h!ndmat, torrioder och vad vi som Corgiägare ska
tånka på i dettå såmmånhang.

cnrnnd linlslän pmr!'lc rbdcr.



Vr harlu nle en lilen huid, utån en slor ( arqe breed) med kona benr Del va-
mvcter at!-ta in. christian talade också or det nya lJg.ande neoler D.a,P.
som nneqåller en synleL'sk motsvanahet t ll hu-dens lJqnd-de ferofion, Det
kan exempelvis anvöndas rör att luqna hundama inlör Nyårsafton.

På rvårlen åkre någrd äv oss ne- ti le- Thåi--eståurdng i Fårköping o.h åt en
myck€t god middåg. D€t blev en tidlg kväll för oss, rätt tröfta efter en lång
da9.

Fredägsmorqon var vål vådret lnte det roligaste, men vöd qör detl En hårlig
mo'gonpronenad och sedan var det dags tdr 'nto med Eva G€nlund-s1öströn
och Hel€.d Robedsson. Vr boridoe i"-e med 'Hundmdssåge och rllrdvå.d'
oc4 därefte/ blev det me. "hands-on ute. hee.a deronsrrerade oå sin hund
Freddie hur man masserår det år inte nåsot man bara kån bijrjå med ulan
att ha ordentliq kunskåpl

.c[ H. cnr R.h.trRmn irhn.n



Eter lunchuppehållet var det oags fö. "Evas HLnde.l" med llte utställnings-
t_rinrng och aktvering - kontaktövningar. l4yctet uppskåtFdt av både h!nda.
och människor. Vi ville nåstan inte sluta.

På kvällen var d€t gemensam corvgigrillningent Vi hade bra våder och kunde
sltta tlllsammans utelToppenh'evllqtl Kvållen åvslubåd€s med sånq och
gitåmpell vi hoppås ått ålla uppskattade vår skdnsång...

Lördågsmorson bödade med reqn och tipspromenadl Låqom kluriqå fiåqor!

Når vr qåt1rård,qL promenåden så upphorde reqrt . rålvktd4,
Oäreter var det lite "rritt val" - vi var nåqra som åKe ne. tlll "Falbyqdens
Ost" ett undeöartstålle med nå5sor rned qottis - och Fålköping centrum,
medån ett 9än9 häde ållmån frågestund med Fvå.

Efter lunch€n var det dags för höjdpunkten på helgen - sv€rlges snabbaste
Corgi - södra Sverige! Nu hade solen tittat f€m på allvar.

Som vanllgt var alla medel tillåtna och vi håde jättekul - tror nog att vi
tvåbenlngår hår roligäre ån de trbental

vår fåntåstiska Tässfotoqraf Carjn almgrcn tog mässor med bra bllderl

Snåbbaste corgin vår en p€m - och ,nte vil\en perr som helst ulån Mögic",
vrlket fdNånåde miq. Få4s ynsre halvbrcr "Y.hto" vår nåst snåbbast, så det
ligger kansk€ i genema. Snåbbaste card var Afie på sjätte plats. Vl redovisar
hela listån lånq.e frårfi,

Hela gålgst s.ftlal! Kll i Möshb&E - $n vDlierl



Zlzi& Anders på
Tåftkalas för både

fyller 60 år detta årl
OeL var mvcket qoda

kötsbullarna de nck.

fölbereda för kvällens
mlddag.

köket medan vl åndrå
kunde ta det lugnt

Tipsprom€nad€n, som

som består I äran att
qöra nåsta års

Dårefter vår d€t redovisning av snabbasle coql, sen vår detånUigen dagsatt
få ötalStorttäck tlll Lotta och alla soin ordnäde denna godå mlddagl
Efter fiiddagen var det så rottdEgnhg - M hade eh fanrdsUskt vnstoord,
tack alla som slänkt vlnnerl Vr såld€ 300 lott€rll Inte rlla ell€r hur?l
vår cåhptngvård håde åven hån ski,nkt ett pris ulllotteriet- ett camping'
dygnl Stort tackl

Att ropa ut loltnummer kan göra vem som helst hes - och efter 300 utrop var
jås sånskaslut - men det variåtte.olist.
Stort ta.k bll €r alla som var med I Mössebe.g oö gjorde denna helg Sll den
fåntastiska träff som det var.laq hoppas att vialla tråtras nåsta år lgenl (vl
här rEdån bokat...).V{tar tacksamt emot Idåen tlp5 och syflpunkter på vad vi
ska ha tör program, vad som kan ändras, lä99as till eller göras båttr€ll

Corqlhälsninqar, aole

siåbbdk cor8in sld sanål Misi. ocd Bollc bEi 4
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Magic var snabbast på 60 meter
Den ärofyllda tävlingen Snabbaste Corgi arrangerades som vanligt
aktlvlt€tshelqen i l4dsseberq. Som siq bör kommer hår resultat€n:

SNABBASTE CORGI - södra Sverige ca 60 m

l
2
3
3

5
6
7
a
8
9
t0
11
12
13
14

16

luniorer 9 mån startade 10 m fram
oss oons på 10 plats ovan, ocksåjunlo..

[4a9ic

Evita
Tlldå

.lulla

a
Geisha

Greta

Card

Card

6.1
6.6
7.0
7,0
7,2
7.3

7.5

7.7
8,0
4.1
4,5
9,2
9,5
10,1
LO,7
11.4

Edel

Valpar halva sträckan

Raqq€

Card

6.5
11 5

3.7
4,9
4.3

tlFOn
Basset 8,9
lånqhåEtåx 6 mån 19.9

4t)



Corg iracet i bilder
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Corgin och neuronerna
- eller en helt vanlig dag Kooperationen

Varje kvåll når mån sonnår in hår man lårt sb nåsot man lnte visste når man
vaknade samma morgon-
En &q qick jaq till butiken för ått kapa qräddfll och masklndiskmedel. Det var
just ingen kul då9, egentligen. Llte trist.

Konsumexpediten, som var en tjej i tjuqoårsåldem, låmnade tillbaks åtta å
femtl och önskade en trevliq daq-
Pliitslist hstnade våra bl'ckar en sekund i varändrås och så språck vi upp i ett

- Våd qladjag blev nu, så jag, llte osåkert.
- Spegeheuroner, svarade hon blixtlnabbt.

oet var hgen kund bäkom oss så plötsligt stod jag mltt i en vetenskaplig
fö'elåsn nq om ett fe.omen som kåilås speqelneuroner. Det visade srq ått
rleje., fo-utom an salå 9-åddf'|. också iignade srg åt fudier på unrversileret.
Jag harglömt vad amnet egentligen hette, men hon had€ just fördjupat slg i

lag fattade det så ått d€t ffnns, blånd ållå hjårnans små celler, sådanå som
spe€lalisera! sig på att kommunlcera genom vi5uella intryck- Förmodligen har
oåoe nannlskor, "undä, och åldrä oJUr seoån urm nnes trder konta<tat
vårdndrä på derta omedelbara säF, qanom sinå speqelneuro-er, tor årt kolå
om lågei är okej. Kanske kån man vara vänner. Kanske behöver man int€ slå
eller blta lhjål vårandra.

Niir det konrer trll corgin tror låg det år lite specielll. Ea rqer, ea blodigel
eller en äsgam strål.r iite ut någo. vårrdrt-åga. genom ögonen, mer det 9ör
faktiskt corqir. ovetande om cardigan kan jaq i alla fall uttala mej om

Det rörvånar mej ständigt o€h jämt att Daisy och Jag varje dag möter ett stort
antal människor av alla de sorter och slag och aft präKiskt tag€t inte en enda
åv dem passerar oberörd åv det ståndigl likå sorgttsä leende som Däisy fyrår
av mot Ein omgivning. Corgisar kan verkligen le. Och det kallas
speqelneuroner, det vetjas fö. det harjaq hört på Konsum.

Att bdrn oLr tlejer i dllTdnhet utbnster omdomen ldn vdrd en sdk, men -dr
ma. mörer oen då. s.ustorc, magsure gubben som år på vå9 Fem ril. sirt
dofttyngda h€m och sin sedan lringe gänska osensuellå hustru m€d färska
parkerlngsböter i bagaget och hån plötsligt, med elt ryck, stanna. ti,l, lågger
huvud€t på sned och böjer siq neroch klappar och kliär'det är magi. Eiler

pa
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Srdlvk d1 tcr Dd 5y en sldq, neJ-olenrs\t relept fdrdrqt r blL\en io'de_ ddr
q--p.rrpa. xånq.c vår hå- sofnårbarn nån.rånc i Giclävpdcrra! re- p:
femtiotålet och minns den finå gårdsh!nden som han lekte med? Kanske
boirdde sio Da !vs avryrdde spegelneurone- qe^or allä tuål-sF_rd ers sorqer
ocr berynfer ocr -ådde oa_åde gon mor ' .a slokens u.dermedvetna,
hlttöde lknönde neuroner som hdns oskyldiqa polkhjårna hade pråntat in dår
Gislav€d? Och ål ! på en sek!idI Hade han möt! en blodigel elrer en asgam
hade det åldrig trigqat, lven hnn mötte en corgi, corgin log nrot honom/ fdr
hon trivdes med livet, o.h mannen kanske istöllet kom hem till sin lilla frugå
med en blombukett istållet.
Vad suiller vår. corqisar t ll med, eqent iqen?
och så blev det en menins med konsumentkooperåtionen.

Oiu! nn lrtrss( L:ll\ld$ussonrt lLrorr



MIN HANE - EN AVELSHUND?

Eft framgångsrikt avelsrbete bygs€r på att funktionella, tr€vliga,
trlska och flna hundar våUs som töräldrådlur tlll nåstkommande
qeneråtion. Tiken och hanhunde. spelar bådä en viktiq roll

Är man en nöjd åqåre tillen bra hdnhund år
småninqom börjar fundera på om han skulle
Kanske har man rentav blivit ullfiåqåd av en
att låna honom för en pärning.

det inte ovånligt aft män så
kunna blifar tillen valpkull.
tikåqare om det finns möjliqhet

inon hundåveln ä- del al'lid lrtriqå-en som våler en passdnde avelsråne till
s'n nåsta kull. riarhundar so.n ar tramgångsi<a på prov och utsra.ln,ng ar
ofta efterfrågåde. Det år inte böra d€Es vlf,ste.som sör dem atnåktivå, d€t
faktum att de har varit ute och visalsig har gjort det möjligt för tikägare att
se dem I flerå olika sammanhanq och själva bildå siq €n upplåttninq om derås
fördelår och kånske också brist€r. Hanär som inte meriterås på något sått
glöms lått bort.

Å andra sldan har undersenare år medvetenheten om hur vlktigt det är med
genetisk våriåtion i hundpop!låtionernå vuxil. MåtådoEvel! d€t villsäga ått
en enstaka hanhund blirfar rillett stort antalvalpar, år en rönegad
avelsmodeil. Det innebår att bra hanh!ndå. som inte hår anvants i avel., som
kanske har ett stamträd som skiljer sig rrån de flesta andras, kan vara av
intresse rör uppfödårna.

lr<ågåre och upptodåre hår ett sto4 å.rvår for att hundåveln bedr vs på ett
brå såh. Men - aet hår dJ som hånhurdsiiqare oc<så' Din hönhund komner, i
I'kä hoq qråo som t,kama, att D8verkå utvecklrnaen nom råsen och innan du
lånör ut din hane ar det bra om du förbereder dis nosa. Det håndlar om dtl
vara rrågvis och att vara årlig, det handlar om att rördjupa slna kunskaper o€h
att ta konsekvenserna som den ökade insikten kan medföE. oåvsett hur
t-ev lo och li. dr. hanhu.o iir kån det hårda an dr lommer håm rilåT ha4
rnte h-3ller mSttet som åvelsh-nd ocn att du oårior rnle bor låna ut nonom.

Var hittär du den info.datlon du behöver?
ett lps ar att du bödar med alt såita dig in i den Rasspecinka AvelsstBtegin,
RAS.Iörjust din h!ndrås. Den finns på rasklubbens hemsida. I RAS hår
klubben arbetat f€m en nulåqesbild av csen, man har satt upp målfijr aveln
och iormulerat en stategj för att nå dit. Frndera på om dln hanhlnd och den
valpkul ldn kanske kommer aR b r far trll ar r lnje med Fåtegrn oLh brdrd.
t ll åll förå råcen ett lirer cred nårmire m:ler

ou ska o€kså känna till Ken,llraruU"n" c.rro-gi".. alla medlemmar lsKK är
skyldiga att följa dessa regler. Hår nnns allmännå regler om hundhållning men
också I ex åvsnitt om övelsetik.



(ennelllubben har en Avelspolicy som qer en qod våqledniiq fo. hur ävel ska
beorivas tor alt va.a 'mål nriktao, långslktig ocn iålrbar" vll<er ar
grundtanken i SKK.

oet år också vlktigt att du läset de Egidrenngsbe*anmelser som gåller lör
just din rås- Olika €ser har olikå bestiimmelse. för åltvålparskå kunna
ieglstreras. För de €ser som insår I hölsoprcsråm, L ex Hb - ell€r
ö9onpro96m, 9ålleratt åveisdjuren skå hå ett undeBökningsrsultåt
fastställt 6r€ parnlng. D€tta år logiskt: €ftersom ras€n har ett hälsoproglam
år kånnedom om sjukdomen/defekten en viktlg åspektvid vå1et av åvelsdjur
o€h man ska däför ha ett resuliåt innan man bestämm€r vilka hundar som
skd anvåndas I åveln. Kontroll€.a regelverk och beståmmelser så nårå en
eventuell paming som möjligt eftersom det händeratt de genomgår

Fler lnfonnatloffi kSllor
Varje spec.ålklJbb har åve/stunktbnire. som hår god överblick dver Esens
populånon och kan 9e dig våroerull nformår,on. Förr trde. håde avels-åd
otrd tll uppgr'l att rekommendeE hanhunddr hll tikiigd-e men den rcllen har
man allt mer frånqått, Istållet läqqer ma- siq vinl on ått ha ett
helhetspe6pektiv och att kunna spplyså t ex en tlkågåre om våd som år
viktigt att beakta laveln förjust den aktuelra Gsen ifrågä. En del klubbår har
dock hanhundslistor tillhjålp f6rtrkå9aresom letar håne. Avelsf!nktronären
kan rala om vad du bör tånkä på qom hanhundsagare och tipsä di9 om vad du
sfå stålla'or fråqor åvseende nälså etc tlll tikåoarer,

å kå flesta .askrubbar erbjuder sina med'emmar valp hänvisning. ra teda
vilka krav som srålls på forEldradjure. fö- att kullen skd kunna /drmedlas
rasklubben redån innan du lånar ut din hanhund.

Oe



Det finns en tiånst på sKK:s hemsidå som år speciellt fGmtåqen frtr ätt
undenätta åvelsarbetet. Den heter 5(( /4vetsdat och kostar ingent'ng att
anvrindå. Det enda som fordras år aft du reslstreErdlg med ett lösenord vid
iö6rä berö[et. Ave.sdåra har Lppg'fte. om råser både på populåro.s- och
rrd'v onivå, Det oetyde- dtt du /ä. studec ersk'od hundårs ta!l nqs , prov
och vereriniirndersö\ninqs-esu rar nen också arr du låh ka. få *ar:st k over
en hel ras. oessutom harAvelsdata en funktion för provparninq mellan två
hundar. Genom ått önvånda den kån du snåbbl få uppgift om inövelsgraden
för en tänkt kombination. SKK avråder lrån enskilda parningar med högre
inavelskoefficient äf, 6,2s procent , d v s där hundarna är krslner eller ånnu
närmare släkt. För en ras i sin helhet bör samma siffra inte överstiga 2,5

Dtn eqen uppfodate, d\ s den pe-son so.n Fär loh upp drn hänhund, hår
såkert oclså stor o.h vardefull k-nskap oF oin hdnes familjebild både ifråqd
om fördelar och svagheter. Uppfödaren kån tipsa dig om vad du bör se upp
med, k.nske om vilka kombinåtioner som kån medföG .isk för olika probleh.
Det år också viktiqt att du tar reda på så mycket du kan om tiken och hennes
famiij. skull€ vålpkull€n tå t €x hål$problem påverkar det din hanhunds
framtida avelsvårde i minst lika hög grad som tikens.

Kennelkonsulenten ditt län är ytterligare en resurs som du kan ha grådje av.
(onsulenlernå o.ir baol( hos kehnelkJubbens medlemmår. 

' 
lo6tå hånd

upplödärnå, för aa 9e råd och stdd, och ldr åfi se trl an hundärna mår bra.
Har du ftågo' kring upptddnirg, hundhår'ni4g eller avlårss(riv-rng ran
korsulenLen hjölpd d.q lll riitld. Teleionn-nrer tiil konsutenle-d id,tl lån får
du rrån SKK:s cenkala kennelkonsulenrsekretarjat, på teleron 08-795 30 OO.

Mer åndå,..
Att tå del av all informåtion år viktigt mei tlll syvend€ och sist handlar ett
avelsbeslut om din egen hund. Försök att se på din hanhund objektivt. Är han
en heft och hållet frisk hund? Hår han bra mentalitei? Ho-program och
dgonlysniigar all å6, men vöd spelar de för roll om dL har F. hund sor har
stå4d,q l,lådå eller mäqorcbler) Som lansle iir lvritdd när han Lrätrå.
fråmmande måanlskor eller våg.ör gå på håla golv? Valpar åruer inte bara
sina föråldrars företräden (och provmenter eller Gvllnqsvinster årver de inte
allsl), nesativö eqenskape; risk€rar I likå hö9 grad att-9å I ary till åvkohman.

Det kdn vårå sv34 att sjd v avgoE v'lka kvd ltder ers lå4rLnd -dr, elrer
säknär. Av den a-leaihqen ar det k oK an vaqa i. oclså mer e.tu-.a
personers åsr!Ler o(h uLtålånden, ttt, e ler ett pår besor på utstå hr-q orukär
9e en vink om ndndens exrenö.. ka-ske ordnär spec6lkl-bben någon rorm äv
anlagsp'ov fö, rasens brulsegenskaper so'n .l lan delta på. For
brukshunds.åser år det idag obl,9årols[t äh roråldradjuren 5år 9enor9åtr
I4enlalbeskrivning Hund, lvlH, för att valpkull€n ska kunna registreras. Också
huf,dår åv många å.drå råser blir MH-beskrivna vilkettijlför kunskåp om
deras mentalltet. En provment hos föräldradjuren innebäratt uppfödaren kan
reqistrera valpkullen till rabatterat pris,



Om din hanhund inte 6r utstalld fordras att han harett veterhärintyg på att
båoa ten klarnd firns på plåls r punqen for att en valpkrll ener honom skå
kunna reqrstreras. Oet intyqet mSste vara utfa.dat efter att han ha- fyl.t sex

Inom vlssa raser har man hälsoprog.äm sorn begritnsår
hånhundsanviirdrinqen vilker hnebå- ah e1 hanhund ba.å Iår bi får trli en
bestarr antal krlrar, Der kan då våra de ått endaEt råta nonor para ett par
tikår tillen borjån för skulle resultötet bli bc villdu noq ha ett anta I parninqar
sparade ti I tillfållen längre lram.

Oet rinns ockå andra skäl till att göra ett uppehåll efter några kLrllar. Inte
fönijn valpama blir åldre kan de genomqå d€ försom iqa raser oblrgatoriskå
hålsoundersökningarnå och det årföct når de har vuxil upp som mån €r en
tydligar€ bild åv deras hälsä och mentalrt€t och möjlrgher att utvardera
avelsres'rltatet. skulle det viså sig aft din hane låmnar t ex onormåll hö9
procent lröftledsfel, flera vålpar med allergier ell€randra defekter eller
mentålå problefi, bör hån fortsåttninqsvis lnte användas mer iåvel-

öv€renskomhels€r och avgifter
lnnan en pa.nln9 9ör hanh!ndsägaren och likägaren Lipp om ersättnin9. sKk
hartåqit fram eft parnirqsåvfal dår man sknver ner sin överefiskornmelse och
båaä parier Lndetecknår avtåler. Der finnr er gammar trådition som
ldhstale, på,ningsåvg,ften n ed plser på e. vålp, men genereit kan man val
så9. att parningsävgiften inte följt med i prisutvecklingen. Pråta med
klubbens aversf-nltionå- om vad ,nger.ir en oarniag brular Losta. Ea
hånhundsaqdre kan leo.etisk sätta v,lket pris som helsL på srr hdnhulds
tjänster, men blir det o.imllgt backar nog också den mest inresserade
tikåqare ur, I reqel kan de flesta tånka sio ått betåla llte merför att få
använda en välmerllerad hanhund.

oet ör vanllgt ait pamingsavglften består av två delar: språngavgift som man
betalar vid parningstlllfället och en åvgift för varje valp. Somliga
hånhundsågare föredrär en klumpsl]mmå oavsett äntalvalpar. En vånlig

'rppgörelse 
är att tikägaren betalar parningsavgiften i sämband med att

valpkullen registreräs och if,nan hanhundsågaren satter sin undersknft på
reglstreringsansökan.r4er om avtaloch uppgörelser nittar d! i SKK5 håfte

Än en gånq: om d! har en hund av en rås som ingår i ett hälsoprcsram,
korrrollerä noga arl d,n ha-e (och slalvklan den åkruella riken) rar
genomgått,elevåntä undersdln,-gå, rdre på,n,nger. Hålsoprog,åm'd, oson
kråver vanligtvls en årliq ögoniysninq - I SKK Avelsdata finns senaste
undeEökningsdatum registrerat. Har d! inte tillgång tilldatoroch Internet, ta
frå- d n hhd. påoper och checka en exrrå 9å.9 ått lntyget ar 9ilrigt. Be
rkägaren att 9ör. detsamma, be dessuton at rå se he.nes irtyg når hon

Kom också ihå9 an du som hanhund5ägare ailtid har möJllgh€t att lacka nej
till en parninq som d!, oavsett skä , kånner diq osåker inför,



Om alb bestyr krinq paminq€n
upplagå kom 2009) lom lngår I

norm.la födoDDet fråf, oaminq
också upp komplikåtioner som

Uppföltnlne
Oftå är del tikågaren som håller kontakten med Elpköparnå efter
försälnlngen. l4en också som hanhundsågare kan det va€ lntressånt aLt föltå
de små ut i våriden. En god konr.kt med Elpköpamå gör det nöjl'gt för dlg
ått följa upp och utvärdera din hanhunds avkommor. Vad ärvde de lrån sina
föråldrår, exterlört och egenskåpsmåsslqt? Ar de frisk? ocn sundar år derss
ågare nöjda med dem? Kot sagt, blev det som du förväntade dig?
Såmmånfattningslis hard! som hanhundsågåre, precis som hkågåren, sto*
änsår för den prodLkt - välparu - som ni produceEt. Genom ått anvånda
gott omdome och roEoka se obleknvt på d,n hane som åvelshund kån du på
ett posltivt sått bldra till rasefls lweckling.

Har du yttedigare frågor år du vålkornmen ått kontåktä sKK:5
informadonEavdetning via telefon 08-795 30 30 eller e-post info@skk.se ,

Artik€ln är förf.ttad av ÅEa Lindholm Då upDdras åv SXK/AK.

kan du låsa I valpnirqsöoken" (ny utökad
SKKS UppfödåEene. Den beskrlver det
till dess valpama är leveransklard tnefl den tar
kån uppstå.

Mrd !åctr lor upnhåtumh€m på årinölal

5l
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BrryIos L@k M. ove.. Kllla Koriula. Fiildrd. I ökl löll Ck lbhll Cd chmpiond R-ddcib.
Ntbrl4t Col. Hdrn. Rih Tillcy Wilbers. Tln Mathiesen. Norse I cnkk Ck I bhkl Cacib BlR.

^rnliumt 
Eltn CrJsr!|. Janno SiilJoncd, tlcn. Ijunll ljunld( ct:b'ld Ccfr.

(;rylordt fiI II0F, Amik Fdk. Finl,sd. I chl& Ck lbLU C&ib BlM.
Sisq4 s HbVill( Rna lillcy Wilb.te, Noree.:chkkCk 3b'kl R'cacib.

Clrdiu doror.: Nina Konsdorter
slåileri.g€Ds D..le. L.nå Ltrdllis. tu'nfoN. lju l ljull Hp
v$iltdrs Jl5no. Bonni. Sa.dlud, Bålsl! ljunkl :junkk.
vo.dirlls Jork. Nikls Knn$on, BÄlsh. l iunll lruukk.
Fmmt Albo arggei Ssd & Pel& Modss. Vinttld. I trIl I ukl Ck l bhkl Ccn BIM.
(;rRn lnt Bem llillevilrra\ch Srenh!tur lrkllLltL
Hnnicrnc cl'nrrcg ci. Hclcnc Hgirikson. ÖrehD. lukl2ulk ck4bhkl.
Cordd Nlrlro!. l,crer Lundbcre. Eskilstun.. I ökl :iikk Ct 3bhkl.
C!fl|lx Posrl. M0raarcro Widin. Unkönin-q. lökllökkck 5bllkl.
c.rddtur.d chdr Ro.rlon, Maln Enk$on. Esl i lstunå löll liikk cl:bhll.
C.rddlcrld ClnGity l{lllcd ltr C!r, Mslin Enksson. F-skihtura. rnkl 4ökk.
G*srlrtrd's Yo*ron. Bonnic Sandlsd. Bålså. lökl sökl-
voilldis Hrnillon, Eneli€ Cr.nn, BålsE lnkl.
Crrddicl.d D€den Chois€, Mili. [riksotr lskilstua. ltunkl ljuntl Bp.
C.rdiUded Drop Derd Beludrd, Mrlin Ällnb, Kolb&k. lilnkl ljunlk Ht.
FmnsiTh[cr Bell. Susan& l'elru Maneu, Vingå*er ljunll.ljunkk.
Crdsiskr s Lodz. Tlr crdsc s&c rlund- Esl ik tuna ljunkl.



Crtuislss Plonk& Anna-Mono Sdäv, FlsklhIuna. ljlnllsiMkL-
Sllft€rätreers Di!i.. ounncl Lcjman, Lidlijpirg tju l liu ( Up.
Celtlrl Csi.$. Sm Bsrslud, viisrcids, liikl 2iikk,
Slåfterirsers Chr& C;unn.l Lcjn1 , Ljnköpins. lökllökk.
Y&dic$ ln F$no. Mrlin En[qsbn. Eskthtuu. I iill I ö11{ Ck 2bLhl Cm Chmpionnl.
Nlckn.nc\ Friry Bloc llction. Carina Sandell, l-inköpinB. rchtk Ck lLrlll BlR.
wesr Bor$ Pubr. Kaiså Bialml{ Envikd lchkt c{ 4hrhl.
C{rd$ Juv(l, M{ic Louisc tsclg, Linköpins,lrdkk Ck 3btklBlR-vclqån.
Y.rdl. (er']a {ciiu, Malin tinksson. lskilsnria. luvelstl l p-
Malid Erit$on. Eskihim, hftnd crrddiclcd. luffftlHp.

Psnbiolc dotrr : Ntua (lrldotcr
W.l.op s Sluboy Thc Spuhlr. Kristin Andd$6a ÄnrltoG, lökl I ökk Ck 2bhll Cen
Si33€.'s Doolq, Enn-lns.r Chliliodson, l(!n$d lchkk Ck lbhkl AlM.
q mr\ Dotrghry Divn, Karin Je$on. Öslcrbybruk. I.iunll ljrntt ck lbtkl.
Rceerhtu Lovcl', Cccilil Stcner Bi*c Di$holm. rökl littt.
sissen's ll.mine Karin.ransor, Ö$cftybnrk. lökl lökk ck lbtkl.
WdcoF's Sumhlne Shrnelc. ChnlLine Sylvm, Gumhlog. löhl löllC[ lhtklCei

Från utrlållDirgcn i Orkclliunls ?(xr.



APPFöDARENSKA REGLER
Fasställda vid SWCKS Ärsmöte 2008{l'29

giillarde fiir medlemnar i Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK).

M€dlcm i SWCK:
- skall följa SKxs sflndrester- bö ej lära betäcka tik fdre 24 nrånåders ålder
- skåll eldast anvtuda budar i åvcl sofi erhållit mist 2:a pris i laaliret på

olRciell u$ti lning
- skall DDdast avla på mltiska sndå ocb f.iska individcr
- skall vala !å ins i iresp r&sståndsrd
- skall on något onomlt uppsdr i kullon. infonncra avclsrådst
- bitr suiUa upp med iåd och ijilp litl valpköpåma

Upplöddetiska rcsler säller ävetr ffjr vrrpHhvisins och åvelsrÅdgiydB:

Yrlphänylrnlng Cårdlg:r & Pembrokel
Ellie Anglerol-Forsberg

tel 070{530 25 90
E-posr vålofomedlins@swcl.org

Al'ELSKOMMITTf,N
Bestir av avelsråden lor cardigan och pembmke

samt ledamöter enligt nedan.
I avehlommrfl en insår övs vrlDhä!visann.

ÄVEI SRÄD CARDIGA\ AVEIIRÄD PIITIBROKf
Ulh'lhcmln 0122-!860t Er!Cnnlun4sjölrr6m0!20{1086
Oppsnrds!äEcn 8 Äskeldr. Lcnik 2
61133 Firopårg 51991 Kun$Ala

Mrlh Edt$o. 0761-a4 63 33 Cocllr Unthofi 03{? 50 0a
CrrlnJrKor 0205-ll0?c

o\cl\nd coft! mrt $ ck orq Ld. Anrdm{o. 0&55065109
alehmd o@brolddiswck.orr
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RIGIO\O\{BUD I VÅRT AVLÅNGA LAND

liör rilltilL€l har vien vaksns ii)ster8ötland. vår målsätminsärnarunisrvis 6n lylla älcn
det rom'loetl Du sor ha tips till dcn !*axa plalsi. hör rv die rill res{nb-.ansvariA

LlaRdnnerf4tr 0102-41245 @tudclrarrholmil.cod

Hollrnds + fd ÄlBborge lnn
Hulsm Rob{n$son 0:l?0 .i.ll 07 jtdlaE!!4tsdLqlE
Eva cranlund-Sjöslrön 0l2Mtj01J6 iwcA{$iöncl.se

Annik0sh 16 Äke FremberE 0472 474:11 rcckylbrensaEliacom

'lbmmy (arlström 04t8-2 I l5 42 bmniv.slsnneii4Nirner.se

Monid Nilson 1'5:12-12N 6l moni&adblo.ktrhpenn. s€

HnisirtLrd. Givlcborg + Dclrrnr

0,1104-1116 monica.Blcmvik(atclia.com
04l all9q 55 corsirdtliacom

oll-13 I I00t €llieitoorqi.se

tdlt t

0273-lt0l 64 l4!bo!1!4rc!!t.c!['

092,J51043. ruulinolmorisrrarhotroil.ooh

Jindmd + Vtulerlorrlrnd
K'ndldhesson 0691-3 0: nuinlird{ulix.odn

vn$qbo($ + i\orrbofie'

l0lundrä1rli. com

Am-Nleia Sriiäv 0709-53 77 70 Miastuv(irjr0lir.corr

StoElmkholn/Rodlg$ + Vistmnhnd
Borghild wclh(finn 0175-9ll 'r') bollc(acorqisc

0707-112 r 2 56

Regiolo[h!.k$svrrig KatariroöstgduDd lcroor:ldsbrav.sc
070-10 55 u0?

Reqionakiivhet.. och såmrrb.lc säller n.torlirlvi! över rerionqrenscm.
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