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Inform.tion om

WCP

redaktion tartacksamt emot redaktlonella bidrag Ulltidnlngen.
R€dåktlonen förb€hålJer sig dock råften att beståmma vad som publlcerds och
även råtten ån edigera eller be skribenterna skriva om sitt material- Insånda
blldersom publl€eEs I WCP skall varå egna blldereller hä skrlftligt tlllstånd äv
fotoqGfen, Glöm inte ått uppqe fotografens nåmnl
WCPS

För notiser under rubnkemå paming, födda, dödsfall, rmporter,
championat göller att annons och bild år gråtls.
Dock bör observeEs ått redakuonen inte automatiskt "piockår"
frå. SwCKs hemsda når det qä ler dessa rLbr ker. Den som Mll
r WCP mSste dlitsS sk'cka rn text. Frler bifoqås seDåEt'
Redaktlonen bearbetar inkommet matenal tlll ft,rdig tidflng. Därefter låmnäs
den tillansvärige utgivaren (ordföEnde) som har "sistå ord€t"våd 9åler
Annonser skall insåndås tryc*fårdiqå till redaktören. Wordfiler eller om det
gåller nelsidesannonser 9år det också bra med POF:er.
För riktighet i sak

oö inneh'l

av intötua annonser svarar annonsören till

wCP kommer ut med 4 nrl år| under mars, juni, september och de€€mber.
{vånusstooo: 1 februan, 1 måJ, 1alqustj,l novemberWCP kan som mest innehållå 60 sidor (= maxvikt för dubbelt porto).

Varma Corgihälsningar

Det är redan dags att börja tånka påjulen - jo det år santl I ålla fållom du
tånker annonsera I WCP/ delta I ånnons€n I Hundspoft eller ha in din annons
swcK:s populåE almanacka. rvler om detta på annan plaGl
Det år ock!å dågs ått börjä leta efterde båstå bilderna du bår på Corgls.
Snart börjar arbetet med att välja ut de bilder som ska representera våra
ras€r I ålmanackån för 2011. Lås mer I Lidningenl

om nitycker aLt WcP ärovanligt sen så har ni helt rättl RedaKören har haft
tekniskå problem, dåtor'n ville inte nktigt hånga med, Men båttre seni, ån
aldrig - hoppaslag ialla falll
Trevlig läsningl

Ordfiiranderader
Det år första auqusLioch sistå daqen på semestern...lag sitter på aitanen och bara njuter av
solen och vörmen, det har varit en härll9 dagl
Vår semeste. harvarit annorlunda mot vad den
brukar va€, vi har varit 9å en "roadtrlp" i
Europa. Det har varit helt fantastiskt, alla
våckra vy€r och städer qamlå som nya, Bäst
i vårt tycke var Gardasjön, ett lnderbårt hotelloclr vistånnåde itvå helå dagar
och njöt av sol och bådl Hundarna var hemma och hade det brB.
Jag hoppas att ni alla har haft möjlighet att också ha semester o€h vila upp er
infiir hösten och vintern och de åktiviteter som hör då.tlll.
Nu

ärd€t knåppt en veckä tillsjåg skå packa bilen rgen och åka trll Prorokulien för

NWCI<S och

SWoG g€mensamma speciå|, det skå bli toppen att tröffå alla!

sw'tscål'tlt,.-.

dårflös den veckån förbi! Morokulien visåde sig från sin båda
sida, det vår varmt, sollgt och väldig! tr€vligtl l4erdetaljelad rapport kommer på
och

annan plats i Udninqen,

oet årså fantåstlskt att tråtra äLlä g]åda corglmånniskor, både vid ringen och vid
sldan om. Det var en mycket lyckad middag på lördagkvälrea med €it stort anlal
deltåqårc. Leif-Herman Wlberq höll i vanliq ordnhq ett mycket kåmfullt,
oförglömligt och uppsk.ttät tå|. Xom ihåg, det år "bårå" tre år lill nåstå 9ång vi
l3r ses i l4orokollen iqenl!
allå mail, sodera post och försöka komma
ocfr saqrsl tSoe vao qåller ordlnarie aöetet och I kllbben,
Närmsst år det svrelsemöte "tass-mot-tass" som står på dåqordninqen, skall blr
så trpvhgr att iriiria a la gen. Då ckö det plänerås fdr komna.op eve.emang;
Stockholrns Hundrnasså, r,4yDog, spec.å utstålln,n9år4å 2011. vår \ordlskå
Corqikonferens, med merä, med merå.
Vårt .å? SKK hål'e. oss ocksS sysselsdtta med ällehdndå utskid och rnfo or det
enå o det a.d.äl Det år daqs rgen for Famhlonplaketl och roruansflecken (mer
om detta på annan plats i tdninqen).
Med önskån om en hårllq hijst I svampskoqen,

Bolle

Redaktörens Ruta
Corgi istället för GPS och kompass!
Förr? året ble! man bortskåmd som kantarellplockare. I år år skörd€. inte alls
lika stor. f4en det är lika skönt att vara ut€ i skogen i alla rall.
Glvetvis år Bea alltld med mig, Hon ålskarätt hoppä och skutta I skogen, åven
om hon inte blivit den svamphund Jåg hade titnkt mig. Närjag hittar svåmp
såfter hon sig lugnt intlll och föNåntär sig en godsåk- Inte rikigt som
planerat. Harjaq tur sätter sig Bea inte på svampen...

lag skulle do€k aldrig 9å ut i skogen utan henne- Har nämligen lngen känsla
alls för vad som år våster och vad som å. öster. Efter att hå q:tt och stir.at
ner I mårken en tlmme eller så, harjag oftåst ingen aning om varJag beflnn€r
Detta har dock visat sig våra lått ixat når Bea är med. "Hem" sägerjag och
hon springer snabbt ivåg och visar våqen. Har man Cnrgi behövs vårken GPS

laq I'ar tåtl tåqan om Bea och laq ha. blv t höqri'.drqa nu, elteEom det
rd"trskt g'ck rll(tigr blå vorckLhen. v3 cK p3 tv8 dågd.. lå lrsses vem
hade trott der? Aven om jag alltld vetat att B€a år världens vackraste hund,
men dettyckerju alla mattar och hussär om sinå kelgrlsar.
l4en Bea är ändå samma lanthund som hon alltid vårit. Halsband tycker hon
år ett helt onödiqt Ullbehö. och skå användas med störstå sDaEamhet, Hon
sprlnqerju åndållltld lös på gården och når vi är ute och sår. När viska kola
så dlt hdsLd'nd på betet mår brd. vet hor srn plats, Be. såt1er sg ugntvrd
i.gången llll hagen och va.tar. Dar st!e. hon, oavsett hur d19 nd det tar ror
måfte att se tillsinä llte störe fyrbenta vånner.

villockså passa på att ge rosortillalla som hlälpt tlll att anordna årets två
speciålåre. Vad skulle SWCK gö.a utan ålla fantåstisla medlemmar som
glvmllt ger av sin tid och ork?
t detta nummer av WCP hittar du qivelvis artiklar från våra wå utstattnlngar.
rven hårfinns ocksS den låsnlnq s;m jås uppskåttar mest, artiklar om fiy;
medlemmar, liksom ytterliqare et! par texterskrivna av med emmar.
Vålkommen du också med dltt ålsterl
Varma Corgihälsningår

Eica och rr'l'y.iLa

Nyo medlemmor hölsos völkomno!
alltld llkä rollgt ätt få hålsä oyå hedlemmar välkomnä tllt klubben. vl

hoppas kunna prcsentera fl6r av dem llte nårmare i nåsta nummer av
WCP, Och du som år nybliven m€dlem, skicka in presentatlon€n åv dlg
o.h din hund! Det år uppskattad lås.ins.

Arph Hammarqren, Kerstin
Blix. Elisabeth
Eklund, 5ven-Olov
Gunnarsson,.leanette
Henriksson, Nladeleine
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Steira - en självständig liten tjej
- Efterattiag

hade åkt upp och hälsat på kennel
hundar vårJåg helt såld.
Malln Karlsson år nybliv€n ca.digan-ägare, m€n från början var welsh
Corsl lnte älls väd hon trodde hon vär ute elter.

-.laq letade efter e. hund som kunde hånqa med på det alka mesta man knn
tänkås h tta på tlllsammans, och soF åven sLulle va,a pigg på rydnadst änirg
och eventuellt ocrså tåvling, beråtrar Mälin.

förutsåttninqama när Mali. letade .unt I "cs'djunseln" vå. också ett
lån9t och frlskt liv.
En av

Malid K&Js$n ihkar

r( lbbsEltn

sin kllsris Migevå Cdldun Tihcs, d.h man

6^rå. vorl6i..

hade jag för5t åvfårdar Corgin b.*rat p3 alldeles felaktlga förutfåttade meningar, men närjag väl bödad€ kolla upp fakta förstod jag ganska
snabbt att det våren Cardiqanjag skulle hå, såger hon.

- Tyvå.r

ldvlinqd- i lydndd dr "åqol som lockdr Mdhn och nu hoppqs aon dtt hennes
Cårdlgan vigeva Golde- Tlmes, eller Stelra som hon också hete., ska tycka

kommer itven alt llåna spår och vrltspår, sedan tår vl se vad mer det bll..
finns så mycket roligt dtt provd på, så det år tur dtt vl hår gott om tidl
Enligt l4alin år hennes nyå fyrbentå kompis mycket sjålvståndig llten tjel, det
mä.ktes.edan vid en av de första turerna iskogen.
(bakom etr tråd) så tyckte ste € ått det vål vår likd bE
ått fortsåtta på egen hand. Spelarlu lngen storre o'n nan tåppåde bort den
dårtvåbenta.-. överJåg så tånker steirå oftast helt ånnorlundå ån våd husse
o€h matte qör, och det räcker inte med en korv framför nosen rör att få h€nn€
över på sin sldå. Det hår tågit llte tid att lära kånnå henne, men hon blk ba€
me. och mer ölskadl las hoppas vi får många år tillsammans, fttr hon har
verkliqen massor att låra ossl

-

Ndr måne

fit$ann

llålln, som eqentliqen änser ätt hon än så lånqe v€t för lit€ orn råsen for ått
ha åsikler, Wcke. att det år viktigl ätt slil/cK for!*itter att .rbeta med frågor

- lag ty.ker att båle fysisk och nental hölsa år oerhd( viktigå rrå9or nar det
gdller ävelsbiten, sä drskussioner kring det hoppds låg pnorircrås hogl hom
rasklubben. Oavsett om det finns problem, €llerom det sna€re gäller att
fortsåtta I "samma qodå sttl".
Der qår an fötja Malins o.h steias fortsåftå llv tillsammans, såväl till vardags
som under fiinlns/ på hemddån htto://bess. där det fiflns en bloqE,

Vi$

nr hdn

h

libn s6h.s. Sreirdl

Mycket hund i litet format
lå9 heter lenny Myte och skå bijrja på gymnåsiel höst.
Mrn hund heler Alex och år 3 1/2 mån qammal. Häns kennelnåmn år X-mås
orin.e Cadwgån och ä e_ oenbrol,-. 1å9 va de e_ Cor9,-fö' arr dpt vprrådF

vdrd den pe.felld "Te ldnhu.den . l-teLlqenl,
i ll9 ven.
l4ycket hlnd itet formatr

ren d-d;

snall och

'dld

gl

Alex är Iusn men får'corg ryck" då han med våldig turt rusar runt i
,å9e.heren. Fa- ar en F a,< lren .-no so- och -år -an ,Te !'l 9å å-9r",
laSge' s 9 p ått
rar len o(h utrd Jpp ned e. o .c' son sdge 'v,llr_re'

d

ranära/clet soca

oc_ rrl 9årna hölsa på båoe r;tnnskor ochåndrå
hundar, då qår svansen som en iten Dropeler.
lag runderår på att prova agility når Arex brir lite årdre. Sen rår vi se lad han
t0

Casey busar från morgon

till kväll

- vl fa5tnadc för rar€n Welsh corsl cardlgan fdr de år så tlna och

d€rä6 uts€€nd€ tllltålåde o6s, 6å9€r Hel€nå ofre iom tlllsammaffi m€d
sih nät(€ Levi har fått ell ny falniliemedl€lrl; Cå.dlgantjejcn
i{l.knåme'6 alue Cåse-Qu.rter, €ller rätt och slått Cås€y!
Hel€na och Levlälskar också ftirgen Blue merle.

-

Färgen ålskar vl, den år så häft19, de tretärgad€ år ocksåjäneflna tycker vi.

Cäsey år paret ores förstd Cory,. De har sedan hdlgaE fllra peklneser som
de s1åller ut. Slålvå kållår de siq tör "uLsUllninqstokiqå" så Casey kommer
såkerllqen ått synas irlnEåmå framöver.

-

Casey tycker det år rolilt ött tå tåE I &at på en eekines och drd i våq...
lättekultycker hon, hon busar från morgon tlll kvåll och på natten sover hon
sln korq bredvid måtte, beråttår Helena.
Helena ans€r ätt Cas€y år låttlård.

-

Man får mycket kärlek av henne, hon är qlad
på allå vi möt€r når vl år ute och går.

låmt och hon ska ba€ hålsa

Cårdigan-matten tåckar carjnö för ått Cåsey flck

-

Vi ånqrårinte en sekund, synd bara att

Cu), bur

fllttä

hem tlll dem.

viinte har qpptåckt rå*n tidiqarel

mod pchineser ..

Kan hundar ha ADHD
Migo är energisk som få
-

Min hjärteräs blev lnitt hiärrekra6! så då bö.iadejå9 titrå efter
andra råser och det blev Corgi!
Det säger Jeanette Gunnarsson solh eft€r 20 år hed en annan ras
vålde en Cardigan vid namn Con Carlos Amigo, eller Miqo som år det
mer lätthanterliga.ahnet.
Enligt a I information jåg håmtåt om rasen verkår den jåmföreisevis vara
frisk. ias har äqt en annan hundrds, men efter aLlotur med sjukdomar harjaq
fåii ioq. 5å det bev en corq, säqer leånette.

-

rs-åraa sorlobba- cor u.dcr<rdrerqtå.
ron d rd.q,nerlqd'er,:-r'odrd!end _dn 'å5 he. r., e" på e-o.h
leå_"iip å. e- IO.å.

S

<nåba

en på åna år.

En SUCH och en som aldrq år ltstålld. Den ena med lev€rsjukdom och
urinstensproblematik, den andrå med EP och hudproblem.

;\
rnnricNe o![ |

u\li0{.

leanette har haft flera chåmpions av samma ras, men med småbarn hemma
blir det inte så mycket av aL resa land och rike krinq, Men lite kommer hon
nog att ställa !t, ialla iåL
Når jå9 liste om Legenden och beråttåde fijr min män om ålvornå som gett
Corgis tll mäiniskorna och att älvorna påstås hå haft dem som riddjur, Littade
min mån på m q och sa: "Då j-lar fick dom vål åka av i ä la falll"

-

- o.h så år del ju. M qo a- lorplen 9å|e., helvrld, energis< son rå o.h ål t,d
dlert ranJågår lahe, ochjå,,år (dåse, oet ut sor han oa^så ),halJoler
möber, äter toap.ppersbalår, blöjor, blommor, quvar måi !r skåfferiet,
demolerar böcker, stearinljus och barnens leksaker m.m. Han är helt enke
qanska jobbiq och irriterande ibländ, A pain in the assl :)

t

dr hdn s: q"don hg. sor, hldleqod or- -genons-dlr,
pussr'ånlq ocr rol'q, qo<iq myskonprs .1-<of'a. och qå duF' q \dnrar
5pecertrntrlddotte på 1.5 å . lo å"o ror JåS v'sserlgea drt hd- -dr aDFD
{om nu hlndår kan ha det) och är så trdtt på häns senaste tll taq. Men när
han tittå. på en med de där samrnetslena, qenomsnälla öqonen och huvudet
med pa-äboro.onen på rnea. la då år lu ar t såkralr rorlåter på e" sek-n.. lön
.r looo 9, men iaftörarlt år hån ll-vr.9 ocn lå9 3.9rår -o_on nteen
sekund!l Kommer såkert ati bli fLer i framtiden av den.a hårliga, .oliga ras,
t'4"n

dmr

drSL

i

tl

L

Inbjudon
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infornationsmöte om

RAS v.2 Welsh corgi pembroke
Allo intresserode önskos vormt vcilkomno!
rid:Uirdog 16 oktober 2010
Plais: grukshundklubben i Falkenberg

kl
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PRELI,UINÅRT PROGRÄAA
5A^^LING !t]ed fiko

.

Gznorngång ov

fo-!]aget till version 2 ov RAS för

Welsh corqi petnbroke

.

.

LUNCHPAUS (Mol ri lsJalvkosrn.p.is.)

Diskossior kring uppkotnno frågor och synpunkter
vid f örlniddogens 9enoh9åh9

AnnAl hur mångo ni är son konmer
lill ZiziLindhoff iel. 08-A7 50 OA / 0739-913 A69
eller tnejl swck@dixidox.se senost 10 oktober 2OlO
Ev.

frågor besvoro. ov Zizi eller Evo sjö.lröh 032OAfiA6 /o70787AA29

l- .,

\:?
Hjiirtligt välkohno öhskor AvelskomBittdn för pehbrokel

AI{NONSERINT'O
SWCK erbjuder ett påketpris fiir 3 olikå annonser!
Betal| ?00.- och du får en fergsida Jltlrnnons i WCB
vårå Eed i SWCKS Jul,ånnons i Hundsportsåmt
clr snnons i SWCKS CorgiålmanNck| 2011.
Ordinarie pris ftir dessa tre annooser år 850,Nr

år der dags an fundeE på j ulamonser i8en. lroG

a( somrrrer knappt & över.

Ni som vill vam med i SWCKS semcNmmaj mo.s i Hundslon. mcddela
rnå{8-sr (d9!t-!s!ggl2!1!!:lD9jlu dcrlå sk.itrlieen till rcdåktöreq samt betala
300.- till SwCXs bg 5IE9-6694 (smlna pns sonl ldregåendc år).

Ni so'n vill

ha julännons i \4leP som kosrail

För fiirg1ryck
skickar annonsen

350.-/sids

84&d!c lill red*rör€n

För s!/v lo0.Jsida
senasL den 30 ohober 201 0.

OBS! Annonscmå skallvarå bctaldå innan oresslåssnine.

Mornz redakto(alswck.ors

OBS! SWCKS Corgtulnånacka

20ll

till tål ie

Din fant:Iijkd Cotgi.löi ohrö /lot?
Vi lllr låcksalnt emot bilder på.orsj6ar i alla rnöjlira och omöjliga siustion€r!
BildEha bijr skickas ijpB-lbmat så stoE som möjli8t lill almnacka@)swck.or8l

Du

SeDslt 2010-l{L25 behöv$vi nr dim hilder!
De1 finns endasl plats tör l? hmdar. så uraal skcr eller bildkvålirel. rat' motiv.
V; råt!& rDed .n fi dvdrdå de ilkoma bildena även i mdra SWCK-

Redaktiotrskodxniltdn konmer att agera er!åldig jury 1ör I'Iånadsbildema-

Alwackan blir lik! töFa äret, dvs med riDgryss

och dubbelsidis. dvs 6 miDådq.

s€dnr vtnder nan på den, sanl rned SWCK-info.

fitrs

plats tör en monvsida.
Almanaclan kostar I 00-Det

uds

ånaddatM- Annotr koste 200.- och

Vi lårracksn emot förhandsb$tiillningar. milaboUeft,cori.se

t5

Rapport frå n Gotland
Hej corgikotrtpl6ärl
Måste bdra sknvd d'rekt och sågd ått det Erlårett topp€nnummer av WCP,
Läste den från pårm trll päm direK. Kul att se alla biloer. sårskilt på alla
sspeEnabbå corqisår, Det år ocksä xul att låsa om allå trevllqa aktMteter,
lag sakn.r Corgisar hår på ön. aen lag trdtrade en dam Msby som tjoade
efter oss och sa ått hon håde en "likadån'hund somJå9. råq tråffad€ dem
senare och det är en kenirgad pefi från Himlabacken - Obellx. Han vårju
söt, men inte llka fin som Nestor förstås.

Sedan måste Jag lu skrlta llte om Nestors och mina aktlviteter. I lördags
sta.tade vr r Agrlty och Hopp I Krrntehamr. Det var storä rnidsofirnartåvhnEar
med de'tasare från hela landet. Vl placerade oss I av l7 smallhundar I
ågilltyn och 9 av 15 I hopp. lå9 vår iättestolt ått vi tog oss runt utan att bll
diskade. Förjag så9 hur lätt det år att hunden spnnger fel vä9, hoppar hind€r
I lel riktning ell€r strular på annåt vis.
Vl har åven anvånt våren tlll ått rdrkov,a oss i lydnad. Har qått ettan och
kånar nu fdr art klara av alla momenten på hemmaplan, så att vi ska våga
starta där också. Nestor har llte svårt med tålamodet v,d platsllggnlngen, 2
mrnuter årlåttelånqe. och sedån faLtå. han .nte värför han ska sTÄ och vdnta
på mig när man kan sltta elier li99a. Men han gillar att öva
kör på.

så

I övriot njute. Nestor av att bada och njrla I sanden. lag röredlar nog att hålla
mig p! lå;d ån så långe. vi rår våUå lire ånd.a våsår ju;t nu når deti, rull
fa.t på sommarqåsterna, men det finns Dlats tdr alla,

r/t^4i

raneq srai6,

r&,drhri:Lnloa, i'/lr.

nFlid

srnE4i

Handväska och träskpromenad
Eller hur en kort promenad kan bli lång...
tU kan lnt€ ana väd
m€d hundarnå son

vlvär med om för en vecka sen. Vl skulle gå l,t
v.nligt.unt en damm em vi har i nå.heten dårvi

Tebbe älskar aR simma där, Somur qår nl naqen. v sku'le våq och hanola
så Jå9 "dde mir håndvåskd med mig, det sLulle Ju oåra va.a en prcmenad på
Når viqick lillbåkå till bilen tyckte jås attviskulle ta er sidostiq så hundarna
ack en lite långre promenad.
Så9J

o.h 9)o-r' vr 9'(\ a gic! ocr hela tiden

neråt mot våqen, men handväslan vår medl

9

c[ srigen uppåt, v:

st<u

te;u

Till slut såq vi en öppninq mot €n änq där vl trodde väqen ranns, jaq såq
håsthovar ut på ängen, då var det ju säkert, hår harju någon sått.

Hämta oss m€d helikopt€r.,.
Här 9år vi ut glada i hågen, dea vår en sank myr, jag arodde intejag skulle
klarå det, iblånd sjönkjå9 nertill knåna och Hasse fick hJålpå mig !pp, rnen
handväskan var med! Har vi täckning iör mobilen, de rår hömta oss med
Men då

varjag djävligt trött på handväEkan som bara var I vägen/myrenl

Efter många om och men, när vi tngit oss över ett tä.kdike som en llten
slutkläm kom vi fråm till en håsthage m€d elektriskt stångsel, ingå håstår

i

satte miq på en sten vid våqkanten medån Hasse håmtade bilen och dE hBde
jag j! tid att kollå at! allt var kvar i handvåskan.

Mode.n veEion åv Bockstensmånnen
Hundarna, hur gick det fdr dem? Dom hade vi Inte ånlnq om var dom var, vi
hade fullt sjå med oss själva rör att inte bli en modern version av
En Islänning v€t precis var han säfter tåssamå precis som en lslandshäst

vet

vär hån har hovåmål
En

Corglhårstorå f€mtassärför att klam my€mä Wales.

Alla raser har en speci€ll funktion som dom också måste få lltlopp för.

Ewa & Hasse Schön me.t hun tama

U

älvas S6mur & Himlabackens

CHAMPION

SE UCH Dayfield's Will€ Windsor
e. SE UCH Rising Star For Ryslip
u. SE t,CH Himlabackens Vallämo

uppfödare och ågare:
Hans Dagetteg, Gunnilse
O9O71O Tvååker

SKK Cert

090809 Askersund
100605 Nonköping

SKK
SKK

Domare: Dan Ericsson
Cert BIR Domare: Anna Tömlöv
Cert BIM Domare: Rjtva Ralfår Finland
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CHAMPION

Nickname's Fairy Blue Indian Myth
e. Nickname's Blueconnection to Cardax
u. Verdidås Galaxa
Uppfödöre: Carina Sandell-Widin, Linköping
Agare: lenny Olund, Holmsund
090613 Vånnäs
090614 Vännäs
090704 Haparanda

loo7li Piteå

Cert
Cert
Cert
Cert

Domare: Wayne Burton
Domare: Zorica Salijevic
Domare: -lulia Swann
Domare: Hans Lehtinen

SKK tar inte bort Corgi-raserna

från SRD-listan trots protester
l{ei, SKK vlll inte tå bort Welsh Corgl-ras€rna från den så kallåde SRDstyrelse h.rtidigar€ iår, med hiålp.v d€ Wå av€lsråden.
och törklaråt vårför råse.nä bör tas bort,
m€n.lenna sk.ivel6€ har SKK lhtetaglt någon hänsyn till.
SWCI<:S

skrlvlttlll Kennelklubben

sRD sdr för särskilda Rasspecifikn Domarhånvisningar.l det dokumentet
khssinceras och beskrivs de utvatda hundraserna, som SKK anser åR det
fö.ekommer extrema exteriörer hos, vilka bedömts motverkå en s'rnd
hundras. För att få en uppfattning om hlr SRO rungerar i praktlkeo iår
domörna även fylla i en utvårderinssblankett för va,je €RD-ras" vid officiela

Erliqt SKK fdrekomhe- hos Card'qan "dverdrivet fEnsyslt fr.rstå.1', hos
Penbroke rra4syslt rråmstålr" sant hos b8då €sema 'ror ,ån9 länd och
dåligt vinklat bakrtiil. vilker kan 9e Jpphov rill rörelseproblem". Inom
Perbroke ska det dessutom iörelomma "ove'drlvet 'åqs!åJlda hLnda'".
SWCK menar att det som SKK skriver om Pembroke år dlrekta avvikelserfrån
den Gsstandard som nnns och en domare son dtimer korekt, ska åndå tö

upp dettn som felaktigheler.

Fel hunda. prio.iteras
Det finns också en farå för att högstålldå hundå. som inte långrc år.astypiska
Cardigan som år korta, högresta och rned raka frarnben år enligt SWCK inte
förenli9å med rasstandarden.
SKK skriver att de I dagslåget lnte tagit stållnlns ull om någon rås skä strykas
från listan. De vill återig€n hå rasklubbens åsikter om vad sKK kallar'nya
verslonen" av SRD. Klart är dock att lngenting hår ändrats fän den tidlgäre
skrivninqen, SWCKTs skrivelse til trots,

svenslc Kennel Klubben vlllnu öft SWCK återigen qersin syn på oet som
SRo-listan tar upp. Sryrelsen kommeratt utarbeta ytaerligare
SRD-Gruppen inom sKK ska senåre i höst låmna in ett förslag tlll r€videring

till centrålstyrelsen för godkånnände och beslut.

Moni.å Nilsson/c*iliä Lindhotf

CORGITRÄFF PÅ GÄRDET
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vicl parker ngen (nrrtl på) cardet. Aclressen år
Greve von Essens V.q. DLr kör in direkt höger eiter alt ha påss€rat
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Glada Corgimänniskor
på första specialaren
Årets fö.sta spe.ialutsElllning ågde rum i ett fåntastiEkt, stråland€
och varmt sommaruåder!
swcK håde hyrt plåts hos ö(K på d€n fina utseillrllngsplatsen
Himmelstalundsfältet o€h vi hade turen att få en välpl.cerad ring
precls vld ln/utgång€n. sKK hade utstlillhlng såmlna helg, så det
tanns chans att ställa ut två dagar i ra.l tör.le som orkade.
Efter att ha startåt qanskå tidiqt hemifrån varjaq framme vid a-tiden och
håde turen (e ler fråckheten kånske...) ått få en brå p plåts precrs vrd rn
qånqen,laq f,ck avenråna en våqn aft drå allå prylar på. nrnnqorerna på
plats var mycket kevliga o€h hjälpsamma.

Samtidigt som jag började plocka upp kom Ann och Lena Tholsson med sina
hundar och tålt- Turliqt nog hade Ann tid att hjålpa lnlg under hela dagen med
att plocka fram och dela ut alla fina priser: pokaler, glas och hundmat med
merå. Vifick även hJälp av Hånnä Lindmark.
Stort tdck, vet inte vad vi gjort utan erll
Vår domåre R,wå Rd.tå Gr 'snll 9orn9 stro-g I En .mponerå4de dam som .ö
ett 9a.ska högt tempo helå dage.. Vå.a ringsel-eterare Gunnel & Bengt
s.nuelson qjorde som vanlqt en p-offsiqt arbete, 6-nne'skrev
k,:tirlappå .a på råsllr' Oet va, rörsta gå.gen jä9 så9 det en utstå'lningsring,

I

Efter åvslutad utsttilninq avtackades rinqs€kr€t€rare och domare med
"5wcK-glasen' och till domaren ingick det även en mycket tjusig vin^
våttenkå?ff, Rrtvå vår nycket glad över 93vån, sorn hon tyvårr glomde kvår..
- der srå. o.h våntar till .asra qånS Rrrvå kommer h:1.
Efter ått, med viss mdda, ha påckat ln åilt i bilen igen va. det bära ått styE

solen sken och.esan hem sick smidigt och lått. Nårjaq sedan satt hemma I
soffan med ett glas rött, kände jag att del had€ varir en rlktigt trevlig dag och
lyckåd utstålhing. D€t år alltid lika rcllgt ått tråffa allå glåda corghånniskor.
Tack

till vår huvudsponsor Lupus

Corgihålsningår,
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Ritva Raita rosar SWCK
- Den var mycket välordnad!
Den finländskä domåren iltva Rältå är mycket nöJd m€d sulcK:s
utstiillning I tlorrköping.
- Den var mycket vålordnad, tå9 häde brå s€kret€nre. Allt löpte flnt
och nivarve.kllgen duktigä, roer den vålherite.ade welsh CorgiRltva Rala tycker det har hånt mycket med Cardlgan-raser I sverlge.
ldg vå- glåd över ått se ått erå Cardigåns hdr b\vrt sä mycket båLtre, sager
Rlta Ralta.
Hon ånseråltalltförmånqå tldlqår€ hadefelvhklåd€ båkställ och dårmed
också rörde slg felakUgt. Nu Wcks detta problem vara borta, men.r Rltva

lflte frid och frÖjd med cardigan-.veln, enligt Raitå. Hon anser att
fåroema inte år våd de borde.
- lvlian måste I avetn rånkå srq ror vad man såtler
'hopl
Däremot var Rlta Raita nöjd m€d vad hon fl€k se I Pembroke-klassema, men
Ivlen allt år

- Bls-tlken 5E UCB]onbran

Kiss Me Kate vad den snyggastejag sett på

månqa år. säqer hon.
Rlta Raita påssar på att varna rör att pala stubbsvänsade hufldar.
Frnlånd år dettå fö.biudet.
- Det årqe"etiskt s;tf reloch dei bhr halvdnqå svån$-.

Domren Rnva R8il! vlr dycl.r niljd mcrl dm
utsHllninr $b SWCK mrdnde. Hon döIM

I hemlandet

Vem är värd att prisas?
Nu hår du som låsare möillghet ått påverkå vltkå som ska prlsas av
sKlC sv.rska Kenn€lklsbben. Kenn€lflllmåktige skä nåsta år delå ut
såvät Hamlltonplaketten som Svcnska K€nnslkubbens

Förtjänstteck€n.
SWCK:s styrelse skå läm.å förslag på personersom bör prisås för sinå
insatser. Dårftjr ber vi nu medlemmamå att låmna egna fölslag, som
styrelsen sedän kommer ått ta stållöing till,

qlo-dd
Svens(d (ennelklubbens forqinste.ken 'utdelds så!on e-kansld
'or Lttrycks
ilsatser till verksamt rråmjånde av SKKS syften , som det så vackert
I sl3tutema, Mottåqaren ska hå vårit v€rksäm inom orqånlsåtionen I min+ tio
år och måsle ha varit aktiv inom eit brett område. Det.å€ker altså inte med
att "enbart" ha varit aktiv inom SWCK.
oen som b€lönås m€d fötjänstteck€n blir bjuden på follmåktiqes banket på
kvållen. Övrlgå kostn.der får klubben eller moii?garen sjålv stå för.
Håmiltonplåketten kan ,tilldelas den som genom fEmsåagsriki årbete gåsiat
hundafveln och härigenom ihö9 9md främjar klubbens syften".

Fdr åtr komma i f-åqa fö. plåLeFen måste motiåqaren ha varr åltiv
upprodare under mr.st tio å,. De. kå" oc(53 delas ut ti.l pe son som på annåt
sått gjort en ltomordentlig insåG för hundiveln.
Med förslaget skå det bifoqås en

sk ftlis redogörelse över peEoneos eller

kennelns uppfödargärning. Om exempelvis upprödaren har haft särsklld
betydelse fbr rasens nationella och/eller lnternåtlonella uweckling skå deftä

sor

får 6en prF+iqefy|då hamiltonplaketren bhr dv SKK bjuden på
hotellrum ror en nått. Dessutom får prist.gåren 9å gråns på barretten.
Oen

Har du rörslag på personer som gjort sb rörqänta av någon elrer båda
uLmiirkelserna? l4öiia då trll redaklor@swc<.oro, eller sknv lr I lvlon'ca Nrlsson,
Åmåls Gärdsbyn r I6, 66? 9r Ån å,. Fdrslag k.n tyv-å.r rnte tas errot på
telefon. Sendst den tor5ta december vr ljag hord lrån drg.

Vålkommen med dina förslagl

"Svorska" utställni ngar
med tuff konkurrens
Det var verkllgen "mo!o" och "kul" då de svenskå och norskå

klubb.rna .rrång€rade utsfiillnlng.r I l,lorokultcn I algusti.
orokullen år "svorskt", en plåts m€d eit ft€dGmonum€nt mltt på
6v€nsk-norskå grär3er M.mländ. R€nt geografiskt ågd€
utstållnlnsen dock rum på norsk mark.,,
Fredsmonumentet tomade upp slq i bakqrunden av detvå
utstållninqsrlnqåma och påmlnde om förbrödrlnq€n av de både folk€n.
samma förbrödrlns och ftirs'ystrhg ägde också rum på campingplatsen på
kvållåma mellan uLstållningama. oetvår b8de norskt "roligt" och svensK

'rollgt"...
oet vår ock5å månsa corsiåqare från Finland som passade på att kombineE
llt€ semester med utstitllnlnq, så det blev tuff
En norsk kvlnna som normalt vår bosatt i Spanien, vlsade upp

sh

engeiskfödda Pembroke. (Hånge. ni med?)

för åranqemanqet. Cirka 140 .orqisär äv
båda rasema kom UllsGrt med övervlkt för Cardisan. Oe båda domama rrån
Enqland Tracy lrvinq och Fran arlcker bwes om så den som dömde Pembroke
på lördöqen, domde cårdiqan på söndäqen. En, som många önsåg, utFårkt
lösnhg. Det var d€ssutom show i två ringat men det var glvetvis på både
gotl och oDt. Den som stårlde PeFbroke hånn egenhigen ,nte se någc
Cardlgan o.h tvätom.
På lördaqen var det NWCK som stod

ft

lödasskvåller ve dc! friddos. I nittcn dc båda doMa l 6cy lrvins
bdd,a gjordc .lr udiidrjobb u\dcr dc slulrtl8r.l,gtu

frick , sb

db Fm

Trcts ätt www.vr,no håde vårnät ftir reon Då srindagen var vitdret utmå.kl
uåoa utsurt-ninssdaqarna. solen lyste ö-vd allå härliqa Welsh corqls. oock
blev det ald.ig så hett att det blev obehagligt på någo! sått.
På lördågskvåll€n håde Evå Sjögtrom och kompani ånordnåt mlddåq på
hot€llet i närbeläqna Charlotterberq- "lvlr Welsh Corqi" iNorqe, den
framgångsnke uppfödaren LeiiHermän Wilberg hölltal på sitt vånllga

Domaren Från Frickerhåckåde för sig och sin kollegas dikning och ånsåg
arranqemanqet qott, hundama av qod kvalitet och hundäqama soortsliqa.

Ordningsamm. rings€kret€rare
var det dags för den wenska Welsh Corgl-klubben ått axla
ansvaret och det gjord€ d€ med den åran! hte minst bör rlngsekreteråmä
susnne A.deEson, Carina Tånnstrcm, KeBbn AndeEson och Elisbeth
Schyman sorn jobbade hårt båda dagårnå rosås. Oe vår otroliqt
ordnhqsåmnå och tydliEå. Det uppstod åldris nåqrå missförstånd.
På Eöndag€n

Omknnq 1s0 stårtande denna dåq sorn blev llka vålqenomförd som lördaqen.
Många som dök upp på utställninssområdet kom "bara" rör att s€ på, äv€D om
d€ had€ med slq slna hlndar.

sammanlattningsvisr Mycket välarrång€rade utsliillningar. vackra hundaroch
t evllga mäflnilkorr Ta€k alla som stållde upp och hjälgtetill,
T€xtr t'lonica Nilsson Bllder Ulf Mårtensson och Carin Almqr€n

Yn$tEå fed.n...
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Olagligt att inte registrera hunden
- lått att göra det online
Mer ån hundrätusen hundärfinrls t dag olagllgt lsverlge. r4en allt dll
öehöv€r göra med cn olå91i9 hund är aft registrera don hos

-

Det är klart på €tt par minuter, såger Olivlå Nilsson på lordbnrksverket, d€n
myndighet som hår ånsvar fÖr registret.

skålen h l att regist.era hunden år'lera. Dels brler du ålltså mot lagen. son
nllkom å.2001, om hunden inte har anmålts till .egistret. Och, tramför allt,
fö6vinner hunden så ökar chansen a$ få tillbaka den rejålt.

-

Polisen ånvänder siq av rcglstret för

att hltta åqaren tillen borcprung€n

Nu 9å. der också aff.eglstrera hu.den på dalo--.
- Vl har startat en webbfLnktion som oör det enkelt anmäla att hunden dkekt

"Äsarbyte kostar inget"
R€gistr€rlng av hunden kostår 70 kronor lengångsavgift. En srnintsumma
jåmfört med vad en bortsprungen hund kan kommä att kosta.

-

om polisen inte hittar åsaren så hamnar den på hundpensionat. och då kan
d€t bli riktigt dyrt med hyran per dygn.

Alt fer ha. sett fo-delama med årt qdra sln hund laqliq, 65 000 nya hundar,
månqå ror5tås nyfoddE, hllkommer våne år reqistret som nu ,rnerålle.
'
närmare 640 000 ht]adar.

För .åSra år sFdån qiorde SCB en -nde-söl<ninq som så ån det flnns 750
000 hundar. l'4en mörk€rtalet är sto*, lngen kan såga en €xakt slflrc.

-

vad händer ned hundar son inte kommer tillrätta?
- Polisen får låtå den gå rill föEåljning eller åvliE den, om lngen hör åv sig.
lvlån ska även änmålå ågarbyl€ dll r€gi+ret, det kån manåntingen göra via
webben eller på blankett. Ett äqarbyte ärqratis.

VOWE
.<!h

{it. t^dr,h{ ..<<€.2ae

yowe.ret år .n sv Nodss 6tö61å ocn me6l vålb"r3kb webbsidq oo hudal
På VNe ko du oav6efi kuoBkp6nivå oc! itueg nitb .ågol sm pa364 jusr digl
Nedrn

pr46Ga

nåEtå av

ell. orikå områden

pA

vdve:

lil Kennel?
På

Vow€ hfta. du

$fi

födår upp h{n.Jår månlF hundinrrasr.d6 @m Oår

!dpk6p*b.*år Med sn qtal konBlsidä Fl6db6r du din kånrd o.h
di@ hlndri ou Brni ts Vov€ EBidor, på Vow6 !'ida m€d kennl och
på Vdes vatFlda red lntoffilio. m valpår &m dr hd F!å gåno. S€ qemFl
i

på:

[!]Nybörjare med hund?
VolvB vdlbeÖkta hlndrorum kah d! 3om ål nybödae {ånå 6lla f!90r $m du ha.
0u tan 3ökå bl.nd ö!d 5 mllo.d lnrågg 6om slr vlts av 10 OodtalE mdlomnE
och lå€ dls olrollli Fyckot om h!nd. Eli medl€m du o.r!å
I

hfi o://vow.

LE

nerRdid€lsr

N

Letar du efter en hund?

Vlll du läs. nor m olil€ hund€d* 61lel l6tar du
en€r €n lll€n valp an is h€nd oh oah lE€ upp?
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SKK: Rasförbud smakar
populistiskt VA lfläsk!
Hundår som atta.kerar månniskor och and.a hu.dår år ett
stort problem och alla krafter behöver läggas på ått löså detta
problem. svenskä K€nnelklubben hå. å.betåt för dettd i åratal, men
Mats odells (kd) uttatande om förbud av så kaltade kåmphundar
kånns I d€sså tid€r som poplllstiskt vä|flåsk! Hån blundarför
verkligheten och fiekar etter röst€r genom ett ogenomtänkt och
okunnlgt fölslag på nyå föjbud.
Månniskor i vårt land ska känna sig vygga i mötet med hund! Aqgressiva
hundar år absolut den såmsta .eklamen för hunden och hundåq.ndet, och
vårje olycka är en olycka för mycketl Hade problemet rned bitande hundar
lösts nred ett rasförbud håde Svenska Kenne klLrbben som hundågårnas
riksorganisation redan rör 20 år sedan 9ått i bråsch€n rör en såOan a9.
Ivåts Odell (!dJ .åTner ordet kämpFLndar - vad år en k.mph--d' Bländ oe
raser soln nå- nu hdr roö]udrL, Ddnmå.k n.ns fle,d herderdser, utdn .åson
som helst bäkgrund som kåmph!ndår.

ingen skulle vål komma på tanken åttfOrbjuda den lilla'skokEimshlnden"
bostonterrier, nume.a en uppskattad sällskapsh!nd, som däremot har ett
urspruag inom hundhetsning? Efte6om uttrycket kåmphund anvånds så
osakligt och urskiljningslöst bl r det extra svårt att definiera vllken ras eller
vilken typ åv hund som mar villförbjuda.
Forbjuder mån ett visst äntal rashundår finns dessutorn alltid nya att tillgå.
oen
vill ha en fåni9 hund kan genom selekuv avel och yttre påverkan rå
llesta
'om
hundå' att bh'ar iga ror s:n oigivnins. Det-rnnebå att llstan på
de
raser som kai l,ommå ah 'orbludas kån b i myc(eL lång.
nu år populåra hos låndets mer ån 550 ooo hlsh8ll med
OppFa dlra ögon Mars Ode I (kd), o.h sF sannrngen r vitögatl att intdra fo-bud
mor vrssä råse ldser nte grundgobleret de ose"öså hundågå.e som l'å le'
sig med aggressivå hundar, oavsett rasl De hundägare som såknar både
kunskap och ansvar men med målet att hota sln omgivnlng lär lnte stoppas av

Dettå år ett $mhållsproblen, som ofta bottnar I sociala problem, som då.för
måste prioriteras och hanteras på ed seriöst sätt- Att rörenkla problematiken
senom attförbjudå enskilda hundraser år både dumt och verk.ingslöst idet
lånqa loppet!
Både Nederlånderra ocr ltöl,en, son håft agar son rknä- Oånmårks,
upplöste 2OO8 .espeltve 2OO9 dessa å9ar på gruno åv att de visåde srg

va€

Svenska Kenn€lklubb€n vill istället att polisen få.tillräckligi med resurser för
ått på ett kEfttullt sårt kunnd ånvärd; s,s åv den t.llsynsiåg
redån rinns
(rngen om Ullsyn över hundaroch katter 2007i1150).

so

I stockholm hår mån redan stdrtat en grupp enqaqeEde poliser med
lnnKhing på dJur, fnimst hundar. Dessa pollser får br€dare o.h dlupare
kunskaper I hu- mån hanteEr den hå. Lypen av årend-en. Genom sin sFlqhet
ger de trygghet och möjlighet att möta hundägama på plats. De ska snabbt
kunnå rngnpå och ånvåndå den tllls'ynslag som hnns r dag. Dennd låg hånger
inte upp sig på en viss las utan är utformad rör att gärla den spedfi€ hu^d
som år farliq och den hundågåre som åren klårt olåmplig hundågäre.

Att en politik€r uttabr 5lg len frågä som han så upp€nbäit hte har någon
kunskåp om år skråmmånd€. Att en polltjker dessutom vill åtgårda de
eg€ntliga problernen med en "plåsterlapp" å, helt enkelt osenost. Kom gåma
med f6rslå9 på lösningår, men elt rås-rörbud år rnte en losnrng!
HånE RolenberE Presstalermän/PR

syercka X€nnelklubben

hdi&Et''dtdd.r'

Undersökning

- i repris

Redän I förrä nsmret fånns detta llllä ä.sp.åkslösä försök tlll
läsarundersökning. Vad tycter ni läs.r€ innerst inne om WCP? Vad
ska vl satså me. på? våd år bia? våd å. mlndr€ bra? Eftersom så tå
svarade då, d€t har ju varit sommar, komhcr den hår i repris.
Vad vi dåremot vet år ått Svenska Kennel Klubbens undersökning pekär på
82 procent läser sin medlemstrdning och att 60 procent säger sig vara

ait

"jättenöjda".

Swrelse. hår dårlör bcslutdt drl qö? en eqen lhen undeBöknrrq. Den qor
inre anspråx på att
vetenskapliqt torrekt, men ska åndå'örnoppn:nqsvis
'ara
se en finseRisning om vad vl kanske skä satsa mer p3 och tvårtom.
Svär€n kän du maia ull: redaktor@swck.oro eller skicka med den vanliqä
hederligå posten till MoniG Nilsson, Åmåls Gårdsbyn 116, 662 91 Åmå|.

Fiire den 15/11 år vltåcksammå för svårenl

Iack på föfiånd för ått d! hjålper till att söra WcP båftre!
Försit skå du änge hur oftå du låser de ollkå delarnå, å=ålltid, b=iblånd och

oårefter såiter du betyg från 1 till 5 dår 5 år det högsiå, Det räckerålltså
med aft du skickar in den "tipsrad" som blk resultatet av dlna svår. (ex 1=a5,

Rubrakerna/dslarna i WCP:

3. Artiklar om nya medlernmar
4. Artiklår om utställninqar
5. Artlklar orn andra aktlvlteter med deltagande Corglsar
6, Corqitråffar ute I .egionerna
7. Artiklar som bygger på nyheter från SKK
8. annonser orn parnlnqår/expoter/importer osv
9. Annonser om SWCKrs ollka aktlviteter
10. utställningsresultat

€xtra glada blir vi om du skriver en egen kommentar om WCPI
Tilsammans kan vi 9öm WCP bättrel

Till minne av Ove Germundsson,
kennel Extrem
Hundvånden har fått stor sorg, då Ove Germundsson efter en kort tids
sjukdom lämnade oss fredag 2718, och llvet kånns med ens så mycket

ove föddes 2919 19s2 och våxte upp r ulla Edet, jobbade nåqc år rnom
sjukvården men Si€k sedan över Ull restauransbranchen där han alltid har
vårlt en uppskåttad och mycket orntyckt årbetskåmravchef.
1973 köpte Ove sin första hund, våstqötåspets Nolqårdens Beåtå, som snabbt
blev rvlultlchampJon. 8eåla fick någla kLrllar och det varså Oves intresse för
hunduppfödninq och utstiillninq startåde.
Det vår aldrlg ledsåmt med Ove I sällskap, så jag måste beråttå en rollg
episod när Beata sk!lle paras första gången. Det blev parnlng hos selma
stålberg l uddevallå, snåckans kennel, som fddde upp våstgötaspets och
l.4ops. Någon minut efter att parningsakten satt i9ån9 utbrister Over "14€n
hjälp tlll och tå loss Beåta, hon sltter fåstr". En skrattande Selma förkla.åde
för oss novlser, att så går det till når hundar paras.
Efter några Welsh Corgi Pembroke var de! 1979 äntligen dags för Ove att
köpa en Eng€lsk bulldogg, han åkte till England och hämtade hem tlken
Poltlield Mäid, och jå9 minns ån idåg hur hån glådjestråbnde presenterade
sin nya juvel. Därefter importerade Ove flela bulldoggar som exempelvis
Porifield Buste/s Boy, Edgewick Feår Nowt, Sunnyhill Birgei, Sibley Doozå
Dogge och Tretun Sam Wella at Kingrock. Sämtliga äqda bulldoggar bjev

Stdrstä succå" hade dock ove meo eqenJpptooda lanråstisb Osten ål,as ch
Fxtren's Ovätion or Osyrh, {Ch S bley laneson ät Crdelotr - Cr Elrrem s
I n]lans lezebe') som blev Årets h!nd av alla raser 1992 och vann 21 Best
Shoq på Ke.nelklJbbsulsrill.'ngar i Sverige o.h Norge. "Osten's mor blev
lreÄret5 --.d-r989 och Lade ett sto^ antal Gruop-placeri-garoch vånn r
Best in Show på SKK-utstdllninqar.

ove hade åven flerå uppdraq inom kennelorganisationen.
Redaktör för '1r'å*9ötaspetsen" i någ€ år, minns att vi på en
fårqskvåttande stencllappäråi sammanstillde medlemstidningen hemmå
Oves kök under allmån munierhet.

- I SKEa var han bland annat aveEråd
)oo7-)oo3.

-

i

1990-2003 o.h ordförande 1996-2000,

Våstå Kennelklubben doma6nryåris, kennelkonsulent och speaker på
MyDoGimånqa år.
Ledamot i SKKs Olsciplinnåmnd.

Men oppdEg€t som exterrOrdomäre år€ndock det som d€ fl6tå minns Ove!
Han var €n sårdeles omtyckt domare. Även om han alltid vår mycket lakt på
sak ocli kunde 'skrivå n€/ en hund, vår hån ålltid Espekteråd och qhrde dd
med vårme och hudor. Blev .uktoris€r.d domare 1991och s€dan eh av
Svedges allrounddomåre.
Ove har

döfit över h€la vårlden och på flera av d€ stora

pr€stiqeutstållningåma och hön ålskåde verkligen når han qöv siq ivåq på
nåqot donEruopdraq dll lånder sam Au6tral,en, Cånada, Enqhnd, tsråel, Klna,
Portugål €ller Ryssland.

d&n re hän våstqötaspets, flck för
månqå anmåinineår så hanhundar Rytt des ull ån nån do;år€. och på cruft! i
år fick han h€deauppdraget ått döma nåtonåkasen Engelsk bllldogg och det
blev rekord I änmålnlngar. Uka myckcit soh hån gillado utlåndsuppdrdg, llta
6yck€t upgskåttad€ hån en llteh klubbrrsEillning henma I sverloe. alla 1lckta
del åv Oves kunskåp, ElådJe och hlmoristiakå kornn€ntärerPå vårldrutsrållninoen 2o0a I stockholm

- Dtt

minne kommer att lysa som en klår sdlånde stjåmå odr det
kånns tryggt nårjas blickar upbåt och fiamåtl

ove

tlii viw

Ole G.nnel{Isq ci'

borS I 990 och

Kr.nhsr ctlLd

(Somy)

AlSn@ E las ltriI& Edåd.
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22l5 Hässleholm. s(K-int

-

domare: Håns-Erik Pedersen
cårdåx Powel, Margåretå Widin, carha sandell, Linköpln9. 1ökl 1ökk ck
Cärdioan

Smultronbackens Kapris, Jllå Therman, F'nsoång. 2ö<1.
Stock Dog's Rocket Man, Ann Chdrlone Fennerlelt, Gr;bo, 1ökl 2ok".
Blondie's Ameri€an Express, Li5beth Nllsson, Klagstorp. lchkk Ck lbhkl
Cåcib AlM.

cardax orglnal, f4argareta Widln, LInköping. 2.hkk ck 3bhkl.
AllTråde Gravytråin, Malin Eriksson, Eskiistunä. lvetkk Ck 4bhkl BIRCårddict€d Deal€rs Choise, I4alin Erlksson, Eskilstuna. rjunkl ljunkk Ck.
Russell6rd's Fory, stina Lydig, Traryd. 2junkl.
Cardåx Pandora, Eva Schulz, Häryda. lukl tukk Ck 2btkl Cert R-caclb.
All Tråde Suger And Spice, Malin Erjksson, Eskllstuna, 1ökl lökk Ck 4btkl,
abndie's Am.zing Grace, Lisbeth Nilsson, Klagstorp. lökl 2ökk ck sbtkl.
cå.dår Pepirå, Märqaretå widin, Lrnköping. 1ök] 36kk ck.
Yardican In Ferno, l4alin Eriksson, Eskilstuna. 2chkk Ck 3btkl.
[lcknåme's Fålry Blue Fictlon, carina Sandell, Llnköping. lchkk ck lbtk]
Cacib BIR.

llårgareta Widin, Llnköpin9, kennelCardåx. !uppfkl Hp.
Pembroke - domare: Hans-Erlk Pedersen
Räft O Slåtts Yst.å Yngv€, Ann-lvåri Anderssonl Höganås, 1vålpkk Hp.
Rått O Slätts Yv€s-Michel, Olga Hansson, Öckerö. 2valpkk Hp BIM-valp.
splk€-Magic's xext To Nothlng, Lisbeth Nllsson! KlagsroD. lvalpkk up
BiR-vålp.
Reggåmls Nevllle, lane Petersson, Mona arvidsson, Svalöv. 1ökl lökk.
Annlinc's l.ish Coff€, G!nnel Bondesson, Höganås. 2.hkk.
Konvaliens Boogie Woogie, Gunnel Bondesson, Hdganäs. 1chkk.
Cimaiih's Evita. 6ab"eila Hafsrron, rlyinge. ljunll 2iunkk Cr< 4brkl.
Himlab.ckens Äfrid, Gun G,ssberg. sey€rega. llunlr 3ju-kk Ck.
xonvaljers Edelw€is, Gun Gissberg, sexdrega. ljunkl ljunkk ck 3btklCert.
Annline's World Ot Fame, Gunnel Bondesson, Höganäs. 1ökl 1ökk.
Birkebakken's xänthlppe, hse Nlerete Did€riksen/ Danmark. 1ökl 2ökk.
Frida, Monicå clemvik, Trelleborg. 1ökl 3dkk.
Hlmlåbackens Yannlke, Gunnel Bond€sson, Hdga'rås. 26k1.
Miss Maples Ptukkåiing, Ellinor undgren Grurdström, våxjö. 2tjkl.
Reggåmis Nightwish, Jane Peaersson, !1ona Arvldsson, Svalöv. 2ökl.
Annllne's orlginal oesisn, Gunnelaondesson, Höqanås. lchkk ck lbtkl
Caclb BtR.
troble Bäsuette Fäiry/ Tommy Lake, Alingsås. 2chkk ck 2btkl R cacib.
t{oble Bagu€tt€ lrma, Elisabeth Wlnter Harrysson, Fritsla- 3chkk Ck sbtkl.
t{oble Eaquefte Isädo.å,Iommy Lake, Allnqsås, 4chkk ck,

.ll

23/5 Gårdehov. SKK-nat

-

domare: Birolfta Syarstad
AllTrade wazup, Kåtarina Ostenund, slndsvall. 1!kl 1!kk Hp.
AllTrade R.gtime, katarina Östedund, Sundsvall. 1ökl 1ökk.
Quåntuml Glenn tlllller, G!nnel & Eenst Samuelsson, Linköping. lchkk Ck
Cardioan

lbhktBIR.
cå'dax Petuniå, hsa LillSöderqvist, Hämösånd. lukl 1!kk Hp.
Flora, Karin lohansson, Svenstav k, 1ukl2ukk.
Justltsia, cathrin Nordin, Fåker. 2uk.
skårgårdsvallä.€n's Filofaxi, Annelie lvlorån, BersefoEen. lukl 3ukk.
Quanlum's Hanna, Gunnel& Bengt Samuelsson, Linköping. 1ökl 1ökk Ck

lbtkl Cert

BIt4.

Gusigan's Chlo6, Karin Johansson, Svenstavik. lveikk Ck 2btk BlR-veteran.
29,/5 öst€rbvbruk. SKK-int
cårdioan domar€: Leif Herman wllbero
Blondie's Indian slmmer, vivekå Jonåsson, Upplånds Vösby. lvalpkk Hp
BIR-valp.

Behoyd Pem..der Geråint, Camilla låreslått, Eva Granl!nd sjöströh,
lstorp. ljunkl ljunkk Hp.
verdidasJismo, Bonni€ sandlund, Bålsta. ljunkl 2j!nkk.
verdidas Jorl, Nikas rGrlsson, Bålsta. 2j!nkl.
Fromår Bllbo aagg€r, Susån & P€trå rvlärteus, vingåker. lukl lukk ck zbhkl
Fromar Peregrin Took,lonas Svensson, Solna. lukl2ukk Hp.
ceciklas Dimple, Mårie Skogsiröm, Östhammar. 3öklCheysuli's TriTo Rem€mber, Taija Pörsönen, Robert Dahlström, Finland.
16kl lökk Ck lbhkl Cert Chåmpionat Cacib BIR.
verdidas tlamilton, Emelie Grann, Bålsta. 1ökr2ökk.
wildErd's Lazy aon€s, sara Berglund, V5ster8s, 2ökl,
Iickname's Blueconnection To Cardax, Ann-Christine ölund, Holms!nd.
lchkk ck 3bhkl.
Fromax Tink€r Bell, susän & Peva f4ärte!s, Vingåker. 1j!.kl ljunkk Ck
lbtkl cert al'q.
verdidasl.xå, fua Englund, Kårlholmsbtuk. 2junkl.
Wildcard's Marshmatl;w ltindy, Teresia Berq von Linde Åkesson,
Ceciklas Caress, Sara Serglund, Västerås. 1ökl 2ökk.
Geestland'swishfsl Whoop, Bonnie sandlund, Bålsta. 2ökl.
l{icknamc'r Fairy Bllle lndian Myth, lenny ölund, Holm nd. 1ökl 1ökk Ck
2btklcacrb.
Wild@rd's Make lrly Dåy, vadelene fuirom, Granqecberq. 3ökl.
Bonnre 5åndlund, Bålstd, Lennel Verdidås luppfl
P€mbrole - domare: Leif-Herman Wiibero
Hlmlabackens Äs-Nise, lnqmare thhå-når, vörno'n. lru-<l 2tunkk.
Igro'c Yanisin, Eva Granlund Sjöström, Kungsäter. ljunkl ljunkk Ck lbhkl
Cert BIR.

Haywire's Walk By Sid€, Else Ahlbom, Finland. 1ökl 1ökk Ck 3bhkl R-cåcibFergwy. Power O Må91., Eva Granlund Sjöström, Kunqsåter, lchkk Ck
2bhklCacib.

Cymar's Doughty Diva. Karin lansson, österbybruk. ljunkl2junkk.
44

Did€nken's chanel, Evå GEnluöd sjöström, Kungsåter. ljunkl ljunkk Hp.
Igro'c Xilena, Lena Melin, Rose6ber9. 2ukl.
Red Royälvs chic cårollne, lennica Skoglund, Gysinge. lukl 1ukk.
Haywir€'s Ught OtVoi€e, Else Ahlbom, Finland. 1ökl 1ökk Ck lbtkl Cert
Chåmplonåt Cacib

BIr',1.

Hjnbclshlud i Nutrt(uping. llir rod rilrcnuin ijMi.

5/6 Norrköolno. SWCK-nat
r.lidån

- d.måre:

Ritv

[lcknåm€'sCännon-Shot, Carlna Sandell-Wldin. Unköpiug. lvalpkl 4-6
mån Hp BIM-vålp.
F omåx Lucy, Peka & Susan l'1ärteLs, vrngåke'. rvalp<k 4-6 må. Hp BIR-

t'llctname! Blue Crlss-Cross, lonas

Davldsson, Våstervlk. zvalgkk 4-6

mån.

ickname's Iorgan The Skipper. Hel€ne Nygren, Tranås. lvalpkk 6-9

m3n.

Carddict€d Crcuse ire, lenny Palmqvist. ?valp|k 6-9 må" Hp.
Imme's Huckleb€rry Helllcät, Helena Olsson, Karlsborg. lvalpkk 6-9 mån
Hp BIR-vålp,

Cårdax Ravelll, Susanne lohansson, Trollhättan. ljunkl 2lunkk.
cå.däx Ronaldo, Agnetå sundh, Tystbergå. ljunkl ljunkk Hp.
Slåtterängens Oante, Lena Lundkvist, tunfo.sa. 2junkl.
Frcmar Bllbo Bagg€r, perrå & Susdn Mårteus, Vinqåker. lukl 1uk< Ck 2bhk,
.15

Geestland's Cloudy Moon, Pia schrijder, Färjestaden, lukl2ukk Hp.
Ca.dax ilatros, Peter Lundberg, Eskllstuna. 1ökl 2ökk Ck.
Cå.däx Pow€|, lenny Gustafsson, Linköpinq, lökl 4ökk.
Carddict€d Ch.in R€a€tion, rvalin Eriksson, Veberöd. 1ökl 3ökk Ckcåtddlct€d Curloslty Kllled rhe Cåt, tlalin Eriksson, Veber.jd. 1ökl 1ökk ck

cåidax orginal, Mårgareta Widln, Llnköping. lchkk ck lbhkl BIM.
rai.knan€'s Blueconne.tion To cårdåx, Ann-christine ö und, Holmsund.
2chkk Ck.

v€rdidås Frodo, Petrå lvarteus, vinqåker. lchkk ckWesa Borgs Mestari, Erika Brammås, Sparreholm. 4chkk.
Äll TrädeGråvytråin, l"lalin Eriksson, Eskllstuna. 3vetkk.
Cardax lzo, Anette Nordenstad, Nor*öpin!. 2vetkk Ck 4bhkl.
smulironbac&ens Harri, Ullå Therman, Finspåns. lvetkk ck lbhkl BIM
cå.däx Rälll, Nlargar€ta widin, Linköping. ljunkl sjunkk.
Cärddicted OealeE Choise. Målin triksson. 2rLnklcårddicted orop Deäd a€äiitiful, r'4årn Åstr.in, Ko.back. 1ju"kl 3JUnkk Hp.
Cärddlcted Dry Clqn Only, Jdnneke plorp, Äsdrp, ltLnf 2runkk Ck.
Slåtterängens Oirie, Gunnel Lelman, Unköping. ljunkl ljunkk Ck.
verdldas Jissla, Evå lårlö, stiqtomta. 2junkl.
Wesa Borgs Star6'n Strip€s, Pia Schröder, Färjestaden. ljunkl4junkk Hp.
all Tråde suger and splce, Malrn Eriksson, Eskist'rna. ldkl 56kk.
Ca..lax Marion, Kerslin Edestedl, Vreta kloster. lökl.
cårdax ocftra, Anette Nordenstad, Norrköpin9. 2ökl.
Cä.dar P€pltä, Märgåreta Widin, l.lnköping. 1ökl4ökk,
Hova aond€'s BridgetJones, Lena Tholsson, Västerås. rökl.
Nicknåme's Fäiry Blue Indian Myth,lenny ölund, Holmsund. 16k1.
tuckname'E FairytellerTo lrina, lngrid Tagesson, Linköping. 1ökl zökk Ck
5btkt,

ickname's Theodora, Carina Sandeli-Widln, Unköping. lokl 3ökk Ck.
Slåtterönqens Clarä, Gunnel Leiman, Linköpinq. 1ökl 1ökk ck 2btkl cert.
Cardax Malv., Karin Bennerhed, lvargareta Widin, Katrineholm. oplac chkk.
Imme's Diamond Drop, H€lena Olsson, Karlsborg. 2chkk Ck 4btkl.
ickrane's Fåiry Blue Fiction, Ca.ina Sandellwidin, ljnköping.3chkk Ck.
Wesa Borgs Puma, Kajsä Brammås, Enviken- lchkk Ck 3btkl.
wBa Borg3 sipuli, Piå schröder, Fårjestaden. schkk.
Yardican In Ferno, I'lalin Eriksson, Eskilstuna. 4chkk.
Cå.dax.lovel, Emma & Marie-Louise Berq/ Linköplnq. lvetkk Ck lbtkl BIRYardicän xevyt Keii!/ Målin Eriksson. Eskllstunå. lavelskl Hp.
Carinå sandell-Widin, Unköping. kennel xl.knane's. lupplkl.
lgarqareta Widin, Linköping, kennelCa.dax. 1!ppfkl Hp Bösta.
l4alln Erlksson, Eskilsluna, kennel Carddicted. luppfkl Hp.

-

domarer Ritva Råitä
t{oble Baqu€fte Johnnv, Britt-lvlarie Bäckman, Kristlnehamn. 3valpkk 4-6
mån Hp.
oble Baguette Jum rim, -ommy tårc, Aingsås. ?välpkl4-6 mån Hp.
Noble Båguefte.rustin, Kdnn ldnsbon/Evd Sjostrbm, Öslerbyoruk. lvd pl.k
4-6 mån Hp BIR-valp.
Pembroke

Dayfield's Wille Windsor, Håns Dågerteg, Gu.nilse. ldkl lökk Ck lbhkl
Cert Championat BIr,4.

Himlaback€ns zebulon, Eva schön, Vendelsij. 3ökl.
Igro'c t wil.l Magic, Bo.ghild Wellström, El i€ Angrerot Forsberg, Edsbro.
ldkt 2ökk.
Konvåliebs Bohe'Me, Lena Benqtsson. Sijåmhov. 2ökl.
Himlabackens Åfrld, Gun Gissberc, Sexdr€ga. UunkL2junkk Hp.
Konvaliens Ed€lweis, Gun Gissberq, sexdregä. ljunkl ljunkk Hp.
Konvaliens Evergreen, Gerhard Hultcrant2, Vårmdö. 3junkl.
Dayfi€ld's wiktorla wind$r, Höns Daqerteq, Gunnilse. lökl 16kk ck 2btkl
cert,
R€d Royätv'. Brilllant Beärrlce, flonicå Nilsson, Åmå1. 2ökl.
Sisq€n's Hormine, Karin Jansson, österbybruk. 1ökl 2ökk Ck lbtkl.
Jonlorän Kiss Me Kate, Tommy Lake, alinqsås. lchkk ck lbikl BIR.
t{oble Båguett€ Fåiry, Tommy Låke, Alingsås. 2chkk Ck 4btkl.

6/6 Norrkaioi.o, S(K-int

- domarer lahn Stääv
Cärddlcted Excuse Me, Malin Eriksson, Veberöd, lvalpkk Hp BIR valp.
Fromax gilbo aagger, Susan & Petra l4arteus, Vingåker. lukl lukk Ck.
Fromax Peregtin Took,lonas Svensson, Solna, 1ukl2ukk,
Cardax Powel, Margareta Wldin, Linköping- 1ökl lökk Ck zbhkl Cert R-cacib.
c€rddlcted chaln Reactlon, rvralrn Errksson, veberöd. lökl 3ökk.
Ca.ddicted Cu.iosity Killcd The Cat, Malln Eriksson, Veberöd. 1ökl4ökk.
Pirtek E oe Dantålian, Annette Rekander, Finland. 1ökl 2ökk.
Blondie's Am€ri.a. E pr€ss, Usbeth Nilsson, Klng+orp. 2chkk Ck 3bhkl.
Cårdax Original, Margareta Widln, Linköping. 3chkk Ck sbhk.
Ni.knåme's Blue€o.nection To cårdd, Ann-Chrisiiae ölund, Holmsund.
lchkk Ck lbhki Cacib BIR.
AllTråd€ Gravytrain, llalin Eriksson, Veberöd, zvetkk Hp.
carilax lz:o, Anett Nordenstad, Norrköping. lvetkk ck 4bhkl.
Cårddlcted Dealers Choise. Mål,n takssor, veberod. 1J.nk rjunkk.
Carddided Dry Clean Only. lanneke plono, Äsarp. llLnk. ljunkk Fp.
Fromåx Tink€. Bell, Susdn & Pet? MårteJs, Vingåker. Iju'rl 2lunk\.
All rrade suger A.d spi.e, Målln Erlksson, Veberöd. 1ök 2ökk ck 4btkl.
Cårdar Ockia, Anett Nordenstad, Nodöping. lökl sökk.
Cärdax Peplta, Märgaretö Widin, Linkdping. ldkl ldkk Ck 3btkl Cert.
Möller Kaas Chanella, Lisbeth Nilsson, Klagstorp. 1ökl 3ökk.
Nl.knåme's Falry Blse Ihdian Myth, lenny olund, Holmsund. 1ökl.
l{ickname'r Theodora, Cadna Sandel, !nköping. 1ökl4ökkQuantumt Hannä, Gunnel& Bengt Såmlelsson, Llnköping. lijkl.
Quantumb Hiazza, Chrlstina Bjnrtmar, Våde6tad. 1ökl.
Imme's Dlamond Drop, Hele.a Orsson, Kärlsborg. 4rhkk Ck.
tli.knane's Fåiry Blue Fiction, Cärina Sandell, l-jnköpin9. 2chkk Ck 2btk
Cardioar

Uszaki liluurinmamma, Annette Relander, Finland. 3chkk Ck 5btkl.
Yårdican In Ferno, lvlalin Eriksson, Veberöd. lchkk Ck 1b!kl Ca€lb BIlv1.
Yardicån Kevyt Keij!, Malin Eriksson, veberöd. 1åvelskl Hp.
l4alin Enksson, Eskllstuna, kennel Carddicted. luppfkl Hp.
Carina Sandell-widin, Linköping, kernel i.knåme's. luppfkl Hp Båsta
9TUPP.

flargareta Wdin, Linköpinq, kennelCårdåx. l!ppfkl Hp.
47

- domarei lahn Stååv
Konvåliens Aohe'Me, Lenå Bengtsson, Sljärnhov. 1ökl 1ökk
Pembroke

Ck 2bhkl Cert

Pirtek Argento vivo, Eeva Lampikari, Finland. lchkk ck lbhkl caclb Bll.4.
Himläba.k€ns Äf.id, Gun Gissberg, sexdrega. ljunkl 2junkk.
(onv.li€ns Ed€lweas, Gun Gissberg, Sexdregå. ljunkl ljunkk Hp.
Pirtek anello Magica, Eeva Larnpikarl, Flnland. ldkl 1ökk ck lbtkl cert
Ca€ib BIR.

Red Royälty's chlc cärollne, ann. Hjorth, Gyshge. 1ökl 2dkk ck 3btkl.
Jonlor.n Kiss li€ Xate, Tommy Lake, Alinqsås. 2chkk Ck 4!!kl,
oble Eågue-tte Fåiry, Tommy Lake, Alingsås. lchkk ck 2btkl R-cacib.

5/6 Vånersborc. Sl(l<-nät
cårdio.n

-

domarer losd Mdal

Abndie's Americån Expr€ss, Lisbeth Nilsson, klagstorp. lchkk Ck lbhkl
BiR,

Cadax P.ndora,

Eva Schulz, Härryda.

lukl lukk Ck lbtkl Cert

BI{Y.

Möller Käas Chanella, Lisbeth Nilsson, Klagstorp. 1ökl zökk ck 3btkl.
På vift'3 Fina Freia, Usa Johansson, Brcstad. 1ökl 1ökk Ck 2btkl,

Eelqtua!*-da@rq-fq5elc&d
W€lcop's Stårboy the Sputnic,

Kristin Andersson, Åmotrors. 1ökl 1ökk Ck

2bhkl Cert,

ebriowa Cole Haan, Rlta Tllley Wilb€rg, Norge. lchkk Ck lbhkl BIR.
sisqen'sJanls toplin, Rib nlley Wilberq, Norge- Uunkl U!nkk ck 3btkl.
ttoble Bag!€tte Hildur, Elisäbeth Winter Harrysson, FnEla. 1ökl 1ökk Ck
2bikl Cert chåmpionat,
t'loble Bågu€tt€ lrma, Elisabeth Wint€r Härrysson, Fritslä. 2chkk.
W€l.op's Sunshlne Shånelle, Chrlstlna Sylv6i, Gunnårskog. lchkk Ck rbtk
AIM.

12/6Vånnås SKK-nat

- domarei Hassi Assenmacher-F€vel
Expolärls Roxette, Lenå B€nulin, Norrfjården. lökl 1ökk Ck lbtkl Cert BIR.
Pembroke

-

domarer Hassi AssenmacherFevel
Blåtirans Foppa Fo ard, Lindä Nordlanoer, Doroiea. tlunkl2junkk Hp.
AHtlråns Frodo Fäbel, He€.ä Kå. sson, U/neå, llu-rl ljunkk Cl. lbhklCe-t
Cardioan
BIR.

l{icknåme's alu€connection To Cårdåx, Ann-Christin Ölund, Holmsund.
lchkk ck 2bhkl.
Gråsiskas Pila, U llvor lakobsson, Äsele. ljunkl ljunkk Ck sbtkl.
Blåtlrans EleR.ä EleRrisk, carina sundberq, Köpmanholmen. lukl lukk ck
4btkr.

aHtlråns Enyä Enastående, Andreas & Påu,a holmovr5t, RSneå. 2L(1.
Blåtlråns Clåra copywrite, Ardreas & Pau å Holmqvisi, Rå-eå. lokl rokl
lbtkl cert Bll4.
t{ickname'E Fairy

llue Irdian Myth.

lenny ö1und, Holmsund. 1ökl 2ökk ck

2btkr.

cBisan'! Elektra aHura,

Ck

Andreas & Paula Holmqvisi, Råneå. lvetkk ck

Pä-ä Holmqv,sr, Råreå, ren.el Blåtirans. lupprklHp.

19/6!önköphd SKXnnt
Aelroyd Pemcåder Geraint, Eva Granlund Sjösvöm, Camil

Aethwy Iton,

a

läreslätt,

Yu Rzhavskaya, Ryssland. 1ökl 1ökk Ck 2bhki Cert Championåt

Cardax Uatros, Peter Lundberg, Eskllstuna. 1ökl 2ökk.
Cå.däx Powel, Margåretå Widin, Linkdplng, 1ökl4ökk,
Mos€gård€n's Immigr.nt Of Sacha, Xirslen Simonsen, Danmark. löki
5ökk.

stock Dog's Rock€t !lan, Ann-Charlotte Rennerfelt, Gråbo. lökl l6kk.
abndie's Americån Express, usbeth Nllsson, Klagstorp. lchkk ck lbhkl
Cåcib BIR,

Cardax Organal, Margareta Widln, Linköping. 3chkk.
l{ewcard's Power In Bläck, KiEi Kivikoskl, Fnland, 2chkk ck 3bhkl,
Ca.dar Izo, Anett Nordenstad, Norköpinq. 2velkk.
Smultronbackens Harrt, ulla Thermån, Finspång. lvetkk Hp BlR-vet€rån.
slåtterängens Dixie, Gunnel Lejman, Unköping. 2junkl.
Abndle's Amazlng Gråce, Lisbeth Nilsson, Klaqstorp. lökl 2ökk Ck 2btkl R"

cardax llarion, K€rstin Edestedr, vreta Kloster. 1ökl.
Cärdd Ockr., Anett Nordenstäd, Norrköping, 1ökl5ökk.
Car.lax Pepita, lvlargareta Widin, Llnköping. 1ökl3ökk Ck 3btkl.
Nlcknåme's FalMale Blue lris, Låila Aqqerholm, Danmark. lökl lökk ck
1b!kl Cert Caclb BlM.
slått€rångens Clära, Gunnel Lejmån, Lloköping. lökl 4ökkrvargaretå widin, Linköping, kennel Cårdax. lupptkl.

-

domare: Liz-Beth Lilieovisl
Slggån's Kärlsmä, Ellzabeth Aspenberg, Eskllstuna. lvalpkk Hp BIR va p.
Igro'c Yanisin. Eva Grånlund sjöström, Kungsåter- ljunkl ljunkk ck 3bhkl.
Twlnan catch Twenty Two, volkova, Ryssland. tjunkl 2junkk.
Andvol Edelweis, s KoBhunov, Rysslånd. lukl2ukk Hp.
Happy Fella, Volkova, Ryssland. lukl 3ukk Hp.
Sissen's Ihperial Touch, Ritå nlley wllbers, Norse. 1!kl lukk ck sbhkl.
Andvol tlarki, de Karabas, l Smimova, Ryssland. 1ökl zökk Ck 4bhkl.
Astersländ You Cån oo It, Astrid Lundåvå, Kåtlln Kull, Estland, 2ökl,
Clnsme.e Limited Edition, Volkovä, Ryssland. 2ijk1.
wankå wstankä asterland Llslura, astrld Lundäva, Estland, ldkl ldkk ck
2bhkl cert championat R-Gcib.
{ebriowa Cole Haän, Rita Tilley Wi berg,']_lm lvlathies€n, Norge. lchkk Ck
Pembroke

lbhklCacib BIROideriks€n's Chanel, Eva Granlr.ind sjöström, Kungsåter. ljunkl ljunkk Ck

Sigg.n's lanis loplin, Rita Tilley Wilberq, Norge. ljunkl 2j!.kk Ck 5btklsplk€-Maglc's N€xt To Nothlng, Lisbeth Nilsson, Klaqstorp. liunkl 3junkk
Hp.

Twlnån Treacle Puddlng, Anette Did€riksen, oanmark. 1!kl lukk Hp.

Andvol

P.in€6s

Uelskaya/

M Vo

kovä, Ryssland. 1ökl lökk Ck 2btk Cert

Cor€in Lädy Ruby, Annika Fålk, Finland, 16k13ökk.
Sigg€n's Hazel, Riia Tilley Wilberq, Norge. lchkk Ck lbtkl Cacib BIM.
Siggen's H€rfiln€, Kärin lansson, Osterbybruk, 16kl 2ökk,
Håywire's Preludium, AneFe Dideriksen, Dänmårl. 4.lkl.
Jonloran Klss tJte (ate, rorrmy Lake, Alnqså,, 2ch{k ck lorkl,
t{oble Båguefte Fäiry,'rommy Lake, Alingsås. schkk.
slggen's ayla, synnöve lYiltvedt, Norge. 3chkk ck.
Rita & Leii-Herman Wilberg, Norqe, kennel Slgg€n's, luppfkl Hp,

20l6lönköblno SKX-Int
Cårdioan - domåre: Henrik lohansson

aelroyd Pemcäder Geräint, Eva Grånlund sjdström, carnlla låreslått,
Kungsåter. lukl lukk Hp.
cå.däx Måtros, Pet€r Lundberg, Eskllstuna, 1ökl zdkk ck 4bhkl,
Cärdäx Pow€|, f4årgareta Widin, Linköphg. 1ökl 1ökk Ck 3bhkl Cert.
Mos€gården's tmmigrånt OfSåchå, Kirsten Simonsen, Oanmark. 1ök]
3ökk,

Aethwy lton, Yu Rzhavskaya, Ryssland. 3chkk Ck.
Elondle's Amerlcan Express, Lisbeth Nllsson, Klässtorp. 4chkk ck.
Cardax Orginal, Margareta Widin, Linköping. 2chkk Ck 2bhkl R-caclbl{ew€ård's Power In Blåck, Klrsi Kivikoskl, Flnlånd, lchkk ck lbhkl cåcib
BIR.

cårdar tzo, Anett Nordenstad, Norrköping. 2vetkk.
s rltronbacLens Härri, Ullä Thermån, Finspång. lvetkk

Ck 2bhkl R-cacib

Blondie'3 Amazing Grac€, Lisbeth Nilsson, Klagstorp, 10kl 3ökk.
Cardar Ockia, Anett Nordenstad, Nod<öping. 2ökl.
Cardax Pepltå, l'1årqareta Widin, Linkijpinq, 1ökl 16kk Ck lbtkl Cerl Cacib
BIIY.

Nicknåne's Fäirytale Elue lris, Låila Aggerholm, Danmark. lökl 2ökk.
rvärgareta Wdin, Linköpin9, kennel Ca.dax. lupprkl Hp.

Le!!!lske:-daaate:Zs&!-L|!akgle

Igro'c Yanisin, Eva Graniund Sjöström, Kungsåter- ljunkl ljunkk
Twinå. Catch Twenty lwo, Volkovä, Rysslånd, 2junkl.

Hp.

Andvol Edelweis, S Korshunov, Ryssland. 1uklzukk.
Häppy Fellå, volkovö, Ryssland. lukl 3ukk.
Sigg€n's Impcrial Touch, Rita Tilley Wllberg, Norge. lukl 1!kk Ck 2bhkl
Andvol [arkiz d€ Karabås, L5m]rnova, Rysslånd. 1ökl 1ökk Ck 5bhkl.
Asterslånd You Cän Do It, Astrid Lundava, Kåtlin Kull, Estland, lökl 2ökk
ck.
CorgFstyle Eroshka, O Polevschikov, Ryssland. 1ökl 3ökk Ck 4bhkl.
Wanka Wstanka Asterland Lisiura, Asl.ld Lundava, Estlånd. 2chkk Ck
3bhkt.

ebriowä Cole Haän, Rita Tjlley Wi berg, Ir. Mathiesen, Norge. lchkk Ck
lbhklCacib BtM.
Pembroke domarer Lvdia Col Hutchinson
Siggen's Kärlsma, Elizabeth Aspenberg,..Eskllstuna. tvälpkk Hp BIR-va p.
Cymar's Doughty Diva. Karin lansson, Osterbybruk. 2junkl.

Dideriksen's chånel, Eva Gränhnd sjöström, Kungsäter. ljunkl 2junkk.
Siggen's Janis ,oplin, Ritä Tilley wrlberg, Norge. ljunkl 1j!nkk Ck 4btkl

Spike-U.gic's N€xt To Nothiog, Lisbeti Nilsson, Klagstorp. 2junkl.
Twinän Tr€å.le Puddlng, Anette Dideriksen, oanmark, r'.ikl 1ukk,
Corcin Lådy Red Ruby, Annika Falk, Flnlånd. 1ökl 1ökk Ck sbtkl.
Andvol Prlncessä Uelskala, lvl Volkova, Ryssland. lchkk Ck lbtkl Cacib SIR.
Siggen's Häzel, Rila lllley Wilberg, Norge, schkk,
Håywire's P.eludium, alehe Drde kse., Dånmar[. 4chlk.
Jonloran Kiss Me (äte, Iornv Ldke, Alnqs;s. 2chkk Ck 2bLkl F-Ldcib,
floble &guette Fairy, Tommy Lake, A]ingsås. oplac chkk.
sigg€n's Aylå, synnöve 14iltvedt, Norqe. 3chkk ck 3btkl,
Rita & Leif-Herman Wilberg, Norge. kennel Siggen's. luppfkl Hp.

21l6!önköoino SKX-int

- domare: Petr! M!ntean
Slggen's Karis$a, Elizabeth Aspenberg, Eskilstuna, lvalpkk Hp BIR-va p.
Igro'c Yanisin, Ev. Granlund sjöström, Kungsäter. ljunkl ljunkk Ck zbhkl
Pembroke

rwiEn

cätch Twenty Two, Volkova, Rysslönd- ljunkl 2j!nkk.
Andvol Edelwels, S Korshunov, Ryssland. lukl2ukk Ck.
Håppy Fella, M Vo l.ovä, Rysslånd. lukl 3u\k Cl,.
Siggen's lmperial Touch, Rita'rilley Wilberg, Norge. lukl lukk

Ck 3bhkl R-

Andvol Marki: de Karabas, L5mlrnova, Ryssland. lökl4ökk.
Asterslönd You Cän Do It, Astrid Lundava, Estland, lökl 1ökk Ck 4bhkL,
CorgFstyle-Eroshka, O Polevschlkov, Ryssland. 1ökl 2ökk Ck 5bhkl.
El,trsmere Limited Edition, Volkova, Rysslår'd. 1ökl 36kk.
ebriowå Cole Håan, Rita Tilley Wi ber9, Tim lvläthiesen, Norge. rchkk Ck
lbhklCacib BIM.
Diderib€n's chanel, Evä Gränlund sjöström, Kungsåter. ljunkl2jlnkk ck

sissen's Janls ,oplin, Rita nlley wilberq, Norge. ljunkl 1j!nkk ck 2btkl
cert,
spike-Magic's next to Nothing, Lisbeth Nilsson, Klaqstorp. ljunkl 3junkk
ck.
Twinån Tr€å.le Pudding, Anette Dideriksen, oanmark, lukl lukk ck,
Corcin Lady R€d Ruby, Annika Falk, Finländ. 1ökl 1ökk Ck.
Mlss Måples Påskkärlng. Elinor Lindgren Grundström, Växjö. 1ökl 2ökk ck.
Andvol Ptin.6sa Uelskaya, M Volkova, Ryssland. lchkk Ck lbtklCacib
alM.

siggen's Häzel, Rita-l-llley wilberg,lulie wibe.q, Norqe. 2chkk ck 3btkl
Haywire's Preludium, Änetre Drdeirksen, Ddnmdrk. lLhkk cr 5btk
Jonloran Kiss M€ (ate, Tormv Lake, Alnqsås. 5ch<1.
troble Båguette Falry, Tommy Lake, a ingsås. oplac chkk.
Siggen'sÄyla, Synnöve lYlllvedt, Norge. 4chkk Ck.
Rlta & Leif-Hermån Wilberg, kennelSlggen's, Norg€. luppfkl Hp.
Cardioan

-

domarer Petru Muntean

R-

.

Belroyd Pem@der Geraint, Eva Granlund sjdström, K!ngsåter. lukl 1!kk
ck lbhkl cert.

Fronax Bilbo Bagser, susån

& Petra Marteus, Vlngåker.

lukl zukk ck

Mosesården's Immisrant, Kirsten Simensen, Dönmark, 1ökl lökk,
Aethway lton, Yu Rzhavskaya, RyssJand. 2cnkk Ck 2bhkl R-cacib.
Blondle's Amerl.än Expres6, Lisbeth Nilsson, Klagstorp. 4chkk ck.
kerman Captain Jack, Margåreta Widin, Linköping. 3chkk Ck sbhkl.
llew€ärd's Power ln ahck, Kllsi Kivikoskl, Finland. lchkk Ck lbhk cåcib
BIR.

ca.dåx E:o, Anett Nordenstad, Norrkdping. 2vetkk Hp.
smulircnbåckens Harrl, Ullö Thermön, Finspång. lvetkk Hp BIR-veteEn.
Abndie's Amåzing Grace, Usbeth Nilsson, klagstorp. lökl 1ökk Ck lbtkl
Cert Cåcib BI[1.

Cardax Ockra, Anett N ordenstad, Norköping. 2ökl.
Nicknäme's Fairytale Blue lris, Laila Aggerholm, Dånmark, 1dk 3ökk,
tli.knåne's Theodora, Cärinå Såndell, Linköping. 1ökl 2ökk Ck 3btkl.
laickråme's Fairy Blue Fiction, cårina sandell, Linkdping. lchkk Ck 2btk

9/7 Tvååker sxK-lnr

-

domäre: l4vriåm Vermei.e
Antoc Aåckbencher, Erik & llse Faarup, Danmark. lökl 1ökk Ck 2bhkl Cert
Cardloan

Stoct( Dog's Rocket ilan, Ann-Charlotte Renne.relt, Gråbo. 2ökl.
Blondie's Ameri.an Exprese, Llsbeth NIlsson, Kläq+olp- lchkk Ck lbhkl
Caclb BlR.

Georgeo s George Controve6la, Erlk & IIse Faarup, Danmark. 2chkk

Ck

3bhkr.

Blondie's Ahazing Gråce, Llsbeth Nilsson, Klågstorp. lökl rdkk ck lbtkl
Cert Chåmpionåt Cacib BlM.
Cardär Pandorå, Evå Schulz, Härryda. 2ök.
Fåarup Be$ie, Erik & Ilse Faörup, Danmårk. 10kl 2ökk Ck 2btkl R-cacib.
Möller Kaas Chanell., Llsbeth Nilsson, Klagstorp. 1ökl4ökk.
Russell@rd! Polly, annå cede.ström, Torna-Hållestöd. 1ökl 3ökk.
P€mbrok€ - domarer lvlvriam Vermelre
Rått O Slåtts Ystra Yngve, Ann-Mari Ande6son, Höganås. lvalpkk.
Igro'c Yanasin, Eva Granlund Sjöström, Kungsäter. ljunkl ljurkk Ck 2bhkl

Ännline''Irish Coffe, GunneL Bondesson, Höganäs. lchlk

Ck lbhklCaclb

BIM,

Spik€-Magic's N€xt To Nothing, Lisbeth Nllsson, klagstorp. 1j!fkl ljunkk
ck lbtki cert BlR.
Annline's World Ol Fame, Gunnel Bondesson, Hö9ånås. 1ökl 2ökk Ck sbtkl.
Airkebakken's Xanthippe, lnge-llerete Olderiksen, Danmärk. 1ökl 1ökk Ck
Himläbackens Yännike. Gunnel Bondesson, Hö9anäs. 2chkk Ck 4btkl.
Noble Båquette Hildur, Elisabeth Winter Ha.rysson, Fntsla, lchkk Ck 2btkl
Ca.ib.

10l7 Tvååker SK(-nat
- domarer Anna Törnlöv
slått€rånq€ns Da.ke, sandrå olsen, skene. liLrnkl tiunkk
Cardioan

Hp.

Antoc Ba.kb6ncher, Erik & llse Fåarup, Dånmark. lchkk Ck lbhkl BIR.
Abndie's Amerl€an Express, Lisbeth Nllsson, Klagstorp- 2chkk Ck 2bhkl.
Georgeols George Contrcversiå, Erlk & llse Faarup, Dånmark. 3chkk,
Russellcard's M.ry, Ewa Hansen, Lahoh. ljunkl 3junkk.
slåtterång€ns Diva, Ulf Lena Sommedeld, Istorp. Uunkl 2junkk.
slåtterångens Dixie, G!nnel Lejma., rinköping. ljunkl ljunkk ck 4btkl.
abndle's amazlng Gråce, Lisbetn Nilsson, Klagstorp. lchkk Ck 3btkl.
Cäfrem's Nike, Ulf Lenå Somerfeld/ Istorp.2ijkl.
Cå.dåx Pandorä, Eva Schulz, Häffyda. 1ökl 3ökk.
Fäarup aessle, Erik & Ilse Fåårup, Danmark, 1ökl 2ökk ck 2btkl.
Möller Kaas Chanella, Lisbeth Niisson, Klagstorp. 2ökl.
Russellcärdt Polly, Anna Cederström, Iorna-håilestad. 2ökl.
SlåCerängens Clar., GunnelLejman, Linköping. 1ökl 1ökk Ck lbtklCed
BIM.

Stock Dog's Too tough To lame, Ewå Hånsen, Låholm. 2ökl.
Gunnel Lelman, Lif köping1 kennel Slåtte?ångens. 1!ppfkl Hp.

Pembroke domarer Anna T0mlöv
R:ift O Slåtts Yströ Ynqve, Ann-llari AndeEen, höqånås, 0 vålpkl.
Riitt O Släts Yves-l.lichel, Olga Hansson, Ockerö. lvalpkl Hp BIR-valp.
Dåvneld's Wille wlndEo., Håns Dagertes, Glnnils€. 2chkk ck 2bhkl.
Konv.liens Boogie Woogie, Gunnel Bondesson, Höganäs. lchkk Ck lbhkl
atR,

Spik€-Magic's al€It To Nothing, lisbeth Nllsson, Klagstorp. 1j!nkl ljunkk
ck 2btkl cert.
Annline's world 04 Fåne, Gunnel Bondesson, Högånäs. 1ökl 1ökk Ck 4bikl.
Oayfield's Wiktoria Windsor, Hans Oagerteg, Gunnilse. 1ökl zökk Ck sbtkl.
Himlaba.k€ns Yannike, Gunnel Bondesson, Hdsanås. 2chkk ck 3btkl.
t{oble Eaguett€ lrma, Elisabeth Winter Harrysson, Fritsla- lchkk Ck lbtkl
AIM,

11/7 cällivåre sl(K-lnt
Puksipuun Pohjånpoika, Lainie Roope, Finlånd. 1ökl lökk Ck lbhkl Cert
Cäcib BIR.

Teiaker Quattlost.gioni,

Annlinel xträ

TeiJa Haaga, Finland. 1ökl 2ökk.
Goldenlady, Evä Raia lVäki, Finlånd. 16kl lökk Ck

lbtkl Cert

Cnampionat Cacib BIt4.

Blåti.äns Folke Folk.åce,
holmqvist, Råneå. ljLrnkl ljunkk
ck 2bhkl cert.
Alåtl.äns Ernst-Eddle Erövraren, ann ved n, lokkmolk 1u,l lukr Hp.
Blåtirans Båltåzar glåklitrt, r4ar'å sundqvist, Råneå. lö<l 1okL.
Pompa & Ståt's Pampige Pavlov, l'4aria Sundqvist, Råneå. lchkk Ck lbhkl
Caclb BIM.

Råneå. !!kl lukk.
Blåti.åns Dottv Drömmare, Jarl Leinonen, Öiebyn. 2ijkl.
Quantum'r H.nna, Guinel & Bengt SamLrelsson, Irnköping. 1ökl 1ökk Ck

autirans Enya Enastående, Andreas & Paulå Holmqvlst,

17,/7 Pit€å

SKK{åI

- domarer Hans Lehtlnen
Blåtlran, Folk€ Folkrace, andreås Xolmqvist, Råneå. ljlnkl ljunkk Hp,
ABtirans E.Et-Eddie Ertivrsrst. Ann Vedln, Jokkmock. zukl.
Elfthån. Ealtäzar Elåkllnt, Måda sundqdlt; Råneå. 2ökl,
i.lic&n.me'! Blu6conncctionTo ca.dår, Ann-Chdstifle Ölund, Holmsu.rd.
lchkk Ck lbhkl BlR.
ElåtlEn. Ehya Enaltående, AndEs Holmqvist, Råneå.2ur,1.
AEtlrans aonnE Alåklocka, Lena Ros€ndåhl, Luleå. 2ökl.
Elåtlrän3 ootty Drömmar€, larlleinonen, Öiebyn. 3ökl.
Ilckn.me! Fåiry Bluelndlan l{yth, Jenhy ötund, Holmsuhd. lökl 1ökk Ck
lbtkl Ce* Championåt Bllvl.
Quantum'E Hann., Gunnel Samuelsson, Unköpinq. 1ökl2ökk Ck 2btkl.
Grslcan's Elakt6 Elåtlrå, Andreas trolmov,st, Råneå. 1veRk.
Cardloan

Pembroke

- domare: Håns Lehth€n

Y€rak€! QuåtEostä9lon6, Teilå Haöga, Heldl nelånen, Flnrand. 2ukl.
ExEolårls Rol€x, Boel Undbem, Skellefteå. zökl.
Erpolåile Roxstte, Lenå Bentzlln, Norrtåden, 16kl 1ökk.
ehmddng s Arth€däin, Piritta Kerånen, Finland. 2ökl.

D@åm
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24l7 Köoino SKK-int

-

domarei Carlos Såevi.h
Konvålters Bohe'Me, Lenö Benqtsson, stjårnhov. 1ökl 1ökk ck 2bhkl cert
Pembroke

t{ebrlowå cole Haän, Rfta Tirley wilberg, nm Mäthiesen, Norge. lchkk ck
lbhklCåcib BIR.
Red Royalty's Chlc Cårollne, Anna Hjorth, Gysinqe. 2ökl.
siggen'6 Elle ville, Rita nlley Wilberg, Norge. lchkk ck lbtkl cäclb BiM.

- domar€: cärlos saevich
Ca.dax Ronal.lo, Agnetå sund n, Tystbergå. lju.kl llunkk Ck 3bhkl.
Fromäx Bllbo Aagger, Susän & peLrå Mårleus, Vrngåker. lukl 1uk< Ck 2bhk
cardioån

ca.däx Powel, Mårqareta widin, Linköplns. 1ökl lökk ck 4bhkl.

Born To Be Bomba Slpermå. Gaucho, Annå-Märiä & UIIä ståäv,
Eskilst!nå. 2chkk Ck R-cacib.
Kermän Captain lack, Margåretå Widin, Linköping. lchkk Ck lbhklCåcib
BIR,

wsa lorss M6tarl,

Erika Brammås, spåreholm. 3chkk ck.
abndie's lndiån Summer, vr!eka lonas!on, Jpplands våsby. 2jLnkr.
cärddicted Drop Deäd a€åutlful, l9äln Ästrom, Korback, ljrnkl llunkk ck
Zbtkl Cert.
Fromåx rinker B€ll, susan & Petra Marteus, vingåker. ljunkl 2junkk Hp.
Gråsiskas Plonka, Anna-r4aria & Ulla stääv, Eskilstlnå. ljufkl Sjunkk.
Slåtteröngens Dixle, Gunn€l Lejman, linköping. 2junkl.
cä.ddict€d Eelle ze Boob, rvlåarlt Korhonen, Hållstahammär. ltikl 1ökk ck

Hova Bonde's EridgetJon6, Lena Tholsson, Våsterås, 2öki.
lckname'E Thedora, Carlna Sandel, Linköping. röK 2ökk Ck 5btkl.
Slåtterångens Clara, Gunnel Lejmån, Linköping. lökl 3ökk.
ickname's Fairy Blue Ficlaon,Carina Sandell, Linköping. Schkk Ck.
Uszäki Muuminmamnä, Annette Relander, Finland. lchkk ck lbtklcacib
Blr,4.

Wesa Borgs Pumå, Kajsa Bråmmås, Enviken. 2chkk Ck 3btkl R-cacib.

1/A Ransäler SkKnnt

-

domare: Esoen Enoh
{oble Basuefte Johnnv, Britt-rYarle Båckman, Krislinehamn. zvalpkk.
Noble Eågueftejum rim,Iommy Låke, Alingsås. lvålpkk Hp BIR-vålp.
Welcop's Napol€on, lohanna Yldf, Arvika. ljunkl2jLiokk.
welcop's Nelson, Ntådelerne Lindgren, Kånståd- uunkl lj!nkk Hp.
Ryslip Bob's Your Urcle, Helqe solberg, Anne Indergaard, Norge. 1ökl 1ökk
Ck 2bhkl Cert R-cäcib.
wel.op's starboy lhe Spltnic, Kristin Ande6son, Åmotrors. 1ökl 2ökk.
{ebriowå Cole flaan, Rlta Tllley Wilberg. Tim t4athiesen, Norge. lchkk Ck
Pembroke

SisEen's Whisp€rins Simon, Britr-Mårie Bäckman, Kristinehamn. 3chkk.

Th€n.ers Herben,lan'Åke Frembe.g, alvestä. 2chkk ck 4bhkl.
Siggen's itaik Uatini, Kennel Nil5son, Kil. lvetkk Ck 3bhkrBlR-veteran.
Red Royålty's chic cåroline, Anna Hjorth, Gysinqe. 1ökl 3ökk.
Roclryfox€ns Ronja, Marie Andersson, StockhoLm. lijkl 26kk.
Thennek's Hlldui, K€nnet Nilsson, Kil. 2ökl.

Thennek's Hjördi3, l'1arie Grosredi, Vine-sborq. 2ökl,
W€lcop's SDotlight Satira, Elly ]ol'ansson, vålberq. 1ok lökk ck 3btkl ce^-

,onlorän Kis Me Kåte, Tommv Lake, Alinqsås. zchkk c
Itoble Bagu€tte Fairy, Tommy Låke, Alingsås. 3chkk.
slggen's Elle vllle, Rita nlley wilberg, Norge. lchkk ck 1blkl cåclb
Christina Sylvån, cunnaEkog, kennel wclcop's. luppfkl Hp.

BIM,

-

domårer Esoen Enoh
cå.dax Ronaldo, Agneta sundin, Tystbergå. ljunkl ljunkk Hp.
cå.dåx Polrel, Mårgaretå Widin, Linköping. 1ökl 1ökk Ck zbhkl cert
Cardioan

Golddlgge. cynrseg cl, Lårs rjå lblom, Norg€. lchkk ck lbhklcacib BIr'1.
Kerman C.ptain Jack, Uargareta Widif, Linköping. zchkk Ck 3bhkl.
slått€rång€ns Dixle, G!nn€l Lejman, Unköpins. ljunkl ljunkk Hp.
Ca.ddi.t€d Bäk he€sh, Christer Löfkvist, Karlståd. 2ökl.
t{icknåBe's Theodora, carina sandell, Linköplng, 16kl 36kk Ck 4btkl,
Phi-vestävia Goody Goody, christine so.berg, aelgien. 1ökl 16kk ck lbtkl
Cert Championat Cacib BlR.
Quantuh's Hanna, Gunnel & Bengt samlelsson, !inkdpins. 2ökl.
Slåtterängens Clåra, Gunnel Lejman, Linköping. 1ökl 2ökk Ck 2btkl R-€acib.
Ni.knåtnet Fairy Blue Flction, Cänna sandell, Linkdpinq. lchkk Ck 3btkL.
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Fashtällds vid SWCKS Ärsmö1c 2008{l-29
6i medlemr i Svenska Welsh corei Klubbs (SWCK).

skåll iöl.ja SKr's srundregler
bör ej lålå betiicka tik fiore 24 nlånadeB ålder
skall enda$ sn![ndå hundår i avcl som erhålliL ninsi 2 ra prjs i kaålitet på
ofiiciell utstållnin8
skållcndd: ällapå l?rtlpisk& sunda och ftiskaindir'ider
skall vau väl insan i $p msstadderd
$kall om något onorrlålt ufrpstdi i kullen, infomera avelsrådet
bör stäUå lpp med råd och liälp till valpköpama
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lör cardigån och pembroke
samt ledamöter enligt ncdan.
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RIGIO\O\{BUD I VÅRT AVLÅNGA LAND
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