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Informätion om WCP

WCP5 redåKion tar tacksåmt emot.edaKionellå bidråq till tidninqen,
Redaktionen rörbehåller sig Eitten att bestämma vad som publiceras o€h
åven nitten ått rediserå eller be skrlbenterna skrlva om sltt materlå].
Insända bild€rsom publiceras i WCP ska vara egna bilder eller hå skrlftligt
ullstånd av fotografen.

Fdr noliser under rubrikema påming, födda, dddsfall, importer, exporter
och championåt gåller åit ånnons och bild år gratis. oock bör observens
att redaktionen iite automätiskt "plockar" inLrmation lrån SWCK5
hemsjdå når detqaller desså rubnker. Den sm vill ha in en notis iwcP
måste alltså skicka in text. Fiter blfogas separatl

Redaklören bearbetar inkommet materiål till färdig tidning. Därefter
lämnas den tillansvarise utglvåren (ordforande) som här "sistå ordet".
Annonserska insåndas trycKärdiqa till redaktören. Wordfilereller om det
gåller helsidesannonser går det också bra med PDF|er.
För dktighet i sak och innehåI av inftrda annonser svdra. annonsören till

WCP kommer ut med 4 f,rl år: under mars, juni, september och
december. Manusstopo: 1 rebruari, 1 maj, 1 auqusti, 1 november.
WcP kån som m€st innehållå 60 sidor (= må)(vikt fdr dubb€lt porto).
Corgihälsningar

Kassören Harrieth önskar God lul och Gott Nytt Corgiårl

Hej alla medlemmaroch tack för ett vevligt "Corgiå{.
I dettå nummerav WCP finns det eti Inbetålhingskortför 2011.
Skrlv som vanllgt Era och ev famlljemedlemmals namn TYDUGT, notera
qärna om Ni hår b',tt adress,

SWCKS medlemsavqift är 250 kr/2)r
Farn rlemedrem 5okr/ ar
Utlåndsmedlem 300 <r/ år, OAS NY AVGIFT

på hemsldån 150 (r/å-, oBS nY AVGTFT

t rr vajpkdpare 50k4åt

SWCK6 BG 5149-6594
Fdr mehb€B out<ide öf swed€n:
IBAN 5E5780000008021830046767
SVVIFI SWEDSESS

Nya medlemmarsom betalat efter 1 oK-2010, har medlemskap även
2011. Senaste betåldatum år 2a feb-2011,

Vid ftåqor kontakta kassor@swck.oro I
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Ordfiiranderader
Hdstrnörkret kryper lnpå, det ä. mörkt på
morqonen när viåher t llåöetet, Snart ar det
öven mörkt när vlåker hem, inte någotjag
iångtar efter. Do€k längtarjaq tillde.enrber
mörkret med tändå ljus och sprakånde b.aså.
lust nu är det iindå underbart hösLvåder, ktsilt
på mo.gonen, sol, klar l!ft och vackra färger
under dagen - helt ljuv1i9t1

Orur air arbetet s<a ta så sror del av nr- rd, rå iå9
ute med hdnoårna så mvcr,et som råa onska; | -

Nunrer 9 2010 äv Hu-ndspo( \dde en enderba, brld Ted. , m tt Lycke. eu
my.ker bra b-dskap oå fdretaqidån. om miinniskorq f.å val. Det gldder m:9 årr
vår huvudorqä-isatro. lar stal,ninq lor å'la må..rs<oE rkå väroe'

avelskommrttän ror Caroroan arbetar med sin RAs-dokumentat,on och räknar
med dn sk cka utLåstet på remrss nl' - pp'odarnd nor e- sna. f-dml rd.
Avelskommitåi rör Pembroke har han sitt RAS-möte med uppfödare och
övrlsa intresserade, råpport dårifrån kommer på ånnän plats.
srorr la.l r ll ållä de engagerade oeFone. som årberår npd desså vikriga
fråqor for våra cseE båstäl

Allhelgonahelgen väntår med gravsmy€kning, tånda ljus och eftertanke - det
ar en lite sorgsan, Ten dndi hoppfull helg ty( ker tag.

I december, dennå sång så sent som 17'14 decembe., årdet Hund 2010 som
numera heter Stockholm Hundmåssa 2010 (kommer nog ått iortsätta kalla ut-
ställninqen for Hund 20xx). I vanliq ordninq kommer klubben att hå en Ras
mo.ter, dock blirdet ingen Rasparad iår, då det inte flnns utrymme för det.

f4yDOG i Göteborg följer gånskå tått inpå, 6-9jånuåri 2011- Även dår kommer
klubben ått ha en Rasmonter. Vi ärtåcksammå för den hjålp vikån få med

oårefter följer swcKs åBlnöte i slutet av fråc (kallelse på ånnaf, plats i
tidninqen). vi hoppas att månqa av e. har möjlrqhet att näruara. SwCtG
sedvanliqå aktivrteter under nästa år fijlj€r dårefte., aktivit€tshels, två egna
speclalutställningar samt rasmöten.

<rLbben a-svaE- åve- ior Na.dtsk Uppftjdarkanrcrpns i aprrl nåsta år - se 'nropå annån påLs i wcP.

qot lut o.fr gott W Cotglåt!

inte har möjliqhet an vara

rBolfe



Redaktörens Ruta

Tånk att man v.rje morgon kän bli likä glad vid .nbllcken av etr
Corgi, Nu år dettu int€ vilk€n Corgi som helst, utan min €gna lilla
86 som alltid år lika släd når datte väkrår.

speciellt bra år det nårjas ska upp i ottan för att hinna ti I skolan i tid,
dock lcke som elev€r utan som lörare. Då behöver Bea lnte ens lä99a en
kåll nos mot kinden för aft väcka matte, som hon annare q6r når klockån
drär i vå9 mot en hot.nde sovmorgön. Sovmorgon och Corgi I ällmårhet
och Beä isynnerhet är ingen lyckad kombination.

Lånqt fore sln eqen frukost skuttar hon vaq till stallet for utfordrinq oc-
med lire 9oo tur lår der o.ien lattjakt på vågen och rbl.nd kan der också
vara uppirlskande att skråmma upp en och a;nan intet ont anande fågel...

{vlen inne i stallet är Bea inte lika morsk längre, men det kallarjag lnte
feghet utån det b€visår bårå h!r smart hon år. Den snart 22-åriqe
valacken we Wait vill inte ha objudna gäster i sin box ocn h.n år inte alt
reka med. s-hett 3en amor€ tår gårnå erot besök I srtl hem, men der kän
våra ite svårt frir Bea ån (liljå me ldn eff glådjenåfs o.h ett giort åv ren

väl rnne 9e. rår gea srn vårortlånta kukost, \ar natte !a- sll katelopp
och sdtter srq I sofFdn hoppdr hon gldtt upp oLh pldceEr s,g så ndG son

Octr nar p9 ser på aea tanker jag för tusende 9ån9en: "lisses, vad vacker
du årl" ofta såserJåg d€t också högt.

De m6rka ögonen ulstrålar värrne och tillgivenhet och en glht av corgisk

ltln såmlö farmor, som håde taxar I heiå sift liv, såde alltid ått hundår
man p,å'ar my(ket med bli- I ora o(h det t'orjag benhåd på. Om nte
terJdg mrg r dlla la Iirte son en total arot ndrjåq stdndigt'or långä

Harjag förresten nämnt att jag är helr såld på Corgi?

God lul och ett riktiqt Gott NyttCorqlår Onskå.

&1 'Ål "+ät



Nya medlemmar hälsas välkomna!

Alltld llkå rollgt ått få nämnen på de nya ftedlemmarnar Alla
hålsas givetvis hiäruigt välkomna till klubb€n. J.9 hoppas att
många komm€r att sklckå ln slna egna små hlstorler hu. det kom
sis ått de "bl€v med"jon Corsi och nåsra råder on sis sjålvå.

Berggren,l4ikael

Branten, Egil

Erlksson, Christinå

Kingstedt, Elin

sahlln, Eva

Nyky*e cård 3, Motålö
Ploglandsvägen 59. Ekerö
Sundbyväqen 43, Brcttby

Hågeruägen 98, Enskede
Revelveien 12, l'1oirana, Noroe
Gne)stlqen 28, Luleå
Kullbackavågen 28, Falsterbo
Oagsbergs Stenbrol, Nonköping
rvariä KranEonsvå9en 21, Upplånds
Vilboksvågen 15E, olofström
aräntavågen 11, svångsta
Södrå Esplanaden I, Växjö

KörsböEvåg€n 50, Umeå

Tunnebergavägen 9, lonstorp
Gråvllnasvåqen 7, Eskllnuna
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INBJUDAN TILL NORDI5K
UPPFODARKONFEREN5 OM RA5ERNA

WEL5H COR6I CARDToAN & PEMBROKE

Allo corgi-intresserode önskos vormt völkomnol

Tidr Lördog 9 opril - söndag 10 opril 2011

Plotsr sikargärden i Simonsiorp

Progr6m och deltogarovgjft är vid dennd tidpunkt ej öhnu slutgiltigt
fGtlogt men kommer inoh kort ott lneddelos.

På förelöso.listdn hdr vi bl.o.

LAR5 FALT
Vdlkdnd etoloq och uppskottod förel?8ore

5UNE JERRE
Leg. veterinti?, specialist hundene tjukdohor, specialist kirurgi hund

Anm?il hur mångo ni är soh komfir€r och om ni vill ho speciolkost-
till Zizi Lindhoff tel.08 87 50 08 oh. 073 991 38 69
eller mejl swck@dixidox.se senosl 5 februa.i 2011

Ev. frågor besvoros ov Zizi eller Bolle Wellströh 0707 A2Q 56

i rr' ('
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Hjörfliq't völkomno önskor slyrelsen för SWCK!

!r Nri(rsltr{rl'r{s!rrrndiliNr*m mD rie(r s rirprnld'



Sund hundavel - sunt förnuft
Reteråt trån SKK5 åvelskonfer€ns 2OO9

Föreläsare: Astrid Indrebö, Norsk veterinär, representant för NKK och
ordföEnde i FcI Beeding commission. astrid fdder upp Newfoundland-
hundar under prenxet Birkorella sedan 1986.

Asrrids åmne va. "Sund hundavel. sont förnuft". Hennes
huvudbudskap var: "Oet ska vara slnt att vala vacker". Hon höll en
mycker nspi-era.de tdrelåsning on hur vi\ligt der är äd sF iill h.lh.l.n
nar vr pranerar var ave .

Hon sa t.ex. att man I snart 25 år haft mycket stark fokus på höfter. så
mycrer att må- ndstån hå. saqt - Ar hoftena bc ar alllnq D-öl Ha s dr
dock så Fycket mer ån HO, Oet hjäloer inte om hunden har aldriq så Dra
hoft€. on den hdr dålq menldlrtet, krorrs<a hudproblen, oålrq ryqq, dålrq
fron!, dåliga knän o.s.v.

Hon började sin förelåsning med en beråttelse om en hu.d som hetie

Bamse blev 15 år
Häns sistå besök hos veterlnåren var rör 14 årsedan då hån skurlt

. Han var norsk och sv€nsk champlon

' Han var en självskriven edåre i flocken - det brev a drig bråk när
Bamse var I niirh€ten
Han var bamens bästå vån och deltog tålmodigt och bestämt i
valpamas uppfostran
Nu år han borta och håns fåntåstiskå egenskåper ärdödå rned

Börnse hade svaq HD på ena sidån

Är dettå en fömuftig avelspolltrk?

Mer än 4o0 ärftliga sjukdomarår kända hos hund. ca 50 procent av dessa
betEktas som övenepresenterade i enskilda raser. För mlndre An 200 av
dem är arvsgången kånd.

Hur ska vi då priorite.ä när vi avlar?
Hur allvarllg sjukdomen år bör vara det som styr - hur den drabbar den
enskilda individen - och råsen som helhet. HD-diagnos€n bör ingå som
en del av udElskrlte.ie.na hos råser som hä. klinlskå symptom,
m€n får intetillskrivås överdriven stor vild.

Bara funktJonellt och kllniskl
bör vara att endast anvånda

Utöver hälsan (både mentalt
våriåtion viktiq för framuden.

rriska hundar bör användas i aveloch målet

och fysiskt) ärJu också msens genetiska
Har vl för stårk selekion I uNålet åv

I



åvelsdjur år nsken att vi tapparviktigt genetiskt material. En punkt som
Astdd tog upp år ait det farllga iför snåv avelkanske inte ärde anlag
man dubbldr, uråi dlld oe a"lrq som q3r forloEde 'or dll frdmlrd on mån
selekterår ior hårt. Om mån kån våliå å. det bått'e. Jr oenerGkt
pecpektrv, dtt ta en k-rl vdr rå två lurlsysko. än äh ra-Lvå ku'lår på en

Elt åvelsprogEm (dår mån, genom rest.iktioner, otesluter ndär ur avel,
t.ex. genom att begrånsa antalet parnlngar en hanh!nd får göra eller att
ta bort djlr med vissa problem) bör inte ut€slula mer ån 50 procent åv
populationen ien ras. Den ideaia minimipopulationen (djursom år
tillqånqllqa fö.åvel) bör våra minst 30 hånhondar och 30 tlkår för ati hö
tillnicklig 9€netisk variation.

l-å9 inåvelsgr.d viktig

lu fler dlaqnoser vitår, desto mer tå- vi art ta hånsyn t:ll. En avesreqel
€. inte uteslLtå mer åi halvå råspopu ånonen, iör då skåpås fler proolem
ån der motverkå_. I en lrren ra< i. det viklgt med lå9 rnävelsg.åd, en
hunds gensammansöttning år ett resultat åv föråldrarnas gener. Varje
irdlvd år unrk, vrlket innebår ah lullsyskon hte år genetisk llka. Om eh
lågt åntal individer används i avel reducerås den genetrska vanatione.
vllket leder ull inavelsd€presion, det I sin tu.leder till ökad iörekomst av

Någol som Astrid taläde €n del om år avelsindex. Det innebår kort ait
man värde.ar en tiks och hanhunds sanrmånlåqda vårde för en viss
eqenskåp. l4an tinar på åLr båoå föcildraB slakt ser ut ocn rå.fcm en
rnoe{ som då ska oe e. våqledninq r hur bra kombinåtionen komqer 3tt
vaE för den efterfråqade egenskapen. Dettå år vanllqt bland
lantbruksdjur och travhästar och vi kommer lörhoppnlngsv's att få höra
mer orn det f.amöver!
För aC kunna göra en avelsutvärd€dng behöver vi samla inlormauon,
oenom t.ex. hålsoenkåter och lrnde66knlnqar,

Viktigt i avelsplaneringen

En annan viktig fåktor i avelsplaneringen år tikens förmåga ått födå
naturligt och att kunna dla slna valpar. ! Norge säger man att €n tlk som
hte hårfyslskå möJllqheter ått födå naturliqt hte bÖr användas a avel
oavsett rasl En tik som inte kan !a hand om sina valpar sJålv, p.g.a.
mentälå oiåKe eller utebl.ven nlolkprodukt,on so.4 å. åftr,gt benngåd,
också bdr utsluräs ur avel.

vems ånsvår år det då att få fråm sunda hundär?

. utståll.ings-ochtåvlinqsdornare?

. vanliqa hundäqare?

tl



svaret år nog att anearet llgge. hos allal Domare kan premiera sunda
hundar, uppfödar€ såtta srq in rgenetik och planera sin åveloch vanliga
hundåqäre kån bldrå med lnformatjon om sinå hlndä.r t,ex. når
rasklubbamå skickär ut hålsoenkåter.

Aslrid visade ett förslaq till hur vi kan prioritera i vår avelsplanerinq:

2. Kroniska hudsjukdomar

om dessa !vå int€ är bra, Epelar
fördelar hunden eventuellt har?

3, Skelett
- Knän
- Rvss

- Armbågar

4. l.4ageltarm
5. Ogon
6. Hjärta

det då nåqon roll vilka andft

Dårefter kån llstån fyllas på och bll hur iång som helst.

En målformulerlng kån varat W skt löda uW ftlska hu ta, md
ftstypisk koEtruktld och me'tafit4 w kan leva eft långt och
lycktgt llv, ta glä4te ratt slg dälva. slna ägare och I samhällea,

Screenlng (undersökning av ett stort anial dJur i en ras, t.ex. HD-röntgen
eller DNA-prov, oavsetr kli.lskå symrom) bör ba€ anvåndås för
sjukdomaroch raser där sjukdomen haren faktisk betydelse för hundens
tunktionella hdlsd. DNA.Lest fdr iirflllqd srul.domar skd dnvå-das fo' åfl
undvika ån avla på sjuka djL,r, inte nddvåndiqtvis -ö. ått ur.ota
sjukdomen. Statistik år ett bra verktyq, men ska inte varå målet med
ävel. MåEt ska hela tiden värä att rå frdm funKlonellt friska hundar.

Klinlskt fri3ka djur

Båra kllnisktftska djurska anvåndas i avel, det år mycket våre att ha e!
hund som har <roniska hudproblem år att ha en som har C på e. hdft,
Dårmed rnle såqL dtt vi skd strunld i HD sLdlus på oe hundar son år
röntqade, men det är bara €n paråmeter och d€t år d€rl enda vi kan se
på papper. vi måste se på andra saker hos avelsdluren och det vlktigaste
är en funktlonell anatomi, att den är klinlskt rrisk oö har bra mentalltet.
tled kllniskt frisk menå3 t er €n hund som int. lider av .lnä höfter. våd d€
an nar för srarus. I våra små räser skulre me. förbud och teste. gö-a
avelsbasen så llten att vi knappt skulle ha någla avelsdjur kvar - och det
år INTE sund hundavel-

l:



- Vem hårsagt och kån bevisa ått en "normal" Corgihöft inte år en c-
höft? Oet ä r vl veterinärer som satt standarden för hur en A-h6ft ska s€
ut, men vitittåd€ inte på alla raser, utån på de stora, tsngå och h6sbent'd
rasemå med klinista besvår.

Idaq vet vi att HD år så mycket merän arv. Kost och motion har slor

Vi ff lrc sc på hlnde. son f hclhor

Sömmånlattninqsvls så handlarsund hundavelom att s€ helheten och
rnte ba.d detdlje.,_Vi kan inte odra Lnd på de pd-drelGr son iddqs aget
styr mycket av många raseG avel, er vls HD-status, laktlrst,
öqonlysnlng. vallan16g etc.
Fri från HD, ell€r vunnit flertal prov är int€ alltid d6tsamm. som
att hund€n år frisk. V, måste s€ på hLnden sor en helret, oet hlå,per
i.te att den ij. HD-fr om den har dåli9 nentaliiet, de! I'jälper i.E aft den
vunnrt 'lerä prov om den hår kroniskå qJoo-oblen, dålig rvgg, dållgä
fronter, dållqä handlede. eller Inån etc.

Kutrskap, öppenh6t och årli9h€t

Det håndlar om aft ha kunskåp, både om nutid och hur det vårförrl
Genom kunskap, öppenh€t och ärliqh€t kan vl lättåre styra rramtider. Vi
ska tälå med varandft inte om varandra, då här vi brä fönitsåttninqar
för att lyckaslVarför är vi uppfödare? Varföräqnarvi allvår tid och våra
penqar på hundar? Varlör är huset alltid fullt av hår? Varför har vi €n bll
med gott om plais till vårå hundar, men aldrig till nå98 månniskor?



Kanske at det passion, skapargladje, glädje över livet och kArleken till
vga hundar. Der handlat om.amvam metl våra hundarich v'n vänns.
Och det handlar om aft kunna göm skilnad. Vi kan alla gua en ski nad
till gläd|e ftu vqra hundaa on vi samarbeht med vaftnd?. Vi år själva
ned och skapar frantidea,

tag som lyssn..te p2 detta ftiedrag och an.f, kdada hets Nalin
EttP.sson / Avelskomm,aten tör Cafttisan

RASVersion2ifokus
Lördagen den 16 oktober 2O1o var det dags för ållå Pehb.oke-
intresser.d€ atl låta höctens informationsmöts om RÄS, version Z
gå äv stapeln. Vl vär tolv tapprå personer och €tt gång hundär
från lite olika dGlår av vårt avlånga land som trotsådc helgvilan
och slöt upp på Fållenbergs brukshundklubb.

Oaqen nleddes med e. vål\omme" nkåstund och dårefler ioltde en
qenonqånq år det vdl qenomdrberade qAs-oo(umentet tor ån få en huh
or. vad oagen stu le kommå att bjudå på. lratenå et inbjöd nl nångå
diskussioner av såväl låttsäm sorn mer *riös årtoch ordet vår fritt för
den som ville yttra sin åsikt id€ ollka örendena.

Pratslatt qäns
Då det vår eti pratqlatt gäng som samiats blev programmet en aning
rörsenåt o.h luncncn intogs lire sFaåre ån pLa-er.t. r-aer marintäg simt
rastn ng av båoe Lvåbenta och ryrbe.tå lortsatte vi dislussionerna k;n9
våd sund av€l innebår, hur vi ska ta oss an problem och möjligheter och
hurvi kan arbeta vidare utiriån dessa. Vid 15-snå.et var undertecknad
tvungen att drå mlg hemåt, men diskussionernå fortstte såkerlaqen åven
efter det attjag avlägsnat mig.

Vaktigt möte

!4dare villjag säga tack tillavelskommittdn som sammanställt eR
låReprolekr rrl en dve srkrlig dolumerrårion, TacR n|koksorrä som sås
t,ll ån vr oe! nanå och belåhå, .rqer nåm-d och inqen qldmd, o.h ia.k
till allå som slöt upp och kom tlll mötet som ju ärså viktigt lör att hjälpa
nll orh verkå för år. fö6öka föra Pembrokeäveln frånåtl ser med
förväntan ham emot det rårdlga dokumentet.

t.1
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Samtliga medlemmar iSWCK hälsas hjä^llgl vålkomfla till klubbens års-
möte lördagen deh 25 ma.s 2011.

Tid:

SBK Göteborgsåvd, Kallebåck. Göteborg
Väqbelkrivnlnq med karta i WCP nr 1/2011
Goda tåqfööindelser

Såmlinq med kaffe kl 12.00, årsmötet börlar kl 13.00,

Fdrutom å6mötet sker sedvanllg prisutdelning tlll samtllga vhnar€ på

Vi kornrner ått under dögen hå löfterlförsåUning (p.iser mottåges tack-
samtl).

För de som sedan så önskar, planerar vlgemensam middag.
Vlserfram mot en trevlig dag och kvållmed mycket corqlprat och glad
samvaro. lvler lnfo lwCP 1/2011.

Motio.e. skäll varä Etyrel6€n tillhanda senåst den 2s februarl
2011. D€ssa ståll ädr€s.€rås till ordfitrande; Borghild W€llström,
Holm€n! vå9 14, 760 31 Edsb.o 6ll€r via måil: bdle@@rois

Valberedninqen tar tacksamt emot synpunktet pA styrelsens samnansät
nhg aö ftrstag pA nya styrets ledlemnar-
Valberedningens sanmankallande år:
Elie Anglerct Fotsbetg, 0706-30 25 90
övrlga ledanöteft MaIn E ksson,0761-84 63 33 och Helen Hennksson,
0703-90 63 29

l-5
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Vl ho lEfr .t' fr69&9.ikr år !!d dgf .v Flig' f.&lt r.
T&k tll rlL v&. klpk{FE I lnr ..h fjdrd.

sy*Em f dr yåF Eloll |dr vkt fEfrflgm i
urrrållni.griri!.m v.ds h!. r49lt flR c.,t alt s Blae

pk .dnr i rt'tl@!d. S.rk- D.rl, 4l slrl h.r .lL rlrr Gst
..ls.ld bld 3:. åå.r.lk d c.{l'!Fi.lo. T.d4Gh rih..hliyh

lr.rdhnr*id'?ir! al gill har .rövd rh.lr LPall

aÅr,.!&d*4M'lffi

sl'aJibtdb*|rn!fu'

r.ar,tuidftitu bii.!dM,
Yg*.hr&.4h6l.rlrhr4.l''!i
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t7



1"vr;i',fi
engEB.wF_!åsup=

ugEl$ujnrarmry



sr
ö

r*örrrrr
Våro volpk6porc, och vänner. lillönskos

€n 6oD $uI
0ct

@tt6otrSUött

ov Curi och Birgifio vid

t
T
ö

KennefX-mas



sLArFEAeWg,E!,rSlVNyvr.t

ONSKAR ALLA
VALPKöPARE

ocH
öVRIGA CoRGI-VÄNNER

6OD JUL
ocH

60TT IWTT ÄR

Cunnel Lejmrn
Skårpäryen 3, Skeda

5859? Linköping
Tel 013-t7250, 070 9454?76

håsseswi0netfdtelc2.sc
wwn.slåtterångeDs.se
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G"d J"l a
Gott Nqtt Ar

ansLXr

(.n.'.1 (.d (og"ltg's.

.5to* t5[g1fJ uara unJcrbara valplöpare!



GodJuI & GottNyttfu!
Fromax Kennel

Welsh Corgi Cariligan

Valpar väntas
efier vår chrmpionfik Geesthnd's Tirtomrrs

oah chåEDlonhamn Cårddlcl€d Ch4in Reåctlon.
Om du år intressemd åv en valp ur deD båir kullen

skiv till kennela4frobåx.se eller ring Petra eller Susan:
0r5l-r38 28 / 070+44 6? 44
Hemsida: ww*.fromår.se



6a$to@rEflåFr
Let us introducel Our little red girl "KLARA" I

(GBch AUch DKch SEuch lNTuch B€ctrow aEhning Wth 9€m@d€r x Äll Tr.d€ oh rå Lå)

Migeva Heaven's On Fire

Kennel MIGEVA
Hd€n H€dritsson & Elisbeth Hldman

örebro, sWEDEx, +/16(0)707-3906329
www.midevå,*

WETSH CORGI CARDIGA S in Å[ COLOURS!

t1



!!"Lh f."rg'C.rdi1n

("rå"x& Nickname's
ö""1.."tL h-d,å**"..ik6sr

GoåJulaGo*N9*{......

Ltt händclscdLt 20ro...-.. Nga V;"".- oc$ Ch"'pio"silTTE
Gerqb Nr6ftrnae'6F.i- N.r"-*aG"-"51*

C,{KDÄX NICKNAMLS



pÅ wna KENNEL

valparna eft€r:

Borgs G.teau lllarcel u:Pompa & Ståt's Vama Våryra

Hrr varlt på utstållnlng:

tÅvlFlsfrlilÄEtEurÅ BrR ll5.{ Äs. LLå I x'rin Jorro$lr
dR

2! v.rFlra np

PÄ vFr-s FlMglolt 3t &,Li$Jd'asn
pÅvFrstrxÄEx€u ,rvdpueHe Ä!, E![ Bnubi

PAVItTlllM$Lr 3bvdtdsHr Äq,h${lll0shl.or

31 19, Ci'h'ln *d.

sågvås€n 168
.54 30 BRÄsTÄI'
0523-47131
076G79 aa la, O7o9-53 A6 ra



M önsksr er BUe en

erod Jul och Qott Nytt Yir

Skutegårdens kennel
En ny härlig valpkull planeras våren 20ll

Cålhrin o Jimmv Nordin
Skute 139

830 22 FÄKER
063-602 72, 070-678 88 52

070-678 04 54
skute@telia.com



6OD JUL
& 6ott Nytt Corgiår!!

Smulfronbockens Kennel
Ulla Therman

Oppgårdsvcigen 8
612 38 Finspång

u.thermon@olocal net.net

+el: O77?-18697

2X



Seosons äreetings
Kennel Weso Borg, Pro Schröder



Kennel Corgifnott önskor
ollo Corgilovers

6od Jul och
6ott Nfi CorgiÅrl

Klappar är kul,

ffn: +46 8 87 50 0A
Mob +46 73 991 38 69
.-Pon, co.gif iofiOginqil.coln

corgijul!

sWEDEN



od_lvtL
och

Qott NSttc År
öv*knr

Gdbnella Harsrronr,väeen i Dalen 2.5-24797 FLYINGE

Tel +46 46 980 86, +4670"7570 801
emailf fox@teliecon.l,{w..orgi$/fayfot

Ch,tri&iErt^



6od Jul E 6ott flytt Er!

allc vdro
önshos

corgr!onner

t, l. l. tt

#r#rg{-#{-
CoRGICHARMÖRERNA

MAGIC & COFFTAN

Igro'c I Wild Magic

Borghild Wellström

bolle@corui.se

Weså Borgs Gåteau l\4arcel

Ellie Anglerot-Forsberg

ellie@corsi.se



g1d,trilr*o *Jr"NUtt 
Åf

ötrlkwum"fiaå arlrgifrtiltfr

0118-4421 4(t /)i04-974417
ta,i,lt st:otyJi.(dlirtt nt.t.il.tn m.

utt$ ur, u. Iu dro[I .i.tt!) ona $e



4/l öala ate aorpäxt
qdld&q"äWÅ

R*Q/otz,oKe
3e3444d4

742: &2-O63
w.{+Åar7e



Eo[ Jut st Eott t\ryfi Årt
önsfot

I(osof s(,'lomn1 LaFC, KI,IE

L;,tpet, lutt-Iim, Cookic, Snuhn

'r/afpar 
qetrafutas till qötjafl a? 201 1

te[1{em 0322-533 74 tuIo6i[0737-66 41 55

Fgnne I no 5 fe. 5 aguc t te @ te Iia com

littp : //www. no 6 [e 6 ague tte. s e

.v .l' .v .v .v .v
rå"i-tgdF!9,{' *f Urrlgt'F



,f"n-,lQn
o
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ön s/t ru, 97et u t e 1,fi r w t c
lgro'c Yanisin "Åre* utmaning"

Belroyd Pemcader's Geraint "Åreb clown"

Sanägl Cani a JäEslän. Kennet Wee+alk

Noble Baguette fustin "Årets nykomling"
Stua fökownngat inlin 2411

SarnäOd Carh Jansson Xennel Slo|. Biön

Eva Sjöslröm
Tfn: 0705.753225

www.kenneligroc.se



öns6.sr cQanti u a-J medfamlfryå.

rgme(Wee-trofFs

Camilla Järeslätt Björg Granlund
Södersocknen oset 6

51991 lstorp
www.kenneligroc.se - Kennel Wee.Folks



öns6.sr cQanti u a-J medfamlfryå.

rgme(Wee-trofFs

Camilla Järeslätt Björg Granlund
Södersocknen oset 6

51991 lstorp
www.kenneligroc.se - Kennel Wee.Folks



Eo[ Jut st Eott t\ryfi Årt
önsfot

I(osof s(,'lomn1 LaFC, KI,IE

L;,tpet, lutt-Iim, Cookic, Snuhn

'/a[par heräEgas tit iörjaft de 201 1

te[1&m0322-533 74 94obi[0737-66 41 55

Fgnne I no 5 fe. 5 aguc t te @ te Iia com

littp : //www. no 6 [e 6 ague tte. s e

.v .l' .v .v .v .v
rå"i-tgdF!9,{' *f Urrlgt'F



6od Jul & Gott t'Wtt Är!
önskos

ollo våra vönner och volpköpore

{+Ss.'n.cFJ'"#s.s

Possibles Kennel
Helena& Kjell Olsson

-fel O5O5-22O 13, Mob 076-\02 O7 19
possibles@corlsborq.net

www.possibles.se

Posrihle\ !3lpr litddr !010r)sr)7

.v .v .v .v .v .v
*T'!At'\Ff \*,{r\gdF*.ir
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öns&ar ui

på l[ennet

Ftor|Biö$

valpar plancrade trll vårcn 2oll,

efter 5E UCll N UCH Sigen's Herminc

C-arin Jansson
Stilerskogcn l2o

ozg54079

oTot-7i+627
pjuttehotmail.com7+agöstc"Sgbruli



God Jul och Gott Nytt Ar

Er alla

Teddilyn's kennel

Cardigan Welsh Corgi

Maggan Synak och Leif Keisu

www.teddilvnskennel.se

maggan.svnak@bredband. net

Vi har valpar till salu

önskar vi



EJrr SJJr

Trevlig helg och gott nytt corgiår!

Valpar pla neras till sommaren!

Karin Johansson
Hoverberg 464

84o 40 Svenstavik
o687-tzz34

oToo-464754
nujnuj @telia.com

.li



S lilCKs AKII,IIIE lSttEL I
Bolo edå_ .. r- /ol ; ! ar'! r"rsnelg, so
. '\r' drrm rdroshe ge 20r I 0b 02 06 0- pj r'1o. \ebL'gs LaF p ng

vå d"9oenoru o|eqdoq v -F.ger os:-ne trddog 0 headd

fu5el:
4 bådds-stlqa 5AO, /naft (vårt specialpis)
Vl h.r bokat € la 'hundstugof' 10 sl

7l hlsva9nsplåtser med ei
Vi h-r forbokat 6 st LAo, /natt

Vandra.hemmet enkelrum 220, /natt
dubbe r 150,'/bädd

Vi kommer !ft hå våra stående proqramp!nkter med bl a "Cotqtgtillnjngen"
Höjdp!nkten år .åtu.igtvrs "sve.iges Snåbbaste Corgr" v avsl!tår he 9en
m€d Oemensam m ddag.

l',ler detaljerad nro iWCP nr l/2011.

Vi I d! boka r!m, stlqa e ler husvd!nsplats eler on d! har frå9or eller
synpunkrer, måi å qår.å jkt v(rsw.k.orq el€r rinq Bo le Ar07 AZ 12 56.

nar sag der !r rorra arct

11



IT-Rutan

SWCK-hemsidan uppdateras ståndigt och vi behöver
alas hjälp med att hålla den sä aktuelldet är möjligt-
Denrom hår ånnons/er av olika släg på sidan t ex:

ävelshaneånnons

måste hjälpä web-masterså åttannonsernä åråKuellä. Dettå genom ått själv
ändra ennonsen eller att meddelå web'mast€rn vad som skallåndrås.

Gamlaparnin€sannonse.börtasbort,likasåavelshanarsomintelängre
används. oetta eörs av ån nonsören €ll€r Eenom att meddela web'master.

Valpannonsernnns kva. i2 månåder, dårefter kan annonsen fö.|än8as om
annonsörensåönskar. Detålie8ersed.nannonsörenattantingenta bort
annonsen ell€r m€ddela web'master när a lla valpar är så1&.
Mai ti I web master och lT ansv.risrlgllaE@:ssLq8

RapponerinC av utstä LlninSsresult.t sk€r fr o m 2011 endast från sKKs H!nd'
dåta, bSEl!9!!4$!rclb!!r!&!e. Där kän man enkeit söka efter önskade
uppgifter.

På sKr.s hemsidå finns även Avelsdata h!!p/!c@4€k!.!ctb!sl$b1d samt en
mångd andra nydltheier.

SWCk harnumera en s k"Banne/'på hemsidan,5e rubdken "swcK-Sanner
hämtas här". Alla välkomnas att använda bannem på sina hernsidor, för att
lånkå till www.swck.orc .



Jul enligt'Our Corgi World"

Twl3 thc nEm b€fore Cllfldln.t
and th€*! on rhe rug
W.r€ two llttl. corgis
All co6y ånd 6nu9...

le corg,ti who3 this såntå clåwt then?
2d cdllr a very thln bloke irvered in soot, I shouldnt worder.
rj Corol: Whars he do then?
zd coåi : E/inqs erEsents.
ld coql: Why €nt he come to the front door like everyone else?
2d CorElr I suipect lfs on€ of tiose dåft hunan storles llke theE beinE
fald€s åt the bottom ol the qard€n,
le Corg.tr Fairles? f!€ nevd seen t6ld€5, There'sslugs and rnlce and even
a mol€ or two, nut no Fairies,
2d Corgl ay ihe såy, dld you know thåt collle åt No. 3 has håd hls
plcture ln the paDer aqöln?
r* Colgi: I cåntstand hlm. H weåls å plnk collår.
2d dEi: You weär å plnk cöllär
ln Coql: Wåtch tl Any!€y, n was red unul you chewed lt.
2d Co.gir To 9d bdck to this Claws bloke. They say he comes with

1$ Colgi: Don't cåll me dearl rm not that colliefrom No, 3,
2d Corglr If Sant comes d,own the chlmney h€ ll trEad on you on the
herÅh rug.
1+ Clrsl: He's not comlng h€re w e fm on quard..l'm tlÖt åfrald of hlm.
Wh€re are yo! gdlng?
2d corqi: Uastalrs to b€d.
1$ CoBl: Walt for rne, l'm comlng...

+5



SWCKS CORGIKALENDER 2011
Glöm inte ått besrållå "Årets l!lklåpp"l
Den kommer åven ått sållBs 

' 
v3, monte_ på Hund 2010.

Kalendern kostar även i år SEK 1OO,- /porto tillkomrner. Ett stort tack ull
ålla söm sklckat in bilder!

Bestållninq ålmånacka@coroi,se eller nnq Bolle, 0707-42 12 56

SWC(S AfiIVTTETSPRIS - WERIGES MEST AKTIVA CORGI
Priset som premierå. n.ndens akivitelei

skicka också in om dia hund bllvit champion i nåqon sren under åretl

Info finns på hemsidan
http://www,swck-oro/frames/aktiviteter/aktivitetsorls aktlviteter.htm

Glöm lnre att sk:cLa in undelaget tirl ak!]!@5w4.a!9 se-ast 20! ' -01-3r.
lråqor besvarås av Bolle, o7o7-a21256

JJJJJJJJJJJ
Bra sagt om hundar
"Golf v€rkår varå ea besvå.1'91 sah an pronenerå. Slålv '.jredrår tä9 ah
qå ut o.h qå med hundarna."

"H-noens ogon, hJ.oens uttryck, del vårnå vifiåndet på
magn rka kallå rse. p3 en L-nd har en e_da gLdag ven
oss månniskor att upptråda som totala idioter."
Berb.rå Wmdhouse

'Vör kallar vår hund rör Pyramiden eftersom han I alla rum han varit I

låmnar efter siq en pycmid."
Rodney Dangertield

"Han harsin hund så våltrånåd åti:hän bä6 qör deL
Problem€t är bara att han 9ör det när han läser den

"H!nden ären gentlemanj lag hoppas hamna I hans himm€|, lnte I

uppqift - aLt iå



Tio bud för hundutstöllore
(rånöt ut qqerskä rcur corqr wond" och .veBtt av redaktöEn.)

1. Vinn alltid med ödmjukh€t och fitrlora med stolthet.

2. Gratulerå alltid vinnarna och dela derås glådie. De kanske 9ör
detsamma för dig €lr dag.

3. Vålj ut den båsta ävelshannen för din tlk.

4. Ba tålåmod nå.du våljer avelshundar, kom ihåg att den fulå ankungen
ofta bltr den vackra svanen.

5, Kom ihåq ått det itrsamrna hund du ålskår, oåEett om den blh Bl5

6. Uppskåtta kvälneten \os andrä n ånnGkors hundår o.\ erkdnn rele.
hos dina eqnä, då blir d! en båttre uppfödåre.

8. Kom lhåg att dln h!nd älskar och respekterar drg förutsåttnrngslöst.
Försök ätt leva upp till detta. Det k.n vara svårt, men årvårt del!

9. Kom ihåg att detta är slst? dagen att leva idag. Vad du 9ör och säger
idaq kdn aldrig andEs, mel du kån kontrolleE det.

'0. När du vi^ner stort och aet ör speciellt, låt hte andra törstöra din
iyd<å aven om lngen ånnån (tråkigt nog) delår den. Spåra och njut åv
den, minnena är dtna för alltid o.h de kan ingen ta rrån djg, Andrd
kånske år avundsjuka, men de är dlna. Behandla bara andra som du sjålv
villbli bemött ochjag tror ått väriden bliren I'evligare plat5l

7. Kom ihåg atL varle ågerande har si. konsekvens nar du 9å. in i ringen.
Dorndrens åsrkter dr en konsekvens. Om d! rnte qr,lör den, still i^re upp



VArilld.lsspsi€lla. hälliE! och djlpt ähkadc lills HddE" ftjdd 19990923 pS

SndhnbeL4 {trd sor H€ndrdd. liimdde Gs lftiF i rlor lsginlllll@don dd 2l)
aucui. Sdlnaden cn€r en så vdnlis och tus sjilär!llde,6olurllis-Mcnwihck(ocksi

ör rlla irm eh rll! L{vlila utplqvckft rilkMtu, €n vovlc $ft HMda bdtirdc dh
sladdc inl€ bd os ulnr alla dju och nAnnis*oi som kn j h€nnB viig.

vi ?ir d$rgu $m no öhr*u tmn. alll gdu i hudninlcn senon rout och hlssa Yvone @i
L.nnd



Utstdllningsresultot

oBSl Finslplaccnnlar mpponcB\ lill dlyn€ldtr,{orehorq ulin, ' ir

!ll!-4!r!!e_sEfj!!
Cardiean donm: M.a Pe6sn
Grtuis*!! Rlbnik Htrri.r MtincNr. Kalbo.2jtrdd.
Fnnd A bo Blegd, Pom & susq M{teN- Vinc&e.. I dil I Lfik Ck 2bhkl lt{!cib.
Bekms Bre ins $irh Penclder, (evh Dover, Örb!o. löll lökl Ck lbl*].
Crdrr Porrl. M.rgmta Widin. Linlöping lökl lökkCk lbhld Ccn Cei6 BIM.
C&rddtl.d Chrln Rcr.rion.lkErr! Slra.dbcre, Ttby, raikl 3ökk.
sDr'eeN Aindr. Mtrtu Liidbde, sc{cNd I ct}L
rrontx'llnk.r BcU, Susan&Pcts Manc6. vinsiker liuntl liunlk HD.
$tur€rarcars Diva, Lcn0 sonrmerfclJ Uli lslorp. ljunll:junkk.
Blådnu f,trlr Ensddde, Andr€d & Pdlld llolnqli$, Rilncå.2u!1.
Abdr.nr [ster 0lcs! , Mana Lindbors. Se8erI!.lukl lukt
BlÄti!trs CIr! Copysrite. ,Amlr6 & Pauh Holnqvisr. Rirc.i. lijkl
j\-l.lnsnc\Th.odoaCrinrSrJ.l. I inl.p.ng l.\l lnll

^ll 
Trrde ltrtimsle Srss6lion. Perm Monens, VitrE0k$ lhkk ck lbtklR-crcib.

lnmc\ Dionond Drop. tlrlcMOlJsn. Kelshorg. lc hkk Ch .lbrkl.
Nlcknrm\ Frirr Blucflction.CannaSandell, Linköp'ns. lchkkCk lblklC!.ih olR.
wesr Borgs FnN, Kajsu Brdml!, En!ik&. -rch!k.
Csis!tr s Elcktn BlArlr!. Andrels Holmqrisl Råneå. Nclkk Hp BtR vetcmn.

?rd!tul. done: Moa Pe $d
N.bnowN Cole H..n. Rira'liiley Wilbers. lin Mrthicsen. Norse lchkkCk lbhklClcib
BIR

3/? Bortu. SKK-nrl
Pftbrcke d{'turrc:^lånTrllor
RnnO Slaft Vstr. lnsle, Anr-Man AndoNson, llöcrntl,. lv"lplk llp DiR-valp
Räit O Slirt! YresMi.h.l. Ota Hmsdl! Öckcd :vålDkl.
lsro'o Vuilin. Ev{ GranlLnrd Sjöstrirn Kunlsarer. ljunkl ljunkkCk 5hhkl.
Rän o slirl! x-Lee, cunncl BonJdsotr, I{ijsinÄs. ljonkl lj$kk tlp.

dlr\Loo. Monik!lohd$on,Kåeurö{. Ilkl llkkCl4bliklc.'-r.
l(oNaljmsBcllnsn. M irAld.nbEnd, viirgtirda. liikl lökklk.
Xorvllie$ 86! Nov., 

^ho 
Kldssdn, Cdbo. Iötl lijkk.

Welcop'3 StliboI Thl Spuhi., K'isrin AndeNson, Änotritr. l6*l lökk.
Änrtir0 s lnsh Cofie, Cunncl Bond.s@ Hör"Däs. lchkk ck lbbkl.
Forgrtn Porcr O Mrglr, Evr Grmlund Sjösröm. Kug\ärd. lhkk Cl :bhkl.
XoNaljens Boocic Wooei€, Cunncl Botrdsson. llösanrs. 4chkk Ck.
Iebrlos{ cok saan. tulå Tjlle! wilberg, Tin \'l{inicrcn. Norlc lcl*l cl lbhklBIR.
thon.ok'r H$bc.t. .lon-Åkc Fr.nb.rc. Alv€sr.. 5chlk Ck,
cin.ith!6Erit , Gi6iclb rloliirijin, Fltin8c.lj@*l ljunkk ttp.
Dld{rll*.\ Ch$cl. Evr Cånl6d siösFilh, Kune(irci llonkl ljoikk Ht.
Hinl.bsckcDs Åfid. Gun Cirsber& SerdFgo. liuil.
Ärdire s World OI Frmo, Cmcl Bdilcsdn. Hög$iis. lökl 2ökI Ck 5bdd
Hlhl.ba.&cni Ystrnike, CunneL B.nd6son, tlöc!.å\. li]H l6kk Ck lbrkl Ccn

Puklpuun Md! Fo. ZodlN- Monikn Johrnson. Kågdöd. löU .liikk
Rcd Ro$lttt Chic Crroline, Anm l!onh.C]singe. Lökllökt.
Ioblr B.gucx. Hildur, Elilr!.dr winr.r HMlssdr, FriNlr l.tkk.
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Sisgcn's Haal. Rna Tilley $ ilbfls. Norg€. Ichkk Ck lbrklBIM.
Jotrlor$ (iss Me (lrc Tdnny t lc. 

^lnrlsrs.lctrtt.:\.'olrle Baeucnc Fdry- Tonmy lde. Alioe.{s. z.hkk Ck.lbrkl.
(onvlljers Gren flrsn. clr 6i\sb€rE SerdFs6. I vetkk Ck lhlkl Bl R-vererun
Ämtine s |rish ColTe. Grnnolaondca$n. HöBxniis. Itrvolckl Hp.
Om Cissber8. Sexdreea, kflnel Konvdje l trppnl.

Cdrdl{n donsE: Alan Tlvlu
$nn€rADsers D!c[e. smdm ol$on, Rynal. ljutrll ljunkk Ck 4btll.
Cordd Posrl. Mdgdo Widiq Cditu Sddell Widin. Linkijpin+. löll 2iikl Ck lbhU.
Sroc& llq's RBtcl Matr. Am-Ch lone Rcnnerrih. Cnbo. I ökl Iök& Ck lbhkl (en ttlM.
xerrr. clpt.in J$k. Mrr!*crr widin. Lnlöpi'E lcMlCklbhkl.
C,rddl.rd Dry Clcu Onb_, Jiloeke Plonrn. Aslrp ljunN ljurkli Ck lbltl Cln BlR.
Crnlrr Psndorå. Ev! schulz, flitr_vd0. lökl:ökkCk sbril.
Nicknrmt Throdon. C6iia S rdell, Liilönin! I ökl I ökk Ck thkl.
lnnc\ Dl.nond Drop.lleleha Ok$n, Kdkboie. zchkk Ck:lb*l.
liickrrsk F|irl Blle Fictim. Cuinå Sedcll, lidröpirg. lll'll Ck:htkl.

t!l]-4!!ts -!EE!e!
C.rdiaan ddnidr: LeilRdF4r Hidd
All tndcr mp. KaL inr ore lLrd. cund..Jl 1.,(l:tr||.
Fmrd Bilbo Baggei Sum & Pcta Mdc6. Vinutkcr. I ul1 l ot! Ck Ibhld Con BIR
AllTddcRrBrih(. KaruinJ O.rc' lud. Sun,l\qll oLl loli[.
Crrddided Chlln Roftlion, Ra8har Shndbs!] Tiby lökllökkCk2bhkl.
FrondTinkor Bdl. SBM & Peh Mane8. Vingåler liunkl l.iunkk Cli:blkl
Altuir.n! Itleldr. Elckrnrk. Corn1a Smdbcrg, KöpmrnholnEn. luklzukk
Blitjr.N f,sl.r Elcgi.t. Msia Llndborg. Scgdsu. I ull lulk Ck I b*l Ccd BIM.
C,frcn s Anbruri!. Anneli luson, Slitrl\iit, litll öl(k.
Y..dlc F.eid! Gogh, Ralnar Shndbcrr, Tiily. 2öli.

e!-Uqs!!!Ic!,Sglqx:l!!!qdjlcs!:lr:$eqJ|Jlf-!ryilr
ldBrt I htrosri!. Bluc. lncild Ruud. Nolge. I valpkl 4-6 min ltp,
LkteLiruÄmaon.l :hrh\'lsor.Kl,rr..Jn.lrJpkkr-brån.
all Tridc Ccnrertold. Pr Mdnn '4m!( Nörge. l valpkk t-6 nlån Hp.
Åll Trsde Codalk For Mum. Pcr Mortctr Aam[. Norce.2vs]pkk 4-6 nran tlp.
Grtuiekls MLtml, AnnLMd{ SlMv, lslilgls.. 5!.lpklt 4-6 n d.

Cr&si*!i Pusrr- Msri Konronen. HulhrahamDat, opl valpkk.l'6 min.
Linc Li.e Anwer. Lisbcli Nihson. KIar-slu4l. opl nlpkk ,1-6 lMn.
MlgNn Clory Grr( Lls{bu Brrgstijd. Vinlfusa. ,tlalpkk ,l ii hån.
Misew Cmd Rockins. Hclcollcnnks$n, Orcbm lvrlpkk4-6mdn-
lbh€t Brley D$idsr, Iigvild Rood. Norgc :lolpkh 6-9 sir.
:{lcttredct Cdnon"Shol, Cann! SrndsllWidin. Li*öpine lluhkk6I nriD HpRIM

C*dlglrd€n\ DIon C\ Nl0lodl, Nina Rlnbc!! Ndryd llalpkk6 9nin Hp alR !!lp
C,rdlsrrd€n\ lxnc For Dirmondr,llerdc Fn-qcn Monmk, Norsr. 2valpkk 6-0 nriin ll!.
lmbrt Hnkleberry H€llc{. Helcm OI{$i. Kd!hd!. jvalpl* 6-9 må .

.tll Trlde Afier Eisht. F da s!ens$o. Norg€. ljlnkl ljutt I lp.
Grtuiskas Rrbnik H3rictM/:ft nr$n. XJylbo. ljunkl 2jrnkk.
Achoyd Pcn.{dcrGcr,CisilldJiiNslårt lsrsn. lukl lukkC! lbhllCd.
t'ronrr Bilbo B.ee.r.l,eh & Suson Martfls. Vinråker. lukllukkfi.
C{6rlond r arrbod Bl.cl( OL'r l.tru { r'rld l}l aukk
Ic.n CtDr!.g Ci, Mdionc Koddd, Norge lukl.
lrmrt l'!lbov,lnaild Ru J, Norgc. l llukhlln.
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AdotrL' 
^ 

lobl. l.rd. Silj€ &thnnc Bjarkby. Norge. i ökl l ökk Ck.
Äll Tmde Rolerco$rer, Tonc Be.tc Nöklin!. Nors!. lökl2öll cl(.
all Tr!d! Vrnp, Tone Aede Nitkling. Norg., löklJokk.
lnmrt Buddy, lngllld Ruud, Noryc. löillökk.
Crdrr Porrl. Mi+mta Widin, tinlöpins. Opl chkk Ck

^ll 
Tid. l,$dns lhprcsion. Mananne Koarud. Nors€. Opl chkk.

Blondie's Äm€rion ErDres, Lisbe'n Nilsson, Klltslorp ,lchJd Cl sbhkl.
Bo.n To tu Bonb{ Supsnttr Gsucho. Anru Maria & UllaStiåv. E$ilsluna Oflchld
G€esllatr(l s Picked Prrd. ouli Toilola.linhlld. Opl cnkk cl.
GeollMu! ceotr conbove4ir, Enl & lls. Frarp. D nuÄ. 2rlirk Ck zbhkl
Kcrmrn Clnllin Js(t. (a' nd imdell. t.1\oflrs.:.lll ( l!
Nicktrrmet alusornNior To crrdrl, An.-chtiei.c önnd. ljolnsund opl clr](l(.
Trnlln FBN H€lr, U6ne Tvesb4NoEc. l.hkk Ck lbhkl BlR.
Y.nljc Ahck knishr. Per Mond A!ut. Norc.lc[ktCt lbnkl.
Cfi&r lm. lrndrc Nonien$rd. Noftlöping. I vetkk Hp BlM-lcrd?n
Åll Trade 

^rkiry 
lor Trorrtle. Pcr Mortcn Amk, Nor3e. ljunkl l.imkk Ck.

carddicr.d Dflll tr Disguik, Jdffir 
^lrNsoa 

Dq.nns. ljo d lt!.!k.
Crrddilrod Dh P',inh, Crn GreNrritn. SoLlenhus. ljunklljurk(
c.rddided Double Trouble. Elisbefi Börj$s , Vinlro$. lunkl ljuhkk ck rblkl.
C,rddl.r{d Dry cle onlt, jtreh Plorp. tudrp l.iunl(l ljmkk Hp
C,rdis.rdcnt Cute .^s C,n Bc. H€ldi lrsen Momnk. Norye. lj rkl.
Fmrd Ti*e. B€[. lcttr & 5B6 MdcN, vingJrur lju*l
Citullk6 Pll{ Lillvor Jllobi$n. As.Lc.ljunkl.
Crnsirka! Plak!. A dE Kmtssel Norsc.ljunH.
GrCsiskr. Plon kr. 

^nna-Mdir 
Sriiåv. Eski lsu na. 2r onk l.

Nscard! Qstom. Ioic Selrc Nökline, Noree. ljmkl.
Crrdlg.rd€D\ Aury Bec H-id 

' 
1!r VotrJ \Jrgc jrll

G6tla..l" Dru.nbox| Heidi En!€n Monrok. Noqc. lukl I ulk tlp.
Verdids Jssnln, Frida svssson. Nor-!e. Iukl 2ulk.
Nl Trlde Sh*r. Nol Sllnql, P6 Mon{n Afal, Nurge. I ökl ]ökk Cl 4btkl.
Scrylbs r$cpsrke Annc Woldm & (ikko KorJUla Fnrlind. 1ökl lökk Ck.
BIÄtjrlN Dlisy Drgdrivrrc. 

^ndrc 
KBgsct, Ndrlc lö11

C$d8 O.kr!. Anctre Nordssr .Nadöfing 2ökl.
Fearup aessie. Erik & llsc l'0arur, DMn rk. lökl lökkCk 2bfil cen chrnrpiomr.
Hrrbfan Ltndme(?l.l. H.diEig6 Mod.aL Ndqe löl(l4öl&.
Inne\ Delishttul Bluc. hreaildltoud, No€.. löklsökk.
:.-t krmt Friry Blue lrdlr. Mnh, .Imry Ölutul. H6lnrmd. ichtr CL
All Trade I n{nstc Sussclion, PclE Maneu. Vineikq Schkk Ck,
c..drx ]!lrlv., Ksin BcNcrhcd, Krdncholm 4nU ck.
Cadlrrnd'r trprv d Unlry. N,hnrå tohjola Finldd. lchkkCtJbrkl.
licknrnet FsirJ Bhe nciior. (-!rin! Sandcll-Widin. t.inköpins.5chkk Ck.
G.6llrnd'3 Kitimr. TMU Trooi. Finlan'l. I vetl I C! I b&l BIR-vdeM BIM
Hcll Hl*ikonee\, kcnneL C.61hnd'r, Finlsd luraÄl llr.

Irnirdld dom r: Frd Frickr
D!8-Otto,MiksclaThyberc,A ik8. Ivalplk44månIlp.
-Arnw.tZil{,lrune Sdi!$ad. Norgr. lvrlpkk46 6år Hp.
Don- Mikarl!'l hybcrg, A^ika :valDkk.1'6 ntn.
Gs€rrlilt Enya. Svc&- Rnndcn, Norlc.l!0lpkk 4.6 n$n.
\oD'c B4trrtr.Johnry. Bri( Mfi.Btckfrh. Kiisr in dldnrn, lldlpk[ 6 9 min.
l\oblc tlsucrte Jurrin. Krnn JnNson. tjK Sjösrönr. Öse!$)bnr[. lulpkk 6-t min.
Siggrn's Kosr.ll tub Tillet wilberg Norgc. llulpkk 6-9 niitn HF BIR-lulp
Ct@rri Enoa HMnc Tv$u4 Norge. 2v!lll{l{ 6-9 dån Hp.
Shren's klly. Rittr f illey Wilbcra. Norsc.lvalF 6-9 måD llp



ls.o'cYlhlo. Cann AhEren. l,idkfu)ing. ljlnkl?jm** Hp
lsro'c !!niri!. Eva cnnlunJ silö$lön Kurxsiitn lju*l liuru ck rbllll.
Clrslth! Eror Rlll1'@d, Jennicc Skdslund, FoNh4a 2011.
Sl$e.'s lnpenll Tou.h, tul! Tilley Wilbcrs- Norse. I uk1 I utt ft shhll.
Slggen'r ln fteC{lro. Mrn M I'Lcdtö)o \trckr ldtl?dll
Dojoj onlh Bnrs tl O n. K.vin Dover. t,in SselhcL Nolse. I ök I I ökk Ck lbhk I Cen

lgr.'. I wild Nlrgic. Borshild Welhtron Ellie Alslerol Fo$berg. Edsbn. I ökl löl(k,
Jorlorar Cu on Mrde, Els Kftnholnr. Nor-qe. Iökl5öt*.
r$nvrlleb B€nMr, Vmr Al.,n6tud, \6clrJr .nl] Liikl
Lcilecardt B.rcs.,rane Fiilen Ssisstad. Noree. !ökl.
Sigg.n's Ferdimn4 Toru Seba6. Nor8c. I ökl 2öld( C-k.

Dngorjol R.d Buo!. Chi@C.rdi. Hmne Tvesb!, Nofge.2chkk Ck 4bhkl,
FersrE Porrr O Mgst. lvu Siöst'tn, Kunssärer .Lhkk Ck.
lgm'cSifTre& Monc IngemrNsn, Sävedrln. Opl dhkk.
Ncbnoq Colc H!En. Rit! Iillcy Wilberg No€c. I chtk Ck lbhkl BIM-
slgg.n\ Doo'e!. Bnd-bgcrcbl'fro'd.ur Kr:r otl chlk
Sigg.n" v8!n- Julic Wilb€rs, Noree.:lchkk Ck.
Ttennct's ltc.ben. J0n-Äkr Fen$er& AltBla opl dhkk.
Vrcdor Dr.m Come True. Ulla Rohold Finldd. sclirk Ct.
Siescn'3 Mrj& Msrtini. Kmneth & Sonjo Nilsson. Kil.Iverkk Hp BIM-lrlm
Did€rik!.r's Cnocl [u 6rmlu sjöiitq Kug{i'd. ljunll ljulk CL
Siegcn" Juls Joplln- Ril!TillcyWilbre- Norec. ljuntl2iunkt tl!
SDikeMrsict Nqi To Norhllg, lisbcth Nih$n, Kl0ASroa 2junli.
B.ruon Unbrirr digel For Drlgonlot. 

^nne 
lndd!@rd. Norge. l dkl :!kk ck.

Ctnrirh\ Eresrd SisEEn D€rlsl, Åsc M)ryold. Norse. I ukl I uLL Ck I blkl Cerr BIR.
cimritht Erit!, Cabriclh Hlfstlöd, Flyi.!s. I ull lulk HF.
J!rhl,r..r Cnftli Hadet af Klinrebels. viskarors. ?ukl,
Msri!.o Den€lor rins*, Ailo Majelin. FinlMd. I ukl 4!ll llp.
Grett0rd'r zrrb, Mdritude Jiilol4 Finlu'l. liikl löt}.
Koruljms tinbnel Helcm lkben$on. Kinnahuk. lökl4ökk.
Mis M4l6 Ptukldi.itrg. Ellinor Lindgcn Crmdsti'r! Viixjö. lö*1.
R.d Rollltt 5 Brlllbnr B..lrlcc. Monic! Nih$h, Ähdl. lökl l{tktCk-
sicrron llp-TFDitq J0nc Eilon Seri8shd. Norge. lökl.
Thennek's Etldoi Kdier & Sdnjr Nil{v'n. Kil.löl! 5ökk
T$in,n D.ro To Drc.m, Bnt Vclline, Norsc. löil26kk Ck.
Cutr.hh Aoh To f,mhrrl. fue M]flold, Ndrge. lchLl C! zbtkl.
Clnlrt Brins lt O.- llsre l vcsrad, Norge. lchkk Ck.
Nobl€ B{suene IriEur, Eli$b.nr winl.r HMyssoh. Frilsltr. 5cbl* ck.
sregq's arrr. srmnle Mirrlcdr. Nolge schkk ck +blkr,
Sies.n's e e Vills, RnalillcyWilbcrB. Norec. Oplcfikk.
Sigg.n's Upto*n CirL Julic Wilberg, Norge. 2cnlt1{ cl( lbll1.
A.rtro'3 Culn.*rc. Slcm Rords. Norge. 2astkk Hp.
Chrilht B€e" Nn.es. Hbhnc Tvesiåd, Noire. I vedd Ck sbt BrR-vctLrdh.
Rna & L.iEHmrn Wilhcrg. kenndl Sigg.n\. Ndrgc. I upplll Hp.

2llt-E!El$q!-!tr&4
Cardien dollw: Anna Whitrush
Nichtrlnet ccnno!-sno( c.rinå sandcll. LinköpinB. lv{lpkk Ht BIR-v.lt.
W$! Borgi E(ror Btbnsf. AM9L(g Jo@on. UDtleds Vilbt, 2v!lt'kk H0
Crrdrr Ronrldo. Arne$ Sundin. 1}[$e.r!. lukl lukk llp.
FmM! Bilbo Brgg0r SNd & Pct! Mrdc6. Vinei&d ltr! 10ll Ck ]bhll Cen Rr&ib
adkm{ Brcnnine $ltli Pcn.rd.r- Kevin Dovs. örebo. löU liikk.
Crr&x Nl.trB, P€b LMdbers, Eskil$utrd. I öU I ött Ck'lbhll.



ShirgårdsBllårms l-elix. Ku Aselson. VarrhnBd. l6kl :ökk.
c.rdr Poeel. cMird srndcll. Mdxard0 widiÄ Lin!öDin!. I cbl[ ci{ I bhll cocib BIM
Aom To Ae f,nFlrq Suiams Cr(hd- An@ Mdiä & Ulla Srtåv, E\kilslum- lchkktl

Crddi.red D.op Bdullftrl. Malin 
^srid 

Kolbå.k. I.irnkl lj0nkkHp.
D.ntrllh rFlrsll.lne. Maile Arv.n$on. l iunebrhe{t ljunklljunkk llf.
FroDå! Tinker a![, sssn & Psh Mdcu. virurk r I itrnkl ] iull Hp.
Cirdrr Pepit!. Marglreh widin, linköFitrs. lökk ?ölk Ck2btklR{trcih.
crdldi.red Belle Zr ooob. Msrir Kodbrcr Uallsrahmmtr. 2ökl.
Holr Bondr\ Bridger Jones. Lmr Tlrolssn, viicr.ilc. I öll] löll.
Snl8cnr 

^rhms. 
Anna'Mana & Ulla S6Äv. EskilstLna. lökl 1ökk Ck lblklCcn

I4dF.cb widin, Linkiipins.kcnnel C,r.l,r, I qrllhl Hp.

tm&oke dotu €: 
^huwhiL 

rah
Nolrlc Brslcn. Jum Jin. Tonmy kke, AlincsÄ.{. 2aalr]kk I lp.
:tobl€ B.gnen. Jusiir. (rin Jm\rN. Evr Granlud Sjösiröu öecfbybrut. lulp(k Hp

sig8cr's krismr Elinh.th Aspcnbcr8. Estihtnm. lulpkk llr BIM-Hlp.
nifl O Slirt X-Loo. BrirL Louise, Mdi€|ftd. ljunkl I imld( I{p.
tftrvaljfls Bate'Mc. Len. Denelssn, Stjdmhov, 1ökl löld.
rÄilcop's Slrrbot The Spdnic, k:lin 

^rdc6s.n. 
ÄrDtlo6. I ö|l ]ö$ Cn:lbhll.

X-tl{ Ntpolcon H(lnehs!. Bnsirb Eksniim, [iir.nru!. liikl lökk Ck 2bhkl Ccrl R

Nehriorvr Cole Hmn. Rita Tillcy Wilb*9, Iin M(hirsd. Norge lchhhCk lbhllCa.ib
H&.
xonrclienr rd€ls.k. cMci$br'!- sc\Jn!n. ljunlL lju k Hp.
Xunv!ljcn!Elclin.örJrnKsrrjf!m.vs{e'j, Junrl 

riullrln
Xonvsljer s Evcrsreen. ccdEd I luncnnz- Väand6. lj u nt I rj u ntt.
sleg.n's E.rr nq Kdin Ju\*on, ön.fhtb.rL liikl li*k Clr lb&l cdn R kcib,
Jo oron Kiss Me l(slc Tonnny L!ke. Alinssis. lchkkCk Ibtkl(fib ttlM.
Noblc Bigncno Fairy, Tdnht Latc. Älinesrs zchll
XoNdj0ni GrM tlsh. Cu Cissbcrr. S*dr€ga I vcltk Ck lbrkl BIR veteBn.
Crn Clsbcr8. Sexdern, kcmel Ronvsljcns. lupptll.

ll/3 Norrködrp SKli-ml
C,rdrxan dorltre: cu!,11. s!!11'!J!
Nicktrln.t Clifi-H!trBer. Liz Hdselqrisl. Nybro. lvalpkF Hp BIR ulp,
Nickrlnet BIU€ c.lFQurrr€r. HclenoR, Mnrir.ned. lrrlpkk rlp BIM-$|D.
sEtteringcni Drrt , LcE Lundllh!, tumlo$a l.ibll ljunkkHt,
l'mner Dilbo Basss. Snsn & I'et!Mrftfli Vin-qiker. lukl l kkak2bhklCcn.
Bedvo$ Brea.llg Wnh Pencader. Hclcnc I Idriksotr örcbro löhl I ökk Ct 4bhhl.
Hu ri.an. Clnd.s Cj. I lcls. rl€nnkssm. ÖEhro I dkl 2ökk.
C!.d3\ Po$rl. Vr !äRr tr rJirr Lnl"t.n& :rMl cl 'bhll.
C*dnr Origlnrl. MaillRu Widii. Link(lFing IchkkCI( lbhkl alR.
C,nhx lzn. Ancn Nodc!$ad. Nonkijpine. lv.tkkCk5bhkl ttllrlcr.mn.
FroEdTiiker adl, sucd& Pdn Mde$, Vnrulildr ljmkl ]jun]l ck rbLllcun BIM.
SlAttcråns.os Itiriq Cunncl l-tjman. l"ink4'nrg. ljunti ?iurkk llp.
c.rdor NIrrloD, Kcrsrin [dcstedl. Vrelr Klo$cr. ?ö*1.
Cårör O.l'I{, And Nonlunsrd4 NontiiFrg, 2nkl.
Crn.rPcDit..MarrldaWidin.LinköpiDs. 1ökl löklCklbtki.
$tukrnrgeN Clsr. cunllLej$ ! Lin!öping lijkl2ökkckrbtkl
snygoni ArhcbE. 

^nn!-Mrntr 
& urrssriiiv, !*irsr@ rchlrick5hrrl

lickrlnF\ F lrr Bluc Fictior, Carinn Sandell, Linkönina. I chkk Ck.$ltl
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Cfd.t Juvcl. Manebunc BerE. Lnrkönins. lvelkk HrBIM-vchn.
Megdeh widin. Li'*öpihg. kcnnel cardd. I upplu IIp.

Pcmbote domrE: Cnnilh SkåUpon
Nobrlowr Col. llrm. Rita Tilley Wilb1:rg.Iin M hrcsd.Norgc.IchkkCk thhklBIR.
JrctbFns Fion. Anit! Iohans$n. O.ebrc. I ukl I ukk I lp.

2&g!irb$(!!!!t
cadiFn domE: des M lon
Wes! Dorgs H(ror Edbo$4 AmcLis td.&son. tlptlmds Vibby. I vlLpkk Hp BIR v.lp,
Slad.rinscnr 

^ron. 
tlircrnJ ArlJ\oh. CFd,nse. loll 1ol\

Blotrdic's Ämericad Etpre$, lisberh Nilsoa Klagjorp lcila Ck IbhhlBIR.
abrdic'i lndlrn S!dF.r. vivehJdssoo, Ul)l)ldd\ Viisb!. ljunhl ljunkkCk lblklCren
BIM.
Vollrr liro{Chrnells Lhlrdrh \i.$n. KL!{urp i,l' ln!l
Abndic't Anuins Cd.c. Lkbcih N ili\on, Klag$orp. I chkk Ck 2blhl.

Psrbroke dQnue: D€r Muton
Notb arsucne Jlrrin. Kinn Janr$n. östcöyl,nrk. I valpll I lp BIR-lalp.

dlr\ Lco. Mdnilj JdhlNon,.Kågerö{. lul(l llkkCk lbhklCenBlR.
lsio'c Tar,nkr. Kdin Janson. Osreöirrul. ?ökl.
Spike-Mrgict N.Il To F-o irs. Lisbcrh Nilssdtr Kl.$torp. l.im}l liurkL
Cthtt DouBhly Dl!a- Kann J Non. O(cöröruk. ukl l!tt.
Pu*sipuurMdcForZodiriMonikiJohnson,Kåeclnd. lökllökkcklbrkl.
sl8gar'*Hern nc. Krin JMson. ö*l6ybnrl lölllökkck lb&lcdBtM.

2q!:!i$!SEE!4
Cardl!.n &)maE:dcsManron
w€s. Borss ll€dor Barbo*., Annetre Jona$n, Ulplnds viliry. I \3lpkk I Ip BIR-valp.
Sldtrerirgqc aron. A glL \rlan.llC'nJngr lD!.ii(l
Blondic's Anenc.n ErDrc$, lisbeth Nilssn. Klo8siorp lchkk Ck lbhkl lrlR.
Blo.di.'3 lndi$ strmer. vivcka JonNon. Upphds viisbt. lju llju !Cllbtklcul
BIM.
tlbll€r l$r\ Clrrnellr. l rbcrh \iisotr. XlJr{olF. loll löll.
Blondle's awlng Crra. Lhbdth Nilr$ Kl.gsloqi I .hld C[ :b&1.

fsE!Ed!---dgu4!9i@!
Nobk B.s!cn. Ju6tio. Kann Jmson. Ösreöybok. llalpkk Hp BIR-valp.
zodis'. L{. Monik! Johsnson. Kr-qcröd. ltrll lukk ck lbikl ccn BlR.
lgro ( Tdr kr. Kann JM$on. ösrr$tbo!. 2ökl.
SDikeMqic\ NeIlTo Notfiina lisbdh Nihson. Klo$roD. ljunkl Ijmkk.
ctmrt Dotrghtt Div!. (rin Jmssdn. östcrbybtu! Ilkl luu
Pukipuun M!d.Fo.Zodhr. Moniks,loh son. Kåcelnd. lökl ?ökk Ctlblkl,
si![rn's tremlne. ($in ]!nson, Ö$cdybruk. I öhl lökk Ck lb*l Cen BlM.

!9Ä-YEUS&:q!
sad'8a! !!o!r!-!!rLili!!!r!!,8!!e
Wcsa Bo.ss H€.ror B5rbos., Annetle Jonosson. Uppllnds Våsby. I wlFkl flp BIR volp.
slif,erärscr\ aron. a lrnJ 

^Dlrrh"ll 
Ltudirrr. loll lökk.

alon d l('. Aaerllrn Erprr$, LisbdhNils$n, Kl,€trrrp lchkk Ck lbhlilCdcib BIR
Elondic'3lndi.. Ssmn€r. Viveklon0ron. UrFl ds Vdsby. ljunkl ljuntt llp.
1löll€r Yff Chr.clls I Fbrd \i $i, K I 'gi.rp 

'ukl l.ill
ab.dc'r anrdnp Cd.c, Li$beth Nili{oi, KhgstorD. luhkk Ct lbrklCeib Bl 4.



l'mb.oke dom@: Eva Liliel'aid Bd€
nrnbh BrAuerto Justi!. Xrrifl h$son. Öscrbybrul. I Hlpkk Hp BIR-volp.
z.dtrh L6. Morik! Jdi@srdn. Ktg.rnd, I url I !kk.
lsro'c ?rtmk , L4in ju6$n, Östcöybrul. löU
spik -Mlglch Nei To Norbing. Lisbcrh Nilsnr. Klägsolp. ljhtl ljukl Hp.
Plkrlpoun Mrdc For Zodla, Morik!Johm$n, Kågs.öd lakllök[.
slm.n s F.rnin.. Xårin J.nsor Ösleöybruk- lökl lökk ck lbrlil ccd clcib BIR.

ltl9 S.fie.o SKKirt
C.rdiaar dolMr:].a tnwlds
Cren rcc Bmno. Mosdalem Benilsn, Flyinsc.lukl l kk llp,
c.lrcn's Dio.ysos. l,qla von woeon, Lut. löll I ökk ck 2blrld ccn R-cfib.
Cdddl.r*d Curtosl{ Killcd Ih. Cil. Milin Enks$i, V.bdii(L lökl.
Blondict ADcrlc.n Dxprc$, LisbelhNilsion, Khcslor! lchkkCk LbhtlCacib BlM.
Q$nlunt Ebhr, El$ing Fnbdg, Hrlmstul. lleil(k llp BlR-vdrmn.
Corsihuse( Co.o. ftork ild viLladsfl/Kair Klemm.nsen, Danmart.2iMkl.
Drntdi.r's Fir5l Lim, NlÅire ÄN*lJsod, LtunEbyhcd. 2iudl
Crrddilrod D.dc^ Choils Mrlin Eritsson. Vchirnd. lukl lutk Ck:btllR cacib.
Crc$ Fes Besi€. Ma8dalem BDriilsson, Flyinsc. lukl
Rwlmnt\ For!. SriM Lydig. T.drd. 2ull.
Slånerinsms |tillc. CunnelL€jmn. Linköpins lukl hkk.
Äil T.!de Suge. Ard Spic€. Mrlin Erilssdr! Vcbcdd lötl löll C! lb*lCcnCacitBlR
Corgll6cl Bh..r. ThortiLd villalL*n/Klrin Klmqsfl, Ddn0rk. litkl26tkCk 5brkl.
Ou.ntun'r ll..nr, Cunncl & Benar såmuekson, Linlrörior. KlP ötl.
RuMllcrrd\ Poll!.  nnJCrJ. .Ldm. Iuma Hal'cr :nr'I
SrÅfterarsenr Cl.r.. Gunnel Lejman. LinköpitrB. 2ökl.
Bobres Alisr, rirt rh Nil*rdn. Klå8son zch!* ck 4hdd.
Yrrdhsn ln Ftrno. Mdin Eriki\on Vrh.röd lchkkCklhtkl

tudlrdt€ done: lcan riwls
itoblc t4ndte Jun Jim.'l ommy Loke. AliDssis. I vnpkk Hp BIR'E1p.
Rin O Sliitt! Yv6-Michel. Olga HsNor Ö.kcdi.2junll
Zorlur, Lco. Monikr Joh $on. (nrE!öd. I ul(l I ukk Ck lbhkl C..r R-cicib.
Anntinr's BrMyTn Love, Cunncl aondossn, llöE0ntis. löll.
Regg.ml! N.tlll.. Jme Peteisd. Mora 

^n 
iilson. Sulijv. lökL.

Xonvlljenr Boosie llooei€, CunnclBotrdsson.llösanrs. lchkl Ck lbhklCacibBlM.
slikFMcgi. s .!t To Nolnirg, rirbcrh Nilssdr. Kl,$brp I iuirl ljull Hp.
Cimiirh's Evil!. Cabnello Hafsrröm. t-lyinsc. lukl lukk Hp.
Birkelrlkker's Xfillippe. IrA+Murclc DidcriL!.n, Oahnrrk. Iökl lött Ck lblli Ccn

Fnd.. Monic!Clcnrvik, lrcllebors. iökl 3ökk.
Pukliputr! Mide Fo. Zodis. MDnita Johrnson. Krgciöd I öll löt[
Jotrl.r.n KhrMc rlrq Tomny L!te.AlirEs$. lchkkCk lbrkl(!cib BlR.
rioble BlEUcne Hildri Eliebdh Wif,rer HM,ssdn, Fnrh. lchll c:k 2brkl R-cacib.
Borldun\ C{khr. Cråbncild Hlllstiim. nyine. lldLli( C* 4b(l BlR-rdurd.



UPPFÖDARETISXA REGLER
Faslstållda vid SWCKS Årimöte 2008-01-29

sällude tör medlelmd i Svef,ska welsh Corsi Klubben (SWCK).

Medlem i SWCK:
- skoll l'ölja SKKS sn'ndresler
- bör ej lå€ betäcka ti]{ idre 24 måEdeB ålder
- skall endn$an!ånda hunda i alel sornerhållir m;nsr2:åpris i kYaliterpå

ofricicll utställning
- skållendasr åvld på rasL)?iska, sunda och ftiskåindivider
- skall vs.a väl isan i resp mstaDdard
- skåll on något onormsll uppstår i kullen. inlbmen aveh.åde1
- börstålla upp med dd och hjälp till vålpköpåma

Upplödffitiska rcglcr gällcr ävcu 1ör valph?irvisning och avclsGdgivnins.

AVELSKOMT4ITTfN
Besiår av avelsråden lör cardigan och pembroke

san1t ledamötcr enligt nedan.
I av.lskonmitttn inr6r ävcn valnhånvisår.n

AVELSRÅD Pf,MAROKE
EH Cn.lmd-Slöltöb 0310-3,1, å6

0&3t 5{t 08

ovchrud embrc[erä'ssck orE

Vrlphånlisning Crrdigån & Pembroke:
Ellie Angleror-Forsbcrs

rcl 070-610 25 90
E'poslr wlpfomedlindaswck.ofl:

ÄVEI"SR"ÅD CARDICA:t
UUr Th.rM 0122-13 60t

M,,in Enksrm 0?6lL61rl

chrdd $rdiwd,$.k orc

57



R-EGIONO\{BUD I VÅRT AVLÅNGA I-AND

Föi rilliilier har vier våkds iÖstersötland. vår måhännine iirnalunisNisar iylla
ävo det lommer! Du son bd rips lill dft valonn ph$en. hör av dig dll

lllie Aneleml-Frodbse 0l I '.ll I I 000 cUieazicorsi.se
0706-10 25 90

tono Runncrfelr 0102-412 4s !$!as!tl!Gjg!1!ajL!e!!

Hrlluds +ld Ähsbores ltn
ficlcMRobctusoh 012044107 iskldcNrnro!!,l.con
Le (idnhmd Sj65r6m 0320'810 36 imadsipnel.sc

^rnika 
mh Jm-^!c Fnhbs-q 0,17:{74l mcklfbxcNadtlii.co$

Tonmr K3rl\lröm 0.191!-2I 15 42 xnm! rsdnnc halvipn€r.sc

Moni@ Nihson 0512-1:361 noniclaz bldckochoqntu k
0701-33 66 3S

örrurgödrd t' nt
Hil3hgbnd, Gtvleborg + Ddrmr
Maii Li'öorg 0278-301 64 ljndbobal{ulii.uod

Jåmd.nd + ViJrcrnor.lrnd
rsinjohd$on 0691-30402 nuiruirrrblio.com

Ml0-4,1146 mdnis.glcf,vit(rdia.cdb
041G19955 coruiralelircom

0t 4i 10;14 Poulitolnqvisrohotuil coD
Vitutrboltcn + lo.rtottm

SroFtNkholtrVRoskseo + virrm,nbnd
Borefiild wcllstranr 0707-81 12 J6 boll€aacoNi.s

Rcgion.nbtrdslnsv.ng dsvdig €Itiva.tco@i.se
Bor-shild Wellshiin

Reelolsktltltoler och riMrbete geler r urlleivls 6ter regiongråmemr

b!!{4!di4rpq

0?09 53 77 70 Nir sM\G rclia (oo
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SVENSKA WELSU CORCI KLUBBEN

(L!EBADa!SS. $rtSIs-qcs!119q!r

MEDI.EMSAVCTFTER:

Fbrdr.slng.*s, lDpfi ldsrc:

SWIFT: SWEDSESS
ta^N: SE5?80000008021830046767

RJIVISORER
Ard€rs Pdbqvist Tcl Lr4l6-l0s 55

ÄINSNEEEISEBi-O!&!

swcls Ef, MSIDA !(!ilh4r4!.qj!sb-qrg

Wdmr<er: H.lEr Anl.rron
eDst tonskra{Nck.ora

Aaki.ldtiU:
A.^IN Keet tnke a.h Pp\tb ke Jehlt,

htn lilknn 
'tun! 

i rni;n
F 1D:1n . Itbhtun Finlzad

./..u9*qå\

EI FCI )?

W"9

Aes,llos Look Llr lYo! n ivt
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