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SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE
Ordförande/
Pr-Info
Int kontakt

Borghild Wellström

Holmens väg 18
760 31 Edsbro

0707-82 12 56
ordforande@swck.org
pr@swck.org
int.kontakt@swck.org

Vice ordförande/
Utbildningsansvarig

Cecilia Lindhoff

Norlindsväg 15
168 59 Bromma

08-87 50 08
utbild@swck.org
viceordforande@swck.org

Ord ledamot/ Kassör
Medlemsansv

Harrieth Mårtensson

Trastgatan 10
775 52 Krylbo

0226-524 49
kassor@swck.org
medlemsansvarig@swck.org

Ord ledamot/
Sekreterare

Lena Sommerfeld-Ulff

Rörmossen Dala
519 91 Istorp

0320-820 40
0703-89 57 50
sekr@swck.org

Ord ledamot/
Utställningsansvarig

Viveka Jonasson

Maria Krantzons väg 21
194 56 Upplands Väsby

Ord ledamot/
Aktivitetsansvarig

Jarmo Sinkkonen

Har avgått

Ord ledamot/
IT-ansvarig

Helena Karlsson

Snipgränd 138
906 24 Umeå

090-349 3826
it@swck.org

Suppleant/ Ansv
Domarkonf 2013

Lena Abrahamsson

Klyvstigen 15
153 94 Hölö

08-5506 5109
ansvarigdomarkonf2013@swck.org

Suppleant/

Gabriella Hafström

Vägen i Dalen 2
247 97 Flyinge

046-980 86
suppl@swck.org

utstallningsansvarig@swck.org

För att e-posta hela styrelsen går det bra att använda styrelse@swck.org
Welsh Corgi Prat
Ansvarig utgivare:
Redaktör:
Redaktionskommitté:

Borghild Wellström
Ulla von Wowern, Drapav. 75, 224 74 Lund, 070-306 6523
Malin Eriksson, Eva Granlund-Sjöström

Tidningen utkommer 4 ggr/år:

Utkommer
Nr 1 mars
Nr 2 juni
Nr 3 september
Nr 4 december

Manusstopp
1 februari
1 maj
1 augusti
1 november

Notiser under rubrikerna parning, födda, dödsfall, importer, exporter och championat:
annons och bild gratis.
Annonser skall insändas tryckfärdiga till redaktören, redaktor@swck.org
För riktighet i sak och innehåll av införda annonser svarar författaren/annonsören till
fullo!
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Foto: Mia J, Vicanphoto

3

Information om WCP
WCPs redaktion tar tacksamt emot redaktionella bidrag till tidningen.
Redaktionen förbehåller sig rätten att bestämma vad som publiceras och
även rätten att redigera eller be skribenterna skriva om sitt material.
Insända bilder som publiceras i WCP ska vara egna bilder eller ha skriftligt
tillstånd av fotografen.
För notiser under rubrikerna parning, födda, dödsfall, importer, exporter
och championat gäller att annons och bild är gratis. Dock bör observeras
att redaktionen inte automatiskt ”plockar” information från SWCKs
hemsida när det gäller dessa rubriker. Den som vill ha in en notis i WCP
måste alltså skicka in text. Filer bifogas separat!
Redaktören bearbetar inkommet material till färdig tidning. Därefter
lämnas den till ansvarige utgivaren (ordförande) som har ”sista ordet”.
Annonser ska insändas tryckfärdiga till redaktören. Wordfiler eller om det
gäller helsidesannonser går det också bra med PDF:er.
För riktighet i sak och innehåll av införda annonser svarar annonsören till
fullo!
WCP kommer ut med 4 nr/ år: under mars, juni, september och december.
Manusstopp: 1 februari, 1 maj, 1 augusti, 1 november.
WCP kan som mest innehålla 60 sidor (= maxvikt för dubbelt porto).
Corgihälsningar
Redaktionen

Kassörens lilla ruta
Till dags dato är vi 446 st medlemmar som betalt
medlemsavgift för 2011.
Vi har fått 28 nya medlemmar i år.
Jag saknar fortfarande flera ”gamla” medlemmar.
Vid frågor om medlemskap, avgifter m m, kontakta mig gärna!
Trevlig corgisommar,
Harrieth Mårtensson
kassor@swck.org
Tfn 0226-52 449
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Edsbro i början av April: Det regnar och blåser
och jag hoppas på att den sista snön försvinner!
Mussepuss fyllde 12 år i fredags, lille plutten, ibland känns det som om
det var alldeles nyss vi hämtade hem honom, ibland känns det som om
han varit hos mig för alltid.
SWCKs årsmöte gick av stapeln lördagen den 26 mars i Göteborg.
Kallebäcks Brukshundklubb var ett mycket trevligt ställe att vara på, gick
snabbt att komma dit från Centralen också.
Vi mottogs med kaffe och bullar av de två duktiga ”servitörerna” Hans
Dagerteg och Ulf Magnusson – vi får väl inte glömma bort den fyrbenta
hjälpredan Daisy heller!
Medlemmar strömmade till från när och fjärran – eller kanske mest från
när, men när det var dags för själva mötet var vi 23 st röstberättigade
medlemmar närvarande.
Vår eminenta mötesordförande Ulla Therman såg till att mötet avlöpte i
god ordning. Undertecknad valdes till ordförande för SWCK på ännu ett
år. Jag är mycket hedrad över våra medlemmars förtroende.
Nya styrelsen presenteras i WCP, ni önskas hjärtligt välkomna!
Efter avslutat årsmöte bröt vi för lunch – servitörerna hade då
transformerats till kockar och bjöd på en utsökt hummersoppa med
mycket gott till!
När lunchen var avklarad var det dags för Årets Corgi i alla olika
kategorier. Många rosetter och diplom delades ut till glada ägare.
Avtackning av våra avgående styrelsemedlemmar var nästa punkt på
agendan, men tyvärr hade Hans och Ulf då hunnit åka iväg till annat
viktigt möte.
Jag vill passa på att än en gång tacka de avgående styrelsemedlemmarna
(Monica Nilsson, Ulf Magnusson och Hans Dagerteg) för deras
engagemang och den tid de lagt ner för oss alla i SWCK. Utan personer
som är villiga att lägga mycket av sin fritid på detta ideella arbete står vi
andra oss slätt. Hans D har varit en klippa för oss i styrelsen – speciellt
för mig – men telefon och mail finns ju alltid!
Nu närmast följer SWCKs specialutställning i Simmatorp lördag 2011-0507, därefter är det dags för SWCKs Aktivitetshelg i Mösseberg 2011-06-02
– 05.
Nästa ”specialare” är lördag 2011-09-17 i Österbybruk.
Med önskan om en vilsam sommar!

/Bolle
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”Titta mig inte i ögonen för då kommer jag att stjäla ditt hjärta”
Det är väl att begära alltför mycket,
men nog hade det varit bra om
uppfödare av corgi hade försett den hage där de har sina små valpar med
varningsskyltar. Tro mig! Jag talar av egen erfarenhet. Två gånger under
de senaste tre åren har jag råkat ut för dessa små ”hjärtetjuvar”.
Ja, ni vet säkert själv hur det känns. Man står böjd över valphagen, tittar
på de små underverken och tycker att egentligen alla är lika bedårande
söta. Så plötsligt händer det – VALPEN möter din blick och du är
räddningslöst förlorad.
”Så bra att du kom, det är ju hos dig jag skall bo, sova i din säng, gnaga
på dina nyligen inköpta skor och lura ut dig på tidiga morgonpromenader i
hällande regn. Kom Matte, så åker vi hem!”
Det är naturligtvis på sin plats att jag som ny redaktör för WCP
presenterar mig:
Ulla von Wowern, född i ett hundälskande hem i Helsingborg år 1947,
men sedan tidigt 1970-tal bosatt i Lund. Som den sanna lundensare jag
är, har jag varit Lunds universitet trogen allt sedan jag skrev min första
tentamen i Klassisk arkeologi och sedan fortsatte att läsa ett antal andra
intressanta humanistiska ämnen. Jag har ända sedan barnsben tyckt att
ett museum är den mest fascinerande plats man kan befinna sig på. Så
Lunds universitets Historiska museum blev min arbetsplats och där har
jag nu varit verksam i snart tre decennier. Min speciella ämnesinriktning
är numismatik (vetenskap om mynt) och visst är det fortfarande lika
spännande att sitta med ett gammalt mynt i handen och försöka ta reda
på vem som lät prägla det, när det präglades, var det präglades och, inte
minst, varför det präglades med den åt- och frånsida det har.
Mitt andra stora intresse är hundar, särskilt de där två storörade,
kortbenta och busiga corgisarna som på något förunderligt sätt lyckas
fylla det mesta av min lediga tid. Cafrems Dionysos, vanligen kallad Mr
Huffy eller bara Huffy, och Noble Baguettes Jerry/James, som i
vardagslag lystrar till Lilleman eller Lille Prinsen.
Inget hem är fulländat utan en hund, en söndertuggad matta, en säng
med svarta fotavtryck och repade bordsben – en älskad hund som möter
dig när du kommer hem, glad över att du äntligen är hemma efter att ha
varit ute med soporna i trettio sekunder!
Många hälsningar
Ulla, Mr Huffy och Lilleman - som väntar på många fina bidrag till WCP.
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Nya medlemmar hälsas välkomna!
Alltid lika roligt att få namnen på de nya medlemmarna! Alla
hälsas givetvis hjärtligt välkomna till klubben. Jag hoppas att
många kommer att skicka in sina egna små historier hur det kom
sig att de ”blev med” just Corgi samt några rader om sig själva.
Apelqvist Andreas
Augustsson Marina
Augustsson Per- Olov
Axelsson Victoria
Eklund Mona
Fäger Sandra
Hermansson Alexandra
Håkansson Lillian
Ljung Lena
Lundberg Maj-Britt
Mustaniemi Michael
Nilsson Gunilla
Nordlöf Johanna
von Wowern Christer

Övre Olskrogsgatan 23
Kråkåsvägen 10
Kråkåsvägen 10
N. Sundsvägen 20
Övägen 140
Nordewallsgatan 27
Södra Trängallen 3 B
Ärentuna östa
Durrnäsvägen 26 B
Backvägen 19
Fiskgjusegränd 2
Kärrtorp Skoghem
Värdshusgatan 8
Drapavägen 75

416 67
693 32
693 32
610 74
810 40
461 39
541 46
743 91
941 40
814 92
745 61
240 36
572 30
224 74

GÖTEBORG
DEGERFORS
DEGERFORS
VAGNHÄRAD
HEDESUNDA
TROLLHÄTTAN
SKÖVDE
STORVRETA
PITEÅ
SKUTSKÄR
ENKÖPING
STEHAG
OSKARSHAMN
LUND

Card

Pem
Pem
Card
Card
Card
Card
Pem
Card
Card

Vi i Region Skåne behöver hjälp……
Med att bemanna och ”behunda” vår rasmonter på Hundens Dag på
Ribersborg i Malmö i samband med World Cup och SM i fältritt.
Det är under 3 dagar, den 5-7 augusti 2011.
All hjälp är välkommen. Det kan vara allt från några timmar till en hel
dag.
Skicka ett mail med uppgifter om när ni kan och vilken ras ni kommer
med (skulle vara kul om vi kan ha båda våra raser där hela tiden). Så ska
vi skriva ihop ett schema för de tre dagarna.
Agneta
Monica

corgi@telia.com
monica.glemvik@telia.com

Vi kommer även att lägga ut info på klubbens hemsida, www.swck.org .
Corgihälsningar
Agneta Palmkvist
Monica Glemvik
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Dear Corgi Clubs,
The Dutch Welsh Corgi Club would like to invite you for the Euro Corgi Show 2011 in Leeuwarden,
the Netherlands. This Show will be held in the same week as the Euro Dog Show 2011. It will be a
week full of shows. And there is a great possibility to become Dutch Champion in just one week.
To start there will be a CAC/CACIB Show on Sunday August 28th in Rotterdam.
On Thursday September 1st there will be a CAC Show in Leeuwarden (same venue as the EDS).
On Friday September 2nd we organize the 3rd edition of the Euro Corgi (double CAC) Show in
Leeuwarden.
The big Final will be on September 4th in Leeuwarden, this is the Euro Dog (CAC/CACIB) Show 2011.
For more info about the Euro Corgi Show or the other shows look at the website:

www.eurocorgishow.com
Through this website you can enter your dogs online or you can download an entry form.
To gain the title of Dutch Champion you need to gain 4 CAC’s and the dog needs to be older than 27
months.
We invited Mr. S. Hall (GB) to judge the Cardigans and Ms. L. Campion (IE) to judge the Pembrokes.
We hope to welcome you all at the Euro Corgi Show 2011 in Leeuwarden!

Regards,
Maikel Koot
Commissioner Events
Dutch Welsh Corgi Club
Nederlandse Welsh Corgi Club (NWCC)
info@eurocorgishow.com
evenementen@welshcorgiclub.nl
www.eurocorgishow.com
www.welshcorgiclub.nl

Den nya styrelsen
Nya styrelsens sammansättning blev enligt nedan:
Ordförande, 1 år
Ordinarie ledamot,
Ordinarie ledamot,
Ordinarie ledamot,
Ordinarie ledamot,
Ordinarie ledamot,
Ordinarie ledamot,
Suppleant, 1 år
Suppleant, 1 år

2
2
1
1
1
1

år
år
år
år
år
år

Borghild Wellström
Jarmo Sinkkonen
Viveka Jonasson
Helena M Karlsson
Harrieth Mårtensson
Cecilia Lindhoff
Lena Sommerfeld-Ulff
Lena Abrahamsson
Gabriella Hafström

(fyllnad)
kvar
kvar
kvar

Våra nya styrelsemedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till SWCK och
styrelsen. Nedan följer deras presentationer.
Jarmo Sinkkonen har tyvärr blivit tvungen att avsäga sig sitt uppdrag.
Han önskar oss i styrelsen lycka till och hoppas kunna ställa upp för
klubben vid annat tillfälle.
Vi tackar Jarmo för hans engagemang och för att han försökte och önskar
honom och familjen all lycka framöver.

Helena Karlsson heter jag, är 42 år gammal och bor i Umeå, Björkarnas
stad, med make, barn och hundar. Jag har jobbat på dagis och arbetar nu
på frivillig basis med ungdomar som har bl a drogproblem eller andra
problem. Detta är något som verkligen ligger mig varmt om hjärtat och
ger så mycket tillbaka. Så förutom våra egna fyra barn har vi även fått
några ”bonusungar”.
Mitt hundintresse började tidigt och min första egna hund fick jag då jag
var 13 år. I tidiga år började jag jobba som extrahjälp på hundpensionat
och kennlar och där började tanken växa fram på att en dag själv bli
uppfödare. Under den tiden fick jag ovärderlig erfarenhet av allt från att
planera kombinationer, parning, valpning, dvs det mesta som hör till
uppfödning, vilket även innebär utställning, djurskötsel, kostnader,
kejsarsnitt och mycket mera. Jag fick uppleva allt från lycka då det går
bra, till sorg och besvikelse då det inte blir som man tänkt sig. Jag var
således väl förberedd då det var dags att själv börja med uppfödning.
Under årens lopp fram till dags dato har jag gått en hel del utbildningar,
bl a SKKs uppfödarutbildning 2006, men fullärd blir man aldrig. :)
Jag har erfarenhet av flera raser, bl a Sankt Bernhard, Schäfer, Lhasa
Apso, Bernersennen, Saluki, vilka varit en del av mitt liv och min uppväxt.
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Mina uppfödarplaner var att starta med corgi redan i början av 2000talet. Detta var en ras vi redan då fått upp ögonen för, men p g a av
sjukdom och allergi inom familjen gick de planerna i stöpet. Det blev att
helt tänka om och vi fastnade då för ”Kineserna”. Efter några år började
vi föda upp Chinese Crested Dog, med vars avkommor vi hade
framgångar i utställningsringarna bl a championat i olika länder.
Sista ”kineskullen” föddes 2008 och vi beslöt då att lägga den delen av
aveln på "hyllan", för det var ju egentligen corgi som vi ville syssla med.
Så äntligen den 2 januari 2009 föddes hon, Mynta, som var en helt
fantastisk trefärgad cardigantjej. Hon hade allt man kunde önska sig av
en hund och mer där till. Tyvärr lämnade hon oss, p g a av sjukdom, i
stor sorg och saknad i slutet av 2010.
Här hemma har vi även en underbar Cardigankille, Blåtirans Frodo Fabel,
och hans bästa kompis, Sheltien Frost.
Vi får väl se när hjärtat är redo för en tik igen, så drömmen kan gå i
uppfyllelse.
Vi tycker mycket om att vara ute i skog och mark och vid havet med våra
hundar. Så förutom utställning har vi även sysslat lite med viltspår,
lydnad, agility, fast mest på skoj. Med 3 tonårsbarn och en 23-åring i
familjen så blir det förstås mycket bus och lek för hundarna. :)
Familjen, som består av mig, maken Joakim och 4 ungdomar, delar ett
stort hundintresse vilket är toppen. Alla hjälps åt och det är skönt att
intresset går i "arv". :)
Drömmen och förhoppningen är att en dag själv få uppleva våra egna
små corgikorvar här hemma - men allt har som sagt sin tid.
Detta var lite omkring om mig och mitt. Önskar er alla en underbar
sommar !! /Helena
Våra två underbara hundar – Frost och Frodo
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Hallå alla corgilovers!

Viveka Jonasson heter jag och blev i år invald i SWCKs styrelse samt
utnämnd till utställningsansvarig i SWCK - Och vem är då jag? Viveka är
mitt förnamn och jag är snart 22 höstar, bor i Väsby tillsammans med
min underbara sambo Adam och våra 3 lurvetussar - Nea, Aylen & Goofy!
Jag är född och uppvuxen i valplådan, då min kära mormor var uppfödare
långt innan jag föddes och fortfarande är aktiv. Hon har haft en stor och
betydelsefull inverkan på mitt liv och idag har även jag en kennel Waywens. Jag har alltid varit omringad av hund, marsvin och en hel del
andra djur - ett liv utan hund är ett tråkigt liv. När jag inte är ute och
röjer med mina 3 lurvetussar arbetar jag som administratör på ett större
vårdföretag och trivs mycket väl.
Rasen Welsh Corgi Cardigan "upptäckte" jag & Adam när vi för lite mer än
två år sedan låg på våra britsar och gav blod. Just då var det ett program
på TV om de två raserna och Adam föll stenhårt; jag var dock lite mer
skeptisk, hade aldrig sett något liknande men mina tvivel fick jag svälja.
De första corgisar vi introducerades för var Majsans Wilja och Bombi;
efter det var vi fast! Vår första corgi, Wille, kom till oss snart efter Nea
men fick dessvärre av olika anledningar flytta, då till mina föräldrar som
idag har två stycken! Vi hade dock inte givit upp rasen ännu och i
november 2009 kom Aylen (Blondie's Indian Summer) till oss som en
frisk vind och vände upp och ner på vår värld. Hon stal Adams hjärta
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direkt. De två var förutbestämda att leva tillsammans - det var bestämt
redan från första sekunden.
Man kan inte ha "bara" en corgi, vilket gällde även hos oss. Exakt samma
dag som Aylen kom till oss, men ett år senare, kom även Goofy (Blondie's
Johnny Be Good) in i vårt liv. Han kom att bli min "lilla pojke" och snart
var även jag evigt förtrollad av rasen, som jag idag tycker är bland de
mest fascinerande raser jag träffat!
Jag hoppas att kunna bidra med mycket under min tid i styrelsen och jag
hoppas Ni där ute kommer att vara nöjda med mitt arbete. Jag ska bidra
med allt jag kan för att göra utställningar till "the happening of the year".
Min förhoppning är att få se många nya ansikten på utställningarna i
sommar. Vi ses där!
En gång corgi, alltid corgi - så kommer det nog att bli för all framtid i
detta hem...
Viveka

Lena Abrahamsson heter jag och är ny ledamot i styrelsen. Vi skulle
skriva ihop en kort presentation av oss ”nya” i styrelsen till Corgiprat. Jag
sätter lite kaninöron runt ny då jag inte riktigt kan kallas för ny i
corgisammanhang, eftersom jag satt i styrelsen för några år sedan och nu
har fått förtroendet att återkomma.
Jag bor med man och barn i ett
litet samhälle som heter Hölö,
vilket ligger ca 6 mil söder om
Stockholm, längs E4an mot
Nyköping. Hemma just nu bor det
2 st hundar, Billy som är 6 år
gammal och av rasen Border Collie
och som varit min högra hand med
fåren, samt lilla ”puss- och kramhunden” Maja, en Pembrokefröken
som snart fyller 2 år. Fåren har jag
precis sålt så nu har jag nästan
ingenting alls att göra. De som
känner mig vet hur mycket sanning
som ligger i det, dvs ingen alls. Jag
gillar att ha många järn i elden
samtidigt även om det blir en hel
del att göra förutom jobb, familj
och hundar.
Ett av mina stora intressen är genetik och avel så därför har jag även fått
förtroendet att sitta med i avelskommittén för Pembroke. Vilket så klart är
jätteroligt!
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Min första hund var en Pembroke vid namn Hjalmar, född 1989, och efter
honom har ett gäng små corgilimpor passerat - varav vissa naturligtvis
har satt extra djupa spår i hjärtat. En av dessa var Emma, Dayfields Lucia
di Lammermoor, som blev hela 15 år gammal och var en mycket stor
personlighet som jag aldrig kommer att glömma. Tack Hans för denna
fantastiska hund!
En annan hund som förtjänar att nämnas var min egenuppfödda Simon
(Warrathas Baby Koala like Fudge). Tillsammans utmanade vi den lokala
brukshundsklubben och visade att visst kunde kortbenta hundar tävla
bruks, och då i grenen sök. Simon fick avsluta sina dagar hos annan
familj och levde där ett mycket gott liv sina sista år.
Förutom Pembroke har det även passerat lite mer långbenta hundar
såsom Malinois, Lapsk vallhund och nu även Border Collie.
Detta var lite kort om mig,
Hälsningar Lena

Top-Trade's Henrika Magnifika
Reg-nr: S61222/2006
Född: 2006-08-23
Kön: Tik
Teckning: Trefärgad
Ägare: Frida Jespersen, Växjö
Uppfödare: Carina Persson, Koskullskulle
Materialet taget från SWCK.SE

Redaktionen vill gärna få in fler bidrag från medlemmarna - text,
bild eller text med bild - alla bidrag är välkomna.
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Fotograf Ulf Mårtensson
SWCKs årsmöte 2011 hölls i Kallebäcks BKs fina klubbstuga, där
vädergudarna var på vår sida. Nedan följer blandade bilder från dagen.

Ulla Therman och Hans Dagerteg njuter i solen

Eva Sjöström visar upp reviderad RAS för pembroke

18

Samling vid lunchen; fr vä Ulla Therman, Eva Sjöström, Eva Schulz och
Lisbeth Gustavsson

Godis för alla

Maten var utsökt och vi lät oss väl smaka: fr vä; Borghild Wellström, Lena
Abrahamsson, Elisabeth Tornberg, xx o Monika Johansson samt Ulla Therman
19

Camilla Järeslätt och Ann-Charlotte Rennerfelt samt
Marie Ingemarsson och Eva Sjöström med ryggen mot kameran

Fr vä Bert Gissberg, Gunnel Bondeson, på andra sidan bordet; Gun Gissberg
med valpköpare

Eva S, Ulf Magnusson och Hans Dagerteg tar en paus i solen
20

Ellie Anglerot Forsberg, Harrieth Mårtensson och Fia Nilsson

Rosettutdelning, Lisbeth tar hand om vinnande pembrokes rosett

Prisbucklan för ”Bettans Minne”
21

Eva S hade fullt sjå att hämta alla prisrosetter för vidare distribution

Gunnel Bondeson får sin vinnarrosett

.. vi avslutar med årsmötets gulligaste deltagare, McKenzie
22

VALBEREDNINGEN
Vid SWCKs årsmöte valdes följande personer till valberedningen;
Sammankallande, vald på 1 år
Ledamot med 1 år kvar
Ledamot vald på 2 år

Ellie Anglerot-Forsberg
Malin Eriksson
Monika Johansson

Om man vill kontakta valberedningen går det bra att maila
valberedning@swck.org
Valberedningen arbetar i enlighet med SKKs riktlinjer, enligt Jan Wigdells bok
”Valberedning i arbete”.
Valberedningen börjar sitt arbete direkt efter avslutat årsmöte och detta arbete
pågår under hela året fram till nästa årsmöte. Valberedningen arbetar fristående
från styrelsen.
Valberedningen tar tacksamt emot förslag på ledamöter till styrelsen eller andra
tips och idéer.
Valberedningen förutsätter att den/de personer som föreslås är vidtalade.
För att vara valbar måste man vara medlem i SWCK (dvs ha betalt sin
medlemsavgift).
// Valberedningen
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Inbjudan till SWCKs Specialutställning
Lördag 17 september 2011
Svenska Welsh Corgi Klubben inbjuder till Corgiutställning i Österbybruk.
Under helgen 17-18 september 2011 finns chansen till 2 cert!
Lördag 17 september anordnar SWCK nationell utställning i
Österbybruk Folkets Park www.österbybruk.nu
Domare: Kevin Dover, England
Söndag 18 september har SKK internationell utställning i Högbo Bruk
(ca 1.5 tim från Österbybruk med bil) http://gastriklandskk.se/
Klubben har preliminärbokat stugor och husvagns/husbilsplatser på Simbadets
Camping i Österbybruk (ca 7 min bilväg från utställningsplatsen). Du bokar själv
ditt boende hos campingen, ref till SWCK. www.simbadet.com
Annat boende finns inom en radie av 1 till 4 mil från Österbybruk, ex vis
Tammen, en herrgård i Österbybruk som har ett annex (är som ett vandrarhem,
ca 10 rum) www.gammeltammen.se, det finns även många vandrarhem i
närområdet, se www.svenskaturistforeningen.se och www.bokabo.se
Klubben kommer att ha kaffeservering med korv, mackor m m inne på utställningsområdet, samt lotteriförsäljning. Priser mottages tacksamt!!
Varmt välkomna att på lördagkväll delta i en planerad ”septemberbuffé” i
Österbybruks Folkets Hus (på utställningsplatsen), pris SEK 230,-/pers inkl måltidsdryck (öl/vin). Betalas på plats till Karin Jansson.
Anmälan till middagen senast fredag 2011-09-02 till Karin Jansson på tel 0295210 79, 070-374 46 27, pjutt@hotmail.com
Vid frågor kontakta Karin enl ovan.

Vägbeskrivning:

Söder ifrån
åk E4:an mot Sundsvall. Passera Uppsala, tag av avfart 189 Österbybruk Forsmark
Storvreta. Ni är då inne på väg 290, åk den i 4mil tills ni kommer till Österbybruk. Åk
över järnvägen, in mot Österbybruk, följ sedan SWCKs skyltar.
Norr ifrån:
Åk E4:an mot Stockholm, ca 3mil söder om Gävle passeras Hotell Dragon Gate, ca 1mil
senare tag av vid avfart 193 HÖGER mot Tierp Harg V292. Åk mot Harg V292 i 3mil, tag
VÄNSTER mot Österbybruk, åk över järnvägen in mot Österbybruk, följ sedan SWCKs
skyltar.
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Från Örebro:
Åk E18 till Enköping, tag av HÖGER mot Uppsala v55, passera Uppsala och följ skyltningen mot E4:an Sundsvall, åk ca2 km på E4:an, tag av vid avfart 189 Österbybruk
Forsmark Storvreta. Ni är då inne på v290, åk den i 4mil tills ni kommer till
Österbybruk. Åk över järnvägen, in mot Österbybruk, följ sedan SWCKs skyltar.

Anmälan och betalning sker senast 29 augusti 2011 (samma tid som
SKK), antingen
- Via SWCKs hemsida och anmälan online
- Via post till: Borghild Wellström, Holmens väg 18, 760 31 Edsbro
För utländska hundar som inte tidigare tävlat i Sverige, skall en kopia på
stamtavlan sändas till Bolle på ovanstående adress. Om vi inte får kopia på
stamtavlan blir hunden ej inregistrerad hos SKK och därmed blir dess
resultat ej registrerat.
Inbjudan och anmälningsblankett finns på SWCKs hemsida www.swck.org
Anmälningsavgifter:
Inofficiella klasser
Specialklass (bett-, testikel-, pälsfel etc)
Valpklass/inofficiell 4-6 eller 6-9 månader
Officiella klasser
Juniorklass 9-15 månader
Unghundsklass 15-24 månader
Öppen klass 15 månaderChampionklass 15 månaderVeteranklass 8 årVeteranklass 12 årOBS! endast en veteranklass per kön oavsett ålder

150 SEK
150 SEK
280 SEK
280 SEK
280 SEK
280 SEK
190 SEK
gratis

Från 3:e anmäld hund i officiell klass med samma ägare, halv avgift
SWCK önskar dig och din hund HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till
Österbybruk och möjlighet att trivas i två dagar !
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Kevin Dover
Domare på SWCKs specialutställning i Österbybruk den 17 sept
2011.
“ I have great hopes for the future for both breeds and I am
looking forward very much to judging Corgis both breeds in
Sweden this September.”
Kevin Dover, som är bosatt i England, är uppfödare av Welsh
Corgi Pembroke och Cardigan under prefix Pemcader Belroyd.
Kevin är sedan många år specialdomare för våra raser.
Kevin föddes i England i ett
hem fullt av Corgisar och
valet av ras var därför lätt.
Han köpte sin första
Pembroke 1976, en tik från
kennel Rowell, och därmed
föddes Kennel Pemcader.
Efter några år importerades
en röd tik från Kennel
Woodfordgreen i Sydafrika.
Detta blev den första importerade Pembroke som fick titeln
Brittisk Champion. Från kennel Cordach köptes även en
trefärgad tik och det var nu som Kevins första egna champion
föddes, Pemcader Betty Boop. Hon blev BIR på Crufts, och så
blev även hennes kullbroder Pemcader Fred Flintstone. Fler
framgångar följde raskt! I mitten av nittiotalet inledde Kevin
ett nära samarbete med kennel Belroyd. Under gemensamt
prefix fick de många framgångar och därav följde många
Brittiska Champions.
Vid Sandra Tonkyns, kennel Beckrow, bortgång tog Kevin
beslutet att föra in Cardigan i sin kennel. Den första tik som
Kevin visade fram till Engelsk Champion var den av Sandra
importerade Blondies Honey Bonny. Det var en avkomma efter
henne som blev kennel Pemcaders första Cardigan och som
sedermera blev Brittisk Champion och BIR på Crufts, Ch
Beckrow Balmerino avec Pemcader. Något senare köptes även
halvbrodern, Ch Beckrow Brenning with Pemcader. Efter
honom finns idag många avkommor som blivit champion i bl a
Australien.
Något senare lånade man in en hane från Australien, Aust
Grand Ch Bethwyn Music Man. Hans avkommor utgör idag
stomme till kennelns senaste framgångar och vinnare. Sonen
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Ch Gowerston Jazz Singer for
Pemcader blev bästa Cardigan 2007 och
är idag en mycket framgångsrik
avelshane med många fina avkommor.
Dottern, som ägs av Sarah Taylor, Ch
Bymil Picture This, blev bästa Cardigan
2008 och 2009 och vann gruppen på
Crufts 2010. Hos Kevin finns sonen CH
Belroyd Pemcader Cymro.
Kevin besökte även Norge och Kennel
Siggens i avsikt att köpa en naturligt stubbsvansad tik – med
sig hem hade han hanen Ch Siggens Doffen. Denne blev
senare den första importerade, naturligt stubbsvansade,
Pembroke som erövrade en Brittisk Championtitel.
Under en domarresa till Australien och Nya Zealand år
2008 fick Kevin köpa ytterligare en naturligt stubbsvansad
hane från Joan Hutton (Bojojamile) och en stubbsvansad tik
från Di Dickinson (Dwynella). Med dessa hundar hoppas kennel
Pemcader Belroyd kunna föda upp naturligt stubbsvansade
Pembrokes i England.
Text från www.pemcadercorgi.com, översättning Malin Eriksson.

INFO gällande anmälan och betalning till våra
specialutställningar
SWCK arbetar idag med programmet ”katalog” från SKK.
I programmet ingår allt från anmälan till utskick till färdig katalog. I och med
att vi använder oss av detta program gäller självfallet samma regler för oss som
för vår huvudorganisation SKK.
Det finns ett sista anmälnings- och betaldatum, vilket tydligt anges i den
information som inför varje utställning finns i WCP och på vår hemsida.
SWCK kan ej ta emot för sent inskickade anmälningar eller betalningar.
Styrelsen SWCK
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Corgivandring i Skåne
Lördagen den 16 april var det dags för vårens corgivandring i södra
regionen. I år var det Monica Glemvik, regionombud i Skåne, som höll i
tåtarna.
Vi försöker att i möjligaste mån ha en vårpromenad och en höstpromenad
och det har lyckats de senaste åren med få undantag.
I år hade vi förlagt promenaden till Häckeberga strövområde utanför
Genarp med Häckeberga sjön och Häckeberga slott i närheten.
Här har vi varit tidigare och i år kom deltagare från Kristianstad i norr till
Trelleborg i söder. Totalt 17 personer och 13 Corgisar; 10 Cardigan och 3
Pembroke.

Samling

Nu vill vi promenera…
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När alla hade anlänt vid 11-tiden begav vi oss ut i den platta Skåneterrängen och det är ingen större fysisk prestation med vandringar i detta
landskap. När vi avverkat halva sträckan var det som vanligt dags att
förtära den medhavda matsäcken ( skånsk "massäck" ) och eftersom
maten är viktig i Skåne tar alla god tid på sig.
Den tidiga vårvärmen var på vår sida men tyvärr började det duggregna
när vi kom tillbaka till utgångspunkten, så den sociala samvaron räckte
bara till ett par gruppfoton.
Till hösten blir det vandring på något nytt ställe, då vi också skall försöka
ha någon aktivitet för hundarna.
Monica Glemvik / Anders Palmkvist

Hela gänget samlat
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Avelskonferens i Upplands Väsby 5-6 mars 2011
Avelsråden för våra två raser har varit på Avelskonferens som Kennelklubben ordnade i Upplands Väsby. Programmet var fylligt och brett och
jag tror att alla som var där kunde hitta nåt som passade.
Vi inledde med ett mycket intressant ämne ”Att välja avelsdjur, gammal
kunskap möter ny”. Först tittade vi lite på hur det var att föda upp hundar
förr! Det var ofta välbärgade personer med stora kennlar där de kunde
behålla hela kullar ibland, för att välja ut de bästa att avla vidare på.
Urvalet var ofta mycket hårt, speciellt när det gäller de mentala
egenskaperna. Man lärde sig välja ut avelsdjur på bruks-egenskaper, de
flesta hundar användes då till någon forma av arbete, mentala genskaper
och en god anatomisk funktion, och det skedde med en unik
”fingertoppskänsla”.
Idag har vi ett helt annat läge. Vi har många små uppfödare med kanske
ett par, tre tikar. Världen har blivit ”mycket mindre” genom internet och
en lätthet att resa och att flytta på hundar. Därmed så har uppfödarna
mindre kontroll på vad som ligger bakom och hur linjerna har utvecklat
sig genom generationerna. Vi har också en hel del ”svårigheter” som inte
fanns då, på gott och ont. Idag ställs stora krav på uppfödarna när det
gäller kunskap, vi har omfattande regelverk att hålla oss till, skyldigheter
mot våra valpköpare, stora kostnader och det leder till små, personliga
friheter.
Det fanns mycket tänkvärda citat i våra kompendium som hundmänniskor
sagt för länge sen. Axel Klinckowström: ”Man glömma blott alltför lätt, att
felen ärfvas lika lätt som förtjänsterna” och ”Inafvel mäktar, som vi lätt
inse, ej skapa något nytt”, i SKKs tidskrift 1904. Fram till Per-Erik
Sundgren : ”I stället för att lägga ned omfattande kostnader och arbete
på att kontrollera enskilda defekter i låg frekvens- begränsa
möjligheterna för spridning av alla, både kända och ännu okända
defektgener, genom att ej överanvända enskilda individer i avel”. Så
redan i början av 1900-talet insåg man faran med överanvändandet av en
individ och att stirra sig blind på en enstaka detalj, eller sjukdom i
avelsarbetet.
Där kom RAS in i diskussionen. Det är ett dokument som ska vara
levande i varje ras och kunna vara till hjälp för alla uppfödare. De
behöver då inte ta reda på allt själva, man får hjälp att sätta mål som är
till nytta för rasen, konkreta råd om hållbar avel, dokumentation av
samlad information osv. Man behöver då inte kunna allt själv och det kan
hjälpa raserna så att alla strävar åt samma håll. Idag är det viktigare än
någonsin att uppfödarna samarbetar och inser att alla har kunskaper och
samma intresse.
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En förutsättning för avel är:
- Genetisk variation
- Egenskapen ska vara ärftlig
- Uppfödaren gör urvalet.
Det är viktigt med mål för att hålla fokus och lika viktigt med visioner för
att inte bli ”överkörda” av alla tester. Det är viktigt att formulera målen
för att kunna jobba sig framåt i t ex: specifika mål, mätbara mål,
realistiska mål och visionära mål.
När man därefter gör ett urval är det väsentligt att hålla sig positiv och
titta på härstamning, populationsstruktur, hälsa, exteriör och mentalitet
samt givetvis funktion. Att värdera och prioritera egenskaperna gör man
sen efter den kombination man ska göra;
–
–
–
–
–

önskvärda
nödvändiga
bra
acceptabla
oacceptabla

Sen följer en utvärdering. Hur blev resultatet och varför? Det är mycket
som kan spela in och det krävs också en värdering, t ex gener,
miljöeffekt, slumpen. Sen får man prioritera och åtgärda det man kan och
sen, starta om igen!
Det togs också upp en diskussion om kastration, som, tyvärr, blivit allt
vanligare bland hundägare. SKK har skrivit ett inlägg i debatten på sin
hemsida som här återges:
Angående kastration
I många andra länder är kastration av hundar ett vedertaget sätt att lösa
problem med lösdrivande och ägarlösa hundar. I Sverige är sådana hundar
mycket sällsynta och därför heller inget argument för kastration. Trots det kan
Svenska Kennelkubben (SKK) notera en ökning av antalet kastrationer som
utförs på hund. Med anledning av detta vill SKK uttrycka följande:
• Det är oroande om ett stort antal hundar kastreras i tidig ålder, utan medicinsk
eller annan indikation, och på så vis utesluts från avelsarbetet långt tidigare än
en utvärdering av hundens eventuella avelsvärde kan göras. Eftersom många
hundraser idag består av små populationer motverkar denna begränsning av
avelsbasen SKKs uttalade intention att avel ska bedrivas på ett långsiktigt och
hållbart sätt.
• Förändring av mentalitet och andra egenskaper bör ske genom ett välplanerat
avelsarbete. Försök att förändra beteenden genom rutinmässig kastration kan
därmed inte stödjas av SKK. SKK vill understryka vikten av att rasklubbar och
uppfödare ger valpköpare relevant information om den aktuella hundrasens
mentalitet, beteende och aktiveringsbehov innan köp.
• Det är att betrakta som en mycket negativ utveckling om den svenska
traditionen att utbilda och träna hund, för att på så vis säkerställa en god
relation mellan hund, hundägare och omvärld, ersätts av kirurgiska ingrepp som
ett försök att göra hunden mer hanterbar.
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• I de fall hundägaren överväger att kastrera sin hund ska operationen föregås
av en diskussion initierad av veterinären angående såväl för- som nackdelar med
ingreppet Om avsikten är ett försöka att komma till rätta med ett
problembeteende hos hunden, bör djurägaren rådgöra med person som besitter
erforderlig kompetens på området.

Därefter var det dags för Mentalitet. Först ut var Ingrid Tapper som
pratade om mentalitet och dess olika sidor. Bara för att en hund har en
massa tävlingsmeriter, så är det därmed inte sagt att den klarar av ett
vettigt vardagsliv, så som nu vårt samhälle är uppbyggt. Hon pratade
också om olika rasers skillnader och likheter och också gentemot vargen.
En varg är svår att hålla i fångenskap då den blir extremt lätt stressad
och de är också svåra att träna, till skillnad från hunden.
Hon pratade också om flockstruktur och hur den utvecklas i en vargfamilj
och man kunde då få en större förståelse för hur vissa hundar bara inte
passar in, trots att valpen är född i den egna kenneln.
Det konstaterades också en skillnad från andra flockdjur som t ex hästar
och hjortdjur, där alfadjuren måste slåss för sin position, så är inte fallet i
en vargflock. Alla hundar/vargar vill inte ha en alfaposition och passar
inte heller in på en sådan plats, utan de föds till följeslagare/hjälpare till
alfaparet. Enda gången som de kan ”utmana” alfadjuren, det är när de
har mat, alla har rätt att försvara sin egen mat, till och med en liten valp.
Sedan dags för BPH = Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund.
Syftet med testet är att fånga:
– Hundens grundläggande personlighet
– Beteendeegenskaper som är relevanta (önskvärda eller oönskade i
allmänhet)
– Beteendeegenskaper med genetisk bas
Det är en grupp med ytterligt kompetenta personer som utformat och nu
jobbar med denna beskrivning. Det är fortfarande en arbetsprocess, så
vissa justeringar kan komma till. Man har under resans gång testat ett
antal olika raser för att se att man får reda på det som är tänkt och
förhoppningsvis kommer BPH snart vara i gång för alla raser. I nuläget så
är de olika momenten i BPH följande:
-

Främmande personlig
Föremålslek
Matintresse
Visuell överraskning
Skrammel
Närmande person
Underlag
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Beskrivningen har både testats och dubbeltestats, både som beskrivning
och hur beskrivarna bedömer momentet. Man har också skapat liknande
situationer i vardagslivet för att se ev. skillnader mot den arrangerade
beskrivningen. Under beskrivningens gång så har det också gjorts
undersökningar mellan fysiologi och beteende, man har alltså tagit
urinprov på hundarna under tiden för att kolla vad som händer rent
fysiskt.
Det kunde konstateras att generellt så har BPH i sin nuvarande version
fungerat tillfredsställande, men en kompletterande studie behövs. Nu ska
det ske en översyn av protokollet, förtydliga definitioner och göra den
komplementerande studien.
Söndagen inleddes med information om hur vi kan få hjälp med den
revidering av RAS som nu pågår och är snart förestående för många
raser. För oss är det ju så att Pembroke har precis blivit godkända av SKK
och Cardigan är snart på gång.
Efter detta övergick vi till en mycket intressant föreläsning om
Föreningsteknik av Jan Wigdell. Han belyste valberedningens jobb, vad
som kan förväntas av en revisor och pratade även mycket om Årsmötet
och dess vikt för klubbarna. Han uppmanade alla att verkligen läsa
stadgarna för att få en bättre uppfattning om vad som krävs för olika
uppdrag i en förening. Alla i en förening kan ju påverka och det bästa
stället att göra det är ju på ett årsmöte, där man kan rösta på de
personer som man tycker gör ett bra jobb. Det kom upp ett förslag att
man skulle skriva in i stadgarna att alla som är medlemmar, MÅSTE ta ett
uppdrag i klubben om de blir tillfrågade. Men vi kom fram till att det
förmodligen inte fungerar i verkliga livet.
En mycket intressant föreläsning gavs av Annika Hamilton,
Studiefrämjandet, om vikten av att vara en bra ledare och vara tydlig i
arbetsfördelningar. Hon förmedlade tanken att ”The brain runs on fun”
d.v.s. att när vi har roligt så mår vi så mycket bättre. Och att
föreningsarbete drivs av människor med samma intresse och
förhoppningsvis samma mål. Därmed så borde det vara roligt att jobba
ihop och försöka driva saker framåt. Vi känner arbetsglädje när vi får
ansvar för nya uppdrag som vi känner att vi ”mäktar” med, när vi arbetar
mot ett mål och uppfyller det. Vi Lyckas!
När vi får positiv feedback!
Var och en kan hjälpa till genom att se gruppen som en helhet och inte
välja sida för eller emot vissa personer, alltid prata om vi och inte de och
vi. Prata med den det berör! Prata MED varandra och inte OM varandra.
Lyssna, men håll inte med om gnäll - sök lösningar.
Söndag eftermiddag ägnades åt mycket information från SKK. Vi fick en
genomgång av det nya ögonlysningsprotokollet av veterinär Berit Wallin
Håkansson. Det nya protokollet är lite mer detaljerat än det gamla.
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Det är under tryck nu och beräknas komma i användning snarast. Det nya
Index systemet för HD/ED fick också en del tid, tyvärr är det något som vi
inte kommer att kunna delta i då vi har alldeles för liten population för att
kunna räkna index.
Det var en fullproppad helg, med mycket information och många
intressanta människor och diskussioner. Framför allt blev jag väldigt
medveten om hur fantastiska uppfödare vi har som faktiskt svarar på
enkäter, vi fick ett fantastiskt resultat i antalet besvarade hälsoenkäter
inför RAS och vi har en väldigt öppen debatt i vår klubb. Det är något att
vara stolt över och vara rädd om, för det kan verkligen hjälpa våra raser
att utvecklas på ett positivt sätt.
Eva Sjöström
Avelsråd för Pembroke

Noble Baguettes Jerry/James
Foto: Christer von Wowern
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Nya avelsrekommendationer för pembroke
En förändring av avelsrekommendationerna för welsh corgi pembroke har
skett genom att en ny har tillkommit och en gammal tagits bort.
 NY - hur vi ska avelsplanera för att bevara den för pembroken unika
stubbsvansgenen.
 BORTTAGEN - testning av von Willebrands sjukdom typ I.
Stubbsvansgenen
Pembroke är en av de få hundraser i världen som har en genetisk stubbsvans
vilket dessutom blivit lite av ett kännetecken för rasen. I rasstandarden står att
läsa: ”helst medfödd stubbsvans”. Det innebär, att man borde ha fokuserat på
detta redan innan kuperingsförbudet kom. Som tur var så gjorde en del
uppfödare det, vilket har hjälpt till att bevara genen. Stubbsvansen är en
dominant gen, så den är väldigt lätt att bli av med. En av föräldrarna måste ha
anlaget för stubb för att det ska, förhoppningsvis, bli stubbsvansade valpar.
Strategin för aveln med stubbsvans borde vara att hela tiden använda även de
långsvansade individerna. Detta inte minst för att hålla aveln så genetisk
varierad som möjligt och låta alla goda individer användas oavsett vilken längd
de har på svansen.
Alla som håller på med rasavel har ett ansvar att föra rasen framåt och
försöka se till att rasen bevaras så bra som möjligt. Det innebär att alla ska
kunna rasstandarden och jobba efter den och idag har vi ju även stor hjälp av att
alla raser har det aktiva styrdokumentet RAS (Rasspecifika AvelsStrategier).
Idag har, som tur är, alla antaganden som fanns runt kuperingsförbudets
införande, gått upp i rök. Det är väldigt lätt när något nytt kommer in i en ras,
att det blir mycket diskussioner och att då inte allt bygger på fakta. Det
förutspåddes t.ex. att:
 Valparnas ryggar skulle bli sämre, fler diskbråck osv.
 Valparna skulle födas utan analöppningar.
 Alla stubbsvansade valpar, var produkten av hårt inavlade linjer
 Uppfödarna som jobbade med stubbaveln, ”fuskade” och kuperade i
smyg.
 De stubbsvansade individerna skulle få sämre temperament.
 Om man parade stubb-stubb så dog valparna.
Dessa teorier kan idag låta lite absurda, men exemplet kan vara nog så tänkvärt,
när det dyker upp nya saker i våra raser. Det kan vara en bra strategi att ta ett
steg tillbaka, fråga sig vad som låter rimligt och ta reda på fakta, oavsett vad det
handlar om.
I november 2010 godkände äntligen FCI den senaste uppdateringen från den
engelska pembrokestandarden. Den handlar om hur pembroke ska bära sin
svans när den är lång. Den svenska versionen finns nu tillgänglig och lyder så
här:
Svans Kort, helst naturlig.
Naturligt buren svans över rygglinjen i rörelse eller vid upphetsning.
Fritt fram för glada svansar i ringen alltså!
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Antagandet att det skulle innebära en risk med att para stubb mot stubb lever
fortfarande kvar i vissa länder. Men det har varken bevisats eller motbevisats att
det skulle ge mindre kullar, döda valpar, missbildade valpar eller något annat.
Det har gjorts en god del med sådana parningar både i Sverige och i andra
länder och man har inte hittat något liknande.
Idag ser vi också att många av de mest framgångsrika pembroken här i
Norden är födda med stubbsvans, vilket även tar bort den föreställningen att vi
skulle tappa så mycket på vägen, om vi koncentrerade oss på stubbaveln.
Så, det handlar inte riktigt om vad vi tycker om eller inte tycker om! I
standarden så står det ”helst medfödd stubb” och genom det ansvar som man
automatiskt tar på sig när man börjar avla på en ras, så är det vår skyldighet att
bevara rasens särdrag. Av denna anledning har SWCK antagit den nya
avelsrekommendationen: - ett av föräldradjuren i en kombination bör ha
stubbsvans så att det för rasen unika stubbsvansanlaget bevaras och förs vidare.
von Willebrands sjukdom typ I
Redan 1981 kunde man för första gången läsa om von Willebrands sjukdom i
vår corgitidning. Det var Gunvor Lundberg som hade hört talas om denna
sjukdom från USA. Under 2006 uppmärksammades misstänkta onormala
blödningsproblem hos enskilda pembrokes i Sverige. Misstanken fanns att det
kunde röra sig om koagulationsstörningssjukdomen von Willebrands sjukdom
typ I. SWCK beslöt att undersöka saken närmare och Avelskommittén för
pembroke startade upp det som sedermera kom att kallas för vWd typ Iprojektet.
Under 2007 gjordes en kartläggning i mindre skala för att undersöka hur
frekvent defekten var hos populationen i Sverige. Detta gjordes med DNA-test
som alltså påvisar huruvida individerna har anlag för att kunna utveckla
sjukdomen. På ett antal DNA-testade hundar gjorde man även von Willebrand
faktortest för att undersöka om hundarna hade störd koagulation. Sedermera
bestämde man sig för att övergå till att undersöka koagulationsförmågan med ett
annat slags test, nämligen ett så kallat PFA-test . Denna undersökning gjordes
under 2010 på SLU med 5 pembrokes på plats, varav 3 DNA-testade med
resultatet AFFECTED.
Under sommaren 2010 gjorde SWCK en hälsoenkät för hundar födda 19982007. Av alla hundar i den undersökta population fanns inte någon som visade
kliniska symptom på v Wd typ I (spontanblödningar från slemhinnor, förlängd
blödningstid från hudsår).
Hur ser de på vWd typ I hos pembroke i andra länder runt om i världen.? I
Australien och Norge finns inga pembrokes med kliniska symptom och ingen
efterfrågar tester. USA menar att det inte finns adekvat vetenskapligt underlag
till det DNA-test som finns. De pekar även på att det inte är någon av de
allvarliga formerna av vWd (typ II el. III) som hunden riskerar att ärva. Av
dessa anledningar rekommenderar de inte sina medlemmar att testa sina djur för
vWd typ I.
Den 5 april 2011 hade Avelskommittén för pembroke (AKP) ett möte med
SKK/DNA-gruppen för att redovisa och diskutera v Wd typ I-projektet. AKP
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lade fram sitt förslag till borttagande av avelsrekommendation om testning samt
skälen till detta. DNA-gruppen var enig om att stödja oss i våra sakskäl till den
nya rekommendationen.
SWCK har beslutat att ta bort rekommendationen avseende testning av vWd
typ I av följande skäl:
 vWd typ I hos pembroke är en mild form av blödarsjuka och i Sverige
eller utomlands känner vi idag inte till något djur som visat kliniska
symptom.
 De djur som i vår undersökning visat sig ha en defekt trombocytfunktion
har inte visat några kliniska symptom på sjukdomen trots att de varit med
om både valpningar och hudsår.
 Pembroke har en mycket snäv avelsbas i Sverige. Att snäva in den
ytterligare genom att sortera bort ”v Wd typ I djur” förefaller som ett
större hot mot rasens bevarande än att fortsätta avla som vanligt (då det
finns belägg för att sjukdomen funnits i rasen redan på 1980-talet).
 Det har förekommit att man fått olika svar på DNA-testet från olika
laboratorier på samma hund. Vi har två kända fall av detta!
 Det råder osäkerhet vad gäller arvsgången. Laboratorierna vill inte svara
på hur de ”vet” att det är enkel recessiv arvsgång.
 Att stryka individer ur en så liten population, kan öppna vägen för andra
sjukdomar eller problem och då ev. helt i onödan.
 Rasen har andra större problem att jobba med t ex. 18 % kryptorchism,
temperament och degenerativ myelopati.
För ytterligare information se: RAS Welsh corgi pembroke
Eva Sjöström

Avelsråd för welsh corgi pembroke
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Fotograf Ulf Mårtensson
Utställningen på Simmatorps Herrgårdscamping ägde rum i strålande solsken
Lördagen den 7 maj 2011.

1. ”kökspersonal” Ellie Anglerot Forsberg håller i gång
2. Corgishop
3. BIS i mat – Lena Sommerfeld-Ulff
4. Borghild Wellström och Harrieth Mårtensson njuter av sol, kaffe och
äppelkaka
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1. Underbar miljö
2. .. och här sitter vi och väntar…
3. .. och väntar
4. Harrieth med lotteriskålen
5. Vid ringen
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1. Utställningens mest långväga besökare – 97 mil enkel resa!! Lillvor
Jakobsson med Gråsiskas Pila
2. Vid prisbordet, Elisabeth Ahlenius, Bolle och Petra Marteus
3. Carrie
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Efter avslutad utställning var det dags för gemensam middag i ”Flygeln” – en
mycket lyckad tillställning med underbart god mat, stort tack till Lena och Ellie.

1. Corgisamtal kanske..?
2. .. koncentrerade kring ämnet ”corgi” månne…Annika, Gunnel & Bengt
Samuelsson, Peter Holmström, Elin och Malin Eriksson
3. Carina Sandell-W och familjen Grundström-Lindgren låter sig väl smaka
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1. Ävenså familjen Johansson
2. Bolle och dagens domare Eva Valinger pratar gamla corgiminnen…
3. .. och så gör även Margareta Widin och Ellie
4. Cero
Det finns så mycket att prata om i corgivärlden – och det var inte alltid bättre
förr!
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Från SWCKs specialutställning i Simmatorp 2011-05-07
Bilderna tagna av Mia Johansson, www.vicanphoto.se

BIS All Trade Sugar and Spice

BIMoch BIR cardiganvalpar
Possible’s Blue Bird – Imme’s Kim Possible
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BIS2-valp Noble Star’s Mc Kenzie - BIS valp Imme’s Kim Possible

BIR och BIM Cardigan
All Trade Sugar and Spice – Fromax Bilbo Bagger
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BIR och BIM pembroke
Fergwyn Power O Magic – Jonloren Kiss me Kate

BIS Veteran
Jonloren Kiss me Kate – Verdidas Frodo
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BARN MED HUND
Två duktiga deltagare, domare var Eva Granlund-Sjöström

Mikael Johansson med Carrie

Elin Hultquist med Cero
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SWCK BEHÖVER DIN HJÄLP!
Vill Du koordinera/ansvara för
SWCKs Aktivitetshelg (Kristi Himmelfärdshelg)?
Klubben behöver Dig eftersom de som varit ansvariga hittills nu känner att det
är dags för nya, friska tag. De har dessutom inte tid att hålla i detta underbara
evenemang längre.
Vill Du koordinera/ansvara för
vår rasmonter på Stockholm Hundmässa?
Klubben behöver också Dig som kan ta över ansvaret för vår monter på ”Stora
Stockholm” – Älvsjömässan. Tidigare ansvarig har inte möjlighet att fortsätta
med detta.
Är du intresserad och har frågor?
Kontakta Bolle 0707-82 12 56 eller bolle@corgi.se
SWCK hoppas att Du/Ni finns, så att vi kan fortsätta med dessa mycket roliga
evenemang!
SWCK Styrelsen

Redaktionen vill gärna få in fler bidrag från medlemmarna - text, bild eller text
med bild - alla bidrag är välkomna.

Redaktionen vill också gärna ha in bilder på "Sovande Corgivalp". Bilden nedan
är lånad från SWCK' websfär och visar en helt underbar Cardictedvalp.
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SE UCH Fromax Bilbo Bagger
(SE UCH Wesa Borgs Tiger & SE UCH Geestlands Tintomara)
Ägare: Petra och Susan Marteus

Svensk Champion & BIR: 2011-04-17, domare Göran Bodegård
7 Cert, 4 R-CACIB, 2 BIR, 3 BIM, 16 Ck, 1 BIR-valp & BIS 3-valp
Årets Cardigan hanhund 3 i Sverige 2010.

Fromax Merlin
(SE UCH Carddicted Chain Reaction x SE UCH Geestland´s Tintomara
"Tina")
Merlin bor med sin amerikanska familj på en amerikansk flygbas i
Tyskland.
Ägare: Cheryl Medley West, Tyskland/USA
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Gusigan´s Chloe´ ”Saga”
1999-09-19—2011-01-24

Min älskade Saga finns inte mer.
Hon har lämnat ett stort tomrum efter sig men även
9 barn och 14 barnbarn.
Saga kommer alltid ha en stor plats i mitt hjärta.
Jag saknar henne oerhört.
Karin Johansson
Pompa & Ståt´s Kennel
0687-12234
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Tea SUCH, SLCH, NLCH och SM-hund

1997-02-14 -- 2011-03-15
Tack för 14 år av glädje,
du kommer alltid att finnas i mitt hjärta
Ritha Rörlien
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Utställningsresultat
Utställningsresultaten för perioden kommer att publiceras i nästa nummer
av WCP. SWCK har ännu inte fått erforderliga underlag från SKK
OBS! Finalplaceringar rapporteras till utstallningsansvarig@swck.org

KLIPP från SVENSKA KENNELKLUBBEN - SKK.SE

Domarlista till Stockholm Hundmässa 2011 klar.
12 maj 2011
Nu kan vi presentera domarlistan till årets upplaga av Stockholm
Hundmässa. Hedersuppdraget att döma Best in Show gick i år till finske
Rainer Vuorinen.
Domarlistan för årets största utställning, Stockholm Hundmässa, har som
vanligt en internationell prägel med omkring hälften nordiska och hälften
utomnordiska domare. Ett flertal rasspecialister kommer att vara på
Stockholmsmässan den 10–11 december. BIS-domaren Rainer Vuorinen
från Helsingfors är välkänd i Norden och övriga världen efter en lång
karriär. Han har tidigare dömt Best in Show på stockholmsutställningen
1982.
I år är Stockholm Hundmässa nordisk vinnarutställning och utöver
utställning arrangeras såväl NM som SM i junior handling liksom SM i
freestyle.
Sista anmälningsdag för reducerat pris är 31 oktober och för fullt pris den
7 november men du kan anmäla dig redan nu via internetanmälan.
KLIPP SLUT.

Utdrag 2011-05-23 ur domarlistan:
2011-12-10 Lör cardigan
Eva Eriksson
2011-12-10 Lör pembroke Michael Faulkner

Sverige
USA

Läs mer www.skk.se
Start > Utställning > Stockholm Hundmässa > Domarlista
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UPPFÖDARETISKA REGLER
Fastställda vid SWCKs Årsmöte 2008-03-29
gällande för medlemmar i Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK).
Medlem i SWCK:
- skall följa SKKs grundregler
- bör ej låta betäcka tik före 24 månaders ålder
- skall endast använda hundar i avel som erhållit minst 2:a pris i kvalitet på
officiell utställning
- skall endast avla på rastypiska, sunda och friska individer
- skall vara väl insatt i resp rasstandard
- skall om något onormalt uppstår i kullen, informera avelsrådet
- bör ställa upp med råd och hjälp till valpköparna
Uppfödaretiska regler gäller även för valphänvisning och avelsrådgivning.

AVELSKOMMITTÉN
Består av avelsråden för cardigan och pembroke
samt ledamöter enligt nedan.
I avelskommittén ingår även valphänvisaren.
Mail till hela avelskommittén. avelskommitte@swck.org
AVELSRÅD CARDIGAN
Ulla Therman
0122-18 607
Oppgårdsvägen 8
612 38 Finspång

AVELSRÅD PEMBROKE
Eva Granlund-Sjöström 0320-810 86
Äskekärr, Lersik 2
519 92 Kungsäter

Malin Eriksson

Cecilia Lindhoff
08-87 50 08
Karin Jansson
0295-21079
Lena Abrahamsson
08-550 651 09
avelsrad_pembroke@swck.org

0761-84 63 33

avelsrad_cardigan@swck.org

Valphänvisning Cardigan & Pembroke:
Ellie Anglerot-Forsberg
tel 070-630 25 90
E-post: valpformedling@swck.org
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REGIONOMBUD I VÅRT AVLÅNGA LAND
För tillfället har vi en vakans i Östergötland. Vår målsättning är naturligtvis att fylla
även det tomrummet! Du som har tips till den vakanta platsen, hör av dig till regionombudsansvarig.
Skåne + Blekinge
Monica Glemvik
Agneta Palmqvist

0410-442 46
0416-199 55

monica.glemvik@telia.com
corgi@telia.com

031-33 11 009
0706-30 25 90

ellie@corgi.se

Göteborg/Bohuslän
Lotta Rennerfelt

0302-412 45

arennerfelt@hotmail.com

Hallands + fd Älvsborgs län
Helena Robertsson
Eva Granlund-Sjöström

0320-441 07
0320-810 86

jycklarens@gmail.com
igroc@swipnet.se

Kalmar + Kronoberg
Annika och Jan-Åke Fremberg

0472-474 33

rockyfoxens@telia.com

Gotland
Tommy Karlström

0498-21 35 42

tommy.susanne@swipnet.se

0532-128 61
0703-83 66 39

monica@blockochpenna.se

Skaraborg + Jönköping
Ellie Anglerot-Forsberg

Värmland + Dalsland
Monica Nilsson
Östergötland

Vakant

Hälsingland, Gävleborg + Dalarna
Maria Lindborg

0278-801 64

lindbob@telia.com

Jämtland + Västernorrland
Karin Johansson

0687-122 34

nujnuj@telia.com

Västerbotten + Norrbotten
Paula Holmqvist
Lennart Ölund

0924-510 44
090-245 66

paulaholmqvist@hotmail.com
lolund@telia.com

Sörmland + Örebro
Anna-Maria Stääv

0709-58 77 70

maria.staav@telia.com

Storstockholm/Roslagen + Västmanland
Borghild Wellström
0707-82 12 56

Regionombudsansvarig

bolle@corgi.se

tf ansvarig
aktiv@corgi.se
Borghild Wellström

Regionaktiviteter och samarbete gäller naturligtvis över regiongränserna
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SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
KLUBBADRESS:
c/o Harrieth Mårtensson
Trastgatan 10
775 52 Krylbo
kassor@swck.org

SWCKs organisationsnr
822004-0151

MEDLEMSAVGIFTER:

ANNONSPRISER - medlemmar

Annons på SWCKs hemsida endast medlemmar
Kennelannons
150 kr/år
Avelshane
gratis

Fullbetalande
Medlemmar utlandet:
Familjemedlem:
Förstagångsavg. uppfödare:

250 kr/år
300 kr/år
50 kr/år
50 kr/år

1/1 sida
1/2 sida
1/4 sida

150 kr
60 kr
40 kr

ANNONSPRISER - övriga
1/1 sida
200 kr

BANKGIRO: 5189-6694
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE5780000008021830046767
REVISORER
Anders Palmqvist
Tel 0416-199 55
Ångermanlandsvägen 31
275 39 Sjöbo
Marie Ingemarsson
Övre Källvägen 45
433 60 Sävedalen

SWCK:S HEMSIDA http://www.swck.org
Webmaster: Helen Henriksson
e-post:
kontakt@swck.org

Tel 031-26 08 41

Baksidesbild:

Huffarna
Fotograf: Christer von Wowern
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tryck@bokakademin.se
013-14 59 20
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