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Infomätlon om WCP

wCPs red.ktion lar tacksamt emot rcdåktionellå bidrdg till tidningen.
Redaktionen förbehåler sig rätten att beståmma våd som publlcerås och
åven råtten ött redigerå eller be skribentema sk.ivå om slh materiå|.
Insända blldersom pubu€eras i WCP ska vara eqna bilder€ller ha skriftligt
tillstånd av fotosrcfen.

Fdr notlser !nder rubrikemä påmins, födda, ditdsftll, lmporter, exporter
o€h champional gäller alt.nnons och bild ärgralis. Dock bör obs€rveras
ått r€dåktlonen inte åutomatisK "plockår" lnformätion från swcKs
hemsida når det oäller dessa rubiker. Den som vlll ha ln en notls i WCP
måste alltså sklckl rn text. Fller blfoqas separåtl

Redåktören bearb€tår inkommet material till ftirdiq tidninq. Därefter
låmnas den tillahsarige utglvar€n (ordföraade) som har "sista ordet".

Annonser ska insåndas tryckfårdiså tlll rcdäktören, wordfiler eller om det
gäller helsldesannonser 9år det också bra med PDFrer.
För nkighet i sk Mh innehAl av inftda annonser waBt annonsören til
wcP komme. ut med 4 n./ år urder ma6, juni, septemberoch december.
rqånusstopoi 1februad, 1 ma1, l auqustl, 1 november.
WcP kan som mest innehålla 60 sidor (= maxvikt fördubb€lt porto).

Corqihålsninqär

Kassörens lilla ruta

Till dågs dato år vi 485 st medlemmar som betålt medlems
avgift fijr 2011.

Och vi har fåft 59 nya medlemmar i år.
Ni som vill -a konro på vårt forum, marla m.9 på

nNdlcmsonsv ielasrvct ore

Det har lyvårr varit lite strul på hemsldan under somrnaren,
och visså konton hår försvunnit.

Trevlig corgi höst

Harrleth I\4årtensson..

ln 0226-52 449



Corgltråfi i Skåno/Blckinge söndagen d€n 25 ieptenbo.

Den här qånqen trätras vi på Osby Brukshundklubb. Där bllr det både
skogs-promenåd och chåns ätt prova på Rallylydnad.
Pia Äberq som kommer ått viså oss rallyiyd.aden år instiuktör orh tåvlar
dsutom rdet med sin pefibroke Uffi.
vi töftas kl IO.OO på Osby Brukshundklubb och börjar dagen med en

Sedan tar vi e. rika och efter det så blr. det Elrylydnad.
rycker r ått de$a låter kul si kom med era hundå..
Glöm inte nka till er sjålva och vatten och dqot belöninqsqodis Gllr
mllylydnåden) tll hunden.
Hor gäma av eroch meddela om fli komme. =)

Osby Brukshundklubb:
Cementvägen 1 1
2S3 44 Osby

GPS WGs84: N 56c 23,6126', E 14. 1.5815'
Dechalr 56.3935, 14.0264

Agneta P corgi@teliå,com 0416-19955 0730591669
0410-44246 0702313941

Corglträff på cårdct
Storstockholmsr.glonen

Välkomna tlll höstpromenad

Vltöffas uppe vid parkenng€n (mltt på) Gärd€t. Adressen är Greve von
Essens Vå9. Du kör in diEkt höger efter att h3 pase.at Fiiminsututet.

vl tår den sedvånliga coqipromenaden runt Gårdet. Dårefter blir det fikå
och pl?tst!nd. Kläder €fter våderl
Hår du nåqot bE äktlvtetst,ps för våla hundår, så blir v qlådål
OBSI för.llas lrevnad, lämna löpUken h€mma.
lörhoppnhqsvis hår "vår" veterln6r Sännå möJllghet ått vara m€d åven
på denna tråff och fortsätta prata / informera om vård hundars

Undrar du över någotj hor av dig tlll Bolle 0707-82 12 56 eller
boll€@co.gl.se



Ordfiiranderader
Sistå semesterveckan... sol€n skiner,
lvlussepuss ligger I solen och flåmtår (tånk att
han ålskar det?l). sjålv sitterjag under
parasollet och bara njuter, samt tar ett dopp i
den lillå poolen med jåmna mellånrum.
Sommar i sv€rige kan vara helt fantastiskti

Vi hår pendlat mellån solstolåma och lite pys*l med hus och trädgård
samt promisar under kvällen med lvlusse & l'1aqlc.

Jag hoppas att ni alla har haft mdllighet att ha semester och vila upp er
infdr hösten och vintern och de aktivitet€r som hör dårtiil,

På måndaq böriar allvåret för rnlq; daqs att qå iqenorn alla mail, sortera
post och rörsöka komma ihåg vad som hänt och sagts, både vad gäller
ordinarie årbetet och i klubben/styrelsen.

Vro vårt rorsk sryre'semote efter somrgruppeh:ller är det dågs ått
pläneE för komnande evenemang, Jppdäterä vår ridplån och fundera
över våd som kommå skall, L ex SwCKs specialutställninqar 2012.

Fölst ut september (oen l7) å, vår speciålutstdll.,n9 , Osterbyb'u(, jag
hoppås ån få tr?ifl; månqa äv er dår,
Den 24-25 september följer för underteckiads del Kennelfullmäktige,
skall bli spåanande och intressäni, det finnsju många aktuella frågor ålt
avhandla, bla SRD.

Kenneltullnäktlge (KF) är Svenska Kennelklubbens rlksdag och hålls
vaftanhal åL Delta. g& reptesentanter för de olika läns- och
specialklubbarna, totalt anknng 200 personer. Det är undet
KenneltuImäktige alla övergnpande beslut som rör organisationen fattas.
Besluten ligger sedan IIgrund för Centralstyrelsens arbete under de

I sanband med Kennerullmäktige .letas ocks' Haniltanplaketten och
Kennelklubbens Föttjänslte.ken ut.

Helgen efter KF (den I okt) år det dags

Dårefter trilar det på med bl a Stockholm HJ_dmåssa och vyDog

l4ed önskån om en härliq höst I svampskoqen,

Corqitråffen i Hölö, vål mrjtt
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Redaktörens Ruta
Lund Anno Domini Milxl i den
ljuvligå månaden åususu,

SommaEtitjen läqrar sig över ett lite
sömnigt Lund- D€ flesta studentema
har låmnat stan och vi eviqa
lundensare siRer mest och ta. det lugnt i våra kädgårdar eller så harvi
flytt till vå€ små stugor på österlen.-staden ta. eriv.ilbehövlL9 vila lnrör
höstens invåsion av.ya ftituåntanslullä ungdomår.

Dåqs att ta itu med nåstå nummer åv Welsh Corgi Pftt. Vad kan vål varå
en båltre sysselsättninq ån att läsa alla bidraq som ni medlemmar skicka!
rn? Jaq nåne neoqe an en hten iå-håqa hdde frnnirs FUruvidö oet s<ulle
komma in nå9la b,drag så här m,tt isonma en. Min rårhåga besar.ades
verkLiqen lnte. t4ånsa finå be.åttelser hdr vi tått och trevllga låsstunder
har vi haft under parasollen (läs: paraplyet). Nu är det dags att låla Erta

Klubbens nya medlemmar har verkligen !ärlt åktiva och skickat h sinä
berättelserom hur det kommer slg ätt de valdejust corglsar. Ochallade
söta valpbildemal - noq blev vilite vålpsjukå iqen. Misstänker att även nr
låsäre kommer att få en släng äv de.na svå.ä sjukå.

Fetmal Ett anqelåqet åmne som vetednår Sannå LindfoB behåndlår
utförliqt i en mycket läsvärd art kel. Visst är det lätt att sticka till våra
små atsrtngar en extra lit god mat, vi villju så gårnå visa dem vår
kärl€k. t4en ärdeLverkliqen det vl qör med mat? Artikeln får oss att
tundera över hur vi motiverar och belönar våra hundar. Kanske skåll vi
framöver alll oftare visa våm ryrbenla vänner vår uppskattning med "mer

Ett litet reportage om den trevlqa aKiviteishelqen på t{dsseberq är
naturiigtvis på sin plals i delta nummer- ltt stort tack tlll alla Er som
qjorde detta evenemanq mdjliqt,

Vardagshjålbär förHånar att uppmärksammasl så gladä vi blev åt den fna
beråttelse. om hu- Coftee rädd.ae si. hurdvå.. slålvk'an måcre ni
också iå tå del av €n historla som kunde ha slutat mycket llla, om inte en
råddåre i nöden håde funnits på plats.

sist, men inte minst, vår efterlysninq av bilder på sovånde valpar. Vi blev
bonhorda over fö-vanran. L.derba.a D.lder Då co.g,sa. sor somnat , de
mesl osanlol'ka siilln'nqdr och på de mest ot.ohq; plalser. Tdckl

Månqa sommarhålsninsar
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Nya medlemmar hälsas välkomna !

Alltid lika roligt att tå namnen på de nya medlemm.rna! All!
hålsas sivetvis hjårtllgt välkomnå tlll klubb€n, Jag hoppäs ått
många komm€r.tt skicka in sina egna små historier hur d€t kom
slq aft d€ "blev med"lsst Corqi säftt nåsrä räd€r otrl sls siålvä.

Sommargatan 103 3 tr

Skådågen 15

268 90 svALöv
656 37 (ARLSIAD
574 92 ANEAY
]1240 GENEVAD

840 s0 GÄLrÖ
432 68 VEDDINGE
685 33 TORSAY

193 31 UPPLANDS VÄSBY cdrd
aa2 93 HELGUI{ Ctrd
310 60 lrLtaRFD Catd
941 33 PrrEÅ c"rd
r3s 60 rYREsö card
695 32 LAxÅ card
06 200 poRvo, F]NLANo
570 82 tr4ÅLrLLÄ cård
31440 GENEVAD Card
754 25 UPPSALA Cård
429 43 sÄRö card
274 92 sklJRlJP Cärd
54 30 BREMNES, NORGE Ctsd
296 92 YNGSIö catd
696 33 AS(ERsUND Cård
703 49 öREaRo cärd
907 31 UMEÅ cdtd
1s4 52 SöDERTÄLrE cad

-a-JJJ-J---



lag h€ter Usb€th Alexand€rsson och är stolt nybliven ägarc till WeEa
Eorgs Förllg Vlnd, i va.dagslåg kållåd.!ålnbo. lambo år en h€lt
underbar llten Welsh Corqi Cardiqan,

Anlednlnsen tlll att jaq valde
en cårdlgån var att de såg så
trevllgn ut och åttl.9 gärna
ville ha en mindre hund efter
att udigare ha håft en

Intervju: Nya medlemmar
Förlic vind - en ett€rlånstad lit€n corsi!

som möJllqt.

låq hå.varit medlem i SWCK sedan år
m6llloher att köpa nåqon welsh coroi.

Det blev en corci från WBä
Borgs kennel, då dessa
hundar har qjort ett mycket
djupt rntryck på mig. låmbo
ser verkligen ut precis som
jaq vill att en corqi skall se ut,
mörk med så lite lnslag av vitt

Min lille.låmbo ålska.ätt 9å på skogspromenader och att bada. Han busar
mer ån gåmå med famlljens andra hund som heter Lukas och ären

2006, men hår inte tldigare håft
lvlen Antligen - nu är lambo härl

Hålsnin9ar
LisbeLh AlerandeEson b.
tilitt nåmn är Marie Jonsson och jag är nybliven ägare lill Cårdigan-
vålpen skut€sårdehs cållqolä, vånliqen kalläd "Berra Bus".

Utan tidigäre erfarenhet åv råsen fastnade
jas fö. Welsh Corqi Cardiqan efter alt ha
tntffat den på någrc utställningår d€t här
år min förstå Corgi.
Det är ännu inqentlnq be6tåm! om att
satsa på något specrell innktn'ng med mrn
hund. laq villått min Corar ska få
uwecklås I sin €gen takt, sen får man se
vart det leder.Som lndivid tyckerjaq att
vårCorgi-kille år våldigttrygq lsig sjålv,
det är lnte mycket han blir fttdd för utan
han står med alla fyE tö$arnå i backen.
Be.ra Bus qår helke fram tlll det som ser



missrijnki Jt ån årr skållå o.h år oct i.te något rnrressanr så 9år hån -si.
vå9. Tanker mycket r.1an hå. 9or rågot och I"år ek l(o-ekt hundspök
gentemot andra hundår. Del mårks ätt han hår fått en brä upplostEn åv

Bem Bus sprinqer ålltid runt, runt en <ts-d på kvållen rn-ån de! brrr daqs
att lå99a srg rör.aRen. Han sover allrid på rygg och ä. inte speciellt
inb-sserad av att det ffnns en korg åll liggå l. Berå Bus slånge. siq
omkLrllvarsom helst, bara del går att sova på rygg. Älskarålt åka bil och
där år det sämmä såk dår, han sov€r på rygg I bilburcn e.

rtled vänliqå hålsnlnqår
Mane lonsson, stoll äqare tillskuteqårdens Caliqulå.

,cr{
HeJ!
lag heter Gunillä Nilsson och har köpt en corgl cardigan, en jätterolig
valp. Hon heter Lykttärda.ens cruella de wille, men vi källå. henne
Ellå-

Hon är en mycket rollg och
try99 valp.laq tyckte att
rasen såq trevlla ut och sedan
når jaq låste iaq on den så
blev det så attjag skatrade en
cardiqån, Jåq trånå. idåq
lydnad o{h spår med schater

utstållninoår. Detta vår en lite
mrndre h;nd men åndå åkt,v,
så den passår oss b6.

Fa
Mitt namn år Gina Iordl., nybliven medlem i SWCK, och hår kommer

Jag är fodervärd åt en Welsh Corgi Cardigan, Skut€gårdens M€ssalina,
eller Kezle som hon kallas tlllvårdåqs.laq hårturen att min mamma och
bror til'sammans har skuteoårdcns Kennel utantör östeEund och Kezie är
en åv vålparnå i_ån deras å;dra kull.

Första qånqen jaq såq en Corqikoddejaq inte mina öqon. Hur kunde
något varä så sött? oen corgin var då en liten valp som lå9 på golvet- allt
man så9 var de enorma öron€n. Det var mln brors hund och det var han
som frjBt inimducerade faniljen för Corgis, Efter att hå vuxit upp med
SchäfEr och en d€l blandraser av model större kunde noq inqen i faml en
fölst fölstå vad han skulle med en sån "liten" hund tlll. Det toq lnte lång
tid lnnan viändrade ossl Den rörsta Corqln blev sedemem mortlll min



Kezie. Jaq visste från förstä qånqen jåq såq
en corgi att "En sån måste jäg har" och nu
år den tiden åntligen hår.

Kezie vår klårt vård ått våntå på. Hon å. till
beteendet väldigt iik s'n mor och halvsyster,
vilketjas ålskar. Hon år våldiqt intellisent,
i!ffoch hdr ätt åtr hitia nya hundkompisar.
Trots ait månqa hlndar år stoiie an Kezre
är det inte nåqot som stoppar henne. Att
flyttå fråi låndet ln trll stan i Uppsalå var
noq llte låskiqt fö.st, men å andra sidan
nnns det våldigt mycket skoj ocksål

I f.amtiden kommer det bli utställninqar för
Kezie, men rram tills åldem år Inne rff det
blir det mycket lydnad och prob€mlösn1ng. Redan nu (i skrlvande stund
år hon l2-vecko4 rårks dei rydLrgt ari hon ålskår ån låra srg .ya såker,
och de! 9år rortl Ho_ I'ar sinne fdr hu.rlor som framforallt vtt-ar srg rår
hon '1årsås" komma med sir leks.k så tå9 ska kåsta ivåg den, fdr åh
qenast tn den och spnnqa iväq med en r.n som saqer "Haha, du ar fdr
'årqsaml . De |'ldssisr.d co.qi-rycken lonrer också meo låmnd
me'lanrur och år arlto ril,a rollga. N.'r fo l ser rtcken rörsta 9ån9en kai
de inte annat ån skELta,

Jag årvåldist glad att jag har hittäL till den hår Esen, jag hår åldrig
$iiffåt en Corgi som va.il annat än underbar. Det enda negativa med
ras€n är att når man skafrat sin fdrsla vlll man ha en tilll

Vänliga hälsnin9är,

-r{
Hej, mitt namn år cä.|å sandh.

Min underbarå Cardigantiks kennelnåmn

Som sagt; vi har då en Welrh Corgi
cårdiqånl lås och min tumllj har
faktlskt noen erfarenhet åv 6sen. det
var Då er itstallnrnq r Malmo
som vi så9 våra rörsta Welsh

Vl komm€r att satsa på lydnad, agiltiy
och freestyle. sen vet män ju Inte vad
mer som vi kommeratt fastna för-..

är Nobless€, men vi kållar



k'rå å- en knäsiq hund. Hon ha- alltid -åSot tuffens för sq. rlon chamar
alla, både på stan och hos belantå. Hqn ar al,t,d gläd, alitrd på
lekhumör (förutom når qon å. trtjtt, då qer hon en "Dr år dum nJvet,
ja9 vlll ,rte leka, lag vill sovå l' bl'ck). Hon år väldigr låttlård. Hon
hår en speciell egenhet, hon lr99er med benen ckt bökåt (har aldrlg sed
en hund som 9ör det, men kanske fler€orgisargördet?).
Hon år i sknvandets stund barå 1s veckor orh 5 dösar, odn jås har haft
henne i 5 ve€kor. Så jag antar att jag kommer att upptäcka fler
egenheter snårt. låq år verkligen nöjd rned både Kira och €sefl. Hoppäs
att.iag och Kira får en undeöar tid tillsammans.

sklckar med en blld på KIra då hon var 9 veckor.

Mvh

Fr.
Mitt Namn är Frlda Louls€ Svensson, mlna Hundar heterVerdidås
Jasmin "Jässi" (Ljus) & Äl T.äde Atter Eight'Armäni" (Mörk) &All
Tråde Or€åm On "Divå" (Röd Brindle) och alla tre år Welsh Corgl

Varrd, det blev (o,gi? - !tin vänninå håde två på rode , och de å, supe-
trevlrga ocF årbet$rlhgå, De;jlska.de allE rlestå och kan vårå med på
allt, trots slna kortå ben.=)

Och så bara blev det att Jag försl köpte mlg en Corgi och senare övertog
en andrå - då ågaren håde en allerglsk son'och dårefter köpt€ jag en tlll.
lag hade ingen t'digare erfarenhel av Corgi.

Det iir egstrigen tarligt ätt ha Corgi tör de å. så otrolrgt lätta ått ha atr
qorå med. De gillår åttlobbå med olila sdker oc. de Srllar ånga hårl9å
turer I skog ocn mark I alla slags väder.

lag tränar liie Aglllty o€h hartänkt att iräna lite spåreller rundering, men
mest blk det noq utställninq.

l2



Dlva årJu inte så gammal så hon år som en propeller och vrll våra dår de
andra är och tar efter vad de 9ör.

^q

lassiår Chefen i huset och
m€d vem eller vad. AnnaE

Armani är den enda heren
mnn möter/går förbi, men
helst ute I alla slåqs våder,

Hell

Mitt nåmn år Mi.håelå
Belive., men vi tiLltalår
Cardi9an.

heqtåmmer .m det skå l.käs ellcr lnte o.h
år hon €lr lugn ljej som gåma llgger och

i huset. Hån skåller lite fdr ofta på folk/hundår
detta försökervltftina bort. Annars liqqer han

Söderholtz och vår hund heter Miqeva t'm å
henne med Holly. Hon ä. ed welsh Corgl

Oet blev €n Corgldärför attjag föllför den .asen från förcta stund Jag såg
den, vilket va. når qEnnens dotter kom hem med slna Corgisar. Jas har
inte annars nåqon trdlqare erfarcnhet av lust den hår rasen.

Jaq vet lnte om jaq

utstållninqår eller nåqot
llknände eftersom Molly är

sällskaoshund för h€la
familien. Meo det kanske
urr n?qon kurs e ler nåoot

Vet inte vad jå9 skå skriva
mer om Molly ftjrutom att
hon är en våldlgtglad och
sprallig valpljej som år

Med vånllga hålsnhgar

tl

Fr.



lag heter Susanne widmän

Min hund år skutegå.ders r{ero, som vi här hemma kallår för Migo,
o.h han är en cardiqan.

viintresserade oss för€orgiefterått ha sökt igenom hela
csboken. l4en tullt såke.t att vi ville ha en corqi blev det
efter ått vl besökt opprödåren och rått trärla de underbara

Migos måmmå gjo.de ett stårkt lnt yck på mlg - och det
gjorde åven hans halvsyster - med srtt mysiga temperament

Miqo år en ålldeles und€rbar llten corqi
som ålskar ati busa, men som åndå
lyssnar på oss. Han harlust föEtått,
efte. en hålv sommår med högvaRen, ålt
man inte behöver bll blöt om magen
dlrekt mån kliver i våttnet. Det finns
rakt'skt vatten dår man kå. praska med bara tassama :)

Med vänllga hälsnlngar

^YilI^

Corgitårta. 68 kq tung
Se hur dcn ba}å! ocfi äts på
YO U IatB E. COM, s iilo rd : C o ryi



Följånd! hi$tonå m€d vidlEngånde bild dånp ,€r i r€daktionns mij lbox. Dct
var osöiligr aft iore pr€sederå rDflerialet och o.inJist ad inte såtta rubdker:

Hjöltinno

Vår kära lllla cardiqantlk Cofee ( Cardax Mädon ) blev härom v€ckan alläs
vår hlåkinnal Hon lyclådes €fter många tlmmars sök i hållånde regn htta
sin qåmb våa blandrashunden roker i7 år, som falln ne.l eit djupl dike
och int€ klnde ta slo upp. l-lll allas vår lycka var loker vålb€hållen och
Cotree visåde sånn corgifnåh överaB hittå sin kompis.

Cotree år till värdags en verklig brukshund som hed o$ikllg energi och
qlådje vållar tår, tar hand om svaqa lamm och vaKar trcdqården så att
lnga höns kommerln och rlver I rabattemå,

coflee ar dessulom €n mvctet kår lekkåmrdt lll vå€ bambåm. Hon år
vår quldklimp som naturli;wis sove. ivåra sänsarom natten.

keBun & Åke Fnestedt
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Aktivitetshelg på Möss€berg

Vi var ett tjugotal örväntansfulla mattar och hussarsom lsällskap med
vå.a q ada corsisar samlades fö. att tillbrinsa K.isti Himmelfårdshelsen,
som lnföll mellan den 2juniocn 5junl, med många rollga aKlvlt€ler. Och
trevliqt hade vi såvål månniskorsom hundar.

Undertorsdaqseftermiddåqen ånlånd€ deltaqarna till camplnqplatsen och
intog sina stugor eller placerade ut sina Rna c.mping-
vagnar på d€t välordnade området. En Eemensam
promenad för att utforska teränqen var planerad för
de som anlände tidlqt, och €fteEom vädret så tlllät anordnades det
en kubb-turnering. Tyvår var detta något som vårfämilj missade,

kaft€n ly€kades rymma två gånger när det blev dags
med huse trll kattpensionälet.

Vödrets mökter vår oss nådiqä åven
under kvållen då det dukades
lånsbord och röken fråfl medhavda
qnllar iåq tät över nejd€n. 5å qott
det chåkåde orh så 6nt vln.t och
ölen passade till maten, vlvar nog
ålla ganska hungriga efter dagens
Eså och efterfdhande Draiåtione..
An åven vårå cc;qlsår åt slq val
smaka behÖver väl knappasl
påp€kas. Vi somnäde sedan som små t.ötta rörnöjda barn.

På fredagen vaknade vl tlll en dag m€d strålande sol vilket gav ett
uinårkt trllfålle lill promenåde.. Månqd fölade slert promenåden rillden
våcka llllå slön som råq helt nara campi-qplBtsen eller till nåqon av de
fina prcmenadvågamå i närheten. En del åv oss 9äv sig i kast med
Mösseberg och gick helt oförskråcfta ner rör branten, dei varju lått att
då förtrånqa att man åven måste aå upp.

Falköpinq visade siq vå€ en trevliq liten stad och ått mar kunde bsöka
Falbyqdens o5r qjorde absolui lnte besöket sämre.

På eftermiddagen vår det dags för det
berömdå corqiloppet "Sverlqes Snäbbaste
corgi södra sverige". oj. vad våra hu.dar
spEngl Spannande var det rn idet sistä - vem
skulle bll den snabbäste, Gerdå eller Mr Huffy?
oet blev en hård nght där Mr Huffy lyckädes
vinna med en tiondels sekund.

Daqen åvslutådes med lårgbord, grijlåt och
Falbygdens ost. Trevliqå såmtå|, mycket
skEit och månqå nva bekåniskaper,



Lördåg fömiddåg hade Lena och Jon lvlelln, tillsåmmåns med
aknvterskonm,tt€n, o.dnat en t.psproTeråd ned nån9å k ulga rrå9or.
Vi qick från den e_å l.nepiqö st-dtionen til den ånd-å ocL i.te heller va.
hurdårnå till någon stone hji,lp, de tå.kte Dåra på att upp!åclta al'å nyå
och spiinnande doftär ohkrirq sig och väqrade ått tåla om vad pikä-pikå
är förslags fågel. Väirörtjån! vinnare blev lvlarina Augustsson, Grattis!

"Månnlskå - H!nd" var en rclia åktlvitet som
hade viss likhet med aqlltty. F66t fick vl tvåbenta
9å vår halva av banan, balanserånde på en Iiten
bro, "hopp" över ett hlnder och sedån fGm och
tillbaka mdlan nåsra björkar, hela tiden
bålanserande en liten kork I en sked i ena
handen och med en bånqstyriq corqi iden andra.

Sedan var det hundens tur ätt 90ra sin
halva av banan. Genom en h'nnel, som
en del tyckte så9 lite farlig ut, hopp över
lltet hinder o.h sedan slalom mellan
pinnar. hte var det lått fö. oss otrånade
o.h naturllgtvis blev det den
agilitytrånade duktiga Dons som vann,
Det var verkllqen vällörtjänt och hon fick

Eftermiddågen åqnades åt mycket
viklio information och d skussron
dm iet svårå med mat o.h v,rt rdr
våra fy6enta vänner. De
deltaqande v€vllqä holländska
veterinårerna tittäde o.h klåmde på
våra corcisarfdr att qe sitt
omdome om viktstdtus på en skålE
från r tlll 5, dår 1 motsvårade en
undernård hund och 5 en fet,
överqödd, hund. Vi misstånker att
en hel del av våra matslada

EIES

t.-?-
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Ett annat mycket informativt inslaq !.der efternriddaqen var besok av
Dturamlrulansen. Den nformat o. onr verksamheten som fd.med ades var
vå vård att ia i I siq och qå vidare med i siit eqei hem 6n Vi kan - l.
någo. gång behovå ti kala en djul?mbulans.

Dågen åvslutådes med åigbord, god mat och dry.k, ö.h m:nga, Långå
sanrt.. N;r.kivltetshelgens sista kv;ll l€d not sitt sllt var v noq a la
fortsatt dvertygade om ått !tan corgisar sk!le viir den vara bra mycket

;
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AkHvltetshelg på ilöss€b€rg



CORGIPROMENAD PÅ GÄRDET 20 11-05- 15

Reqntunqa skyår saepte öwr himlen på morsonen hemma i Edsbro o€h
jaq undråde om vi skulre krarå oss trån r€q.väder Lnder vår promenad på
cårdet. Men, det inns klåder för s€dånt våder också, så h med hund.r
o€lr stövlar i bilen odr iväq mot Gärdet.

Glädtande noE dök det upp den enå corgisen efter den åndrå, öven
långväga besitkare vilket alltid årjåtteskoll R€gnet hångde i luften åven
över Gårdet, men vl hade hlr - det kom en lilten regnskur och sedån blev
det uppehåll orh helt ok väder tören promenad överånqama.

vi värvålmellan 20-25 personer och llkå månqå (minst) co@isarsom
giek sedvanllg promenad runt Giirdet. Det vår lnt€ rlktrgt likå my€ket folk
och andra hundar (Er som det btukar våra - vilka vekllngar.

Efter vår prom€nad var .l€t sedvanllq flkapaus och då blåde 'vår"
veteiinår slnna Undfors orn hundmåt, hnehåll I hundfoder, hor fiån skå
kolla vad som verkllgen flnns I fodr€t och OM det är just detta som år

23



"S#i.*"
De som sedan v le nck sLn hund k åmd på .v sanna som också
nformeråde om ått en.org, som de flesta hundår, a€ktiskt ska I ha en
midla samt att nran ska I k!.n- kanna .evbenen på hufden uaar att ta i

våra cor€ sar har qanska att fdr att lågsa på siq oclr det ar v kt st att från
'diq å ae .e r l or' ..,-dpn n p or ro lo,-. Dpr på,F-d- hundc., hå.å

her. dess rv ö.h rän forkört. Lvet med nera år
Sanna beråttåde också ätt åv de h!ndar veterinärer får in iör stukade
tassar, ont benen, tr.slgå leder, etc år dverv.gande delen h!ndar med

I
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Tack Sanna o(h vålkommen åter I hitstl

Glada corqihälsninqar
BoIe, Ma4ic & Mussepuss

25



ANNONSERINFO

SwcI( erbjuder ctt paketpris 61 3 olika armonser!
Betala 700,- och du f;lr en f?irgsida Jul-annons i WCP.

vara rIed i SWCKS JLll-annorl.\ i Hundspon salnt
en annons i SWCKS CorgialmaMcka 2012.

Ordinarie pns lör dessa trc annonser iir 850,-

snam (docksenN !01149.20) de1ta pcrnBiltillb!

Nu iir del dags år fundem pÅ julannonser igen. rors ålt somluen knåppt är över.

Ni som vill lan med i SWCb gemebsma julmons i tludspor! meddela
cad)corci.$ . såmt bctals

SEK 100.- till SWCKS b8 5189-6694 {samma pris som

Nison vill ha en julmons i wCP son kosnr:
lör fiirslryck SEK 350,-/sida och l'ör svh SEK I 00,-/sid4

!lic'<ar ånnonsen rvckrardis Il redåkron,, \wd or! semn 201 l-llL30

OBS: Annonserna skall vara bclaldå innan plr!!li!gpi!9.

OBSI SWCIG Corgialmsnåck{ 2012

Dt rilltiilwa Dnrlant*tiska CoryiJötoft^kLre !
Vi tdr låcLemr etuot bildcr Iå corgisåi i åUtr 6öjligå o(h o'nöjligr sit,åtionerl

Bilderna bör skickd i jps foror - så stora s'n nöjlist rill älmanackars,swck.org

Serast 201l-1{}25 behöver vi hå dinå bllder!

De1finru €nda$t pläts tör 12 hundar. så r'Nal sker elter ru, ll1otiv, bildkvaliter
Vi raikn med än fn anliindn de inkoma bildena åven i ddrå SWCK-

Almoackän bLir i ston lika den lor 20 I 1 . Det tm plais fijr e! mos/sid..
undcr måud/dalum. Annons kosl 200.- och Almanackar koslar I00.-.

En opardsk j ury på 3 personer ulse. dc I 2 linnsde bilderna.

Vi lf trcksml emot lörhsdrbe,\tällnjnsu lill ,tlmmackaanawck.ora

SWCK styrelsen



Det där svårå med mat och vikt....

I sökande efter en ny hundvalp 9ör många ett gediget arbete genom att
va'jd oc- sålla blånd upplodåre. Alld vrll vr hå en Lrevrig, cr och rRISK
valp. att ståla rrå9or och nrormerä oss or röräldrådjurer år dårrd, en
natu.lig del i urualsprocssen, Att vi kånner förtroende för uppfödaren och
den miljö valpen vistas i är viktigtl

l'4ånga uppfödare 96r dårför, förutom det gedigna grundårbetet I ått vara
jusl en se.iös uppfödare, också gårnå reklam frir de rysiskå och mentåla
fördelar föräldrcdjurcn harl De kan vala MH-testade, ha nnä
utslrillninqslit a-. \åra rörr9ade, ha lavl ngsresul!at r ohl,a grerdr, ha
qenomqått spå. eler vallprover, vara oqonlysta, Dl\A-testade to. olika
sjukdomår etc, etc. Allt fdr att 6ka trygqheten hos både uppfOdöre och
valpköpare och att der kan bll riktigt bra hundarl

Ansvaret för den lllla nya hunden låmnas sedan öv€r loch med att den får
srtr nya hen. Allå vet r' hu. der ar: rumsrenhetstråni19, regjFr or \åd
mB_ får och ,nte får, passn.nq, kurse_, kårlet - och mat. Och det ar DEI
som den härårtikeln ska handlö om. rval. aktivitet och kårlek.

Först en såk om oss människor, vivisar kådek ocn omtanke qenom atl
vårå tlllsåmmdns oLh oenom ät1delå meo oEs av vår mat. v,ilskar hell
enkeli ån måG - vaGndrå, oss sla vå och !åra djur. oerla l.99er 

' 
vårå

gene- och oet kån varå v,lt,gt ått hå 3or grundtdnke, For så år nte rållet

hos hundar, annat ån itulleltik - välp. tlundå. visar i.te kårlek geaom
mat. Oet betyder i önängningen ock.å att de II{TE ta. det som en
förolåmpning ellertror att vl håtar dem om de INTE skulle få måt. 14inns

UndeEökningar visår att våra hundar bllr alllfetåre. I Sbnrntaniien är cå
25old åv hu.dama fetå och fetman leder till e. råd sjukdomår. Den iillå
valp vl toq hern och sorn hade så bla förutsåttninqar, har darmed inte alls
någrd brd forutsänningår långre om aen blir felr Unde6ökni_qår på
lao;aoo'e, v,sår att reå hundår lever 

' 
genomsn,h I år ko'tarå lvå_ s'nB

ortopedlskå problem
Oe vanligast€ problemen är ortopediska, dvs problem med skelett,
muskler och leder, Hundamå våger merån de år genetiskt konstruerade
att göra. Det visar sig på flera sött, t et år de patienter som kommer in
till v€terlnår med kåumatiska ledskador som lppstått i samband med lek,
till övervägand€ d€l överviktiga hundar. Kombinationen av rör hög
vrktbeldstnr-q på en led, k_dflen r ro-elsen och lor rte nuslelrdssd ått
håla enoi påteshing"n, kår rå svå.å konsekvenser. tedskädo. tår ,å.9
tid att låkå. En vanlig kolnplikation senare i livet blir adros, dvs en led dår
ledbrosket skadats och det bllvit en malformation i leden vtlket 9ör att
hund€n bllr halt och får ont. Fakt!m äratt enbart övervikt I sig, med det
srorä rrlck på ledytorna som D i. rrjlopn, oftä leder rill årtros, laq v,ll drå
det så ,åigt som ätt såga att det år lnte en ns< att det bln a-tros på en
Lråftigr övefrrkt9 -Lnd. Det lodmc. åh hånda, der år Dara en tidslrågå
når I hundens llv det hånder.
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Hiårt- @h kårlproblem
Eft hjårt€ som måste arbeta i€n kropp med kanske 2oolo dvervikt,
kommer snabbår€ ått tröftås ut. Det blir en anstrånqninq åv hjårtmuskeln
och på klär?ma nellan lörmak och kammare. Klaftara å- små tunra
skr-nffrkår nelldn hå.rLhme_ r hldrtät. Om de ånstrå-qs ltjr mycket eller
slaoas me(an:skt, /onmer det att uppstå små ö1 i b:ndväven och då lan
de nte slutd titt vrd hjå-tsldg€n. l9än får en Lurbulens i hjartdt, nåqot
som skadarwedlgarc.

Feta djur har ofta svårt att syresätta vävnaderna långre !t I kroppen.
Detta leder i förlånqningen till att de år kånsliqare vid skador, t ex i

huden. se nibnken Konvalescensproblem nedan.

uvmoderinflammation och and.a anre siukdom.r
retrel s tter rnte bdE på utsiddn av djJret. Bukhåldn o(h de hre orqånen
kommeråven de att vara inbäddade i fett. Organen iår rettceller
lnsprånqda mellån slnå muskelceller vllket q<ir aft ter en livrnoder
kommer atl ha mycket svårare alt arbeta funktionellt. Därför har feta
tikår svåräre ått födå, och löper också större nsk att lå
llvmoderinfl ammationer mellan kipen.

(onv.lesc€nsproblem
Feta djur är ålltid riskpati€nt€r vid sedering, narkos och operätion. Den
stora fettänsämlinqen qÖr ätt de åmnen som verka. sövand€ först hår
svårt aft verka effektivt - och sedån stånnår kvar i kroppen mycket
la.qre. oet iir ddfdr sv;-åre an både sövd och vac\å desså dlur.
Operationer av reta dlur tar dessutom änqre tid, då den stora rettmassa.
under huden och I t ex bukhålan komplicerar arbetet rent pnktiskt,

Om inte blodförsörjningen i kroppen funqerar optimalt, kommer
sårlåknlng och åknlng €fter t€uma €ller op€Gtioner ått fördröjas och
\omplce.ås. De vitå blod.Frlenå och änd? cclllyper och åmnen sor
behovs for laln'n9, har',elt enkelt svårare att ta srg trrl pråtsen om nte
tillströmninge! kän ske normalt. Fetå djlr har I .egel såmre blodflöde ån

Förutom ovånstående problem år öv€wlktiqa djur dessltom
dverreprFscnteräde narder gål.er to-moneilå slukdomår (t ey orabetFr
rnelhtus) och tumo'sjukoomar, De här oftare åndl,ngssvårgheter, ti
värme såm.e, har ofta€ hudproblem samt g€nerellt ett sijmre
immunförsvar. Behändllngen av diabetes och tumörsjukdomar försvåras

Hur sr man om honden är normölviktiq eller fet?
Ofta använder man sig av en s-gradig skala när man beddmer vikten på
hundar, Den kallas ofta "BCS - Body Condition Score". En hund som år en
1ra år maqe/utmärqlad och en 5:a är ret. ldealvikten är en 3:a. Om rnan
år en 3:a så syns inte rysg€den och revbenen, men kån LATT kånnas.
H!nden har en tydlig midja. Ett tunt reluager kan kännas över revbenen.
En 4:a kånnetecknäs av att revb€n, ryqqEd ocn båcken kan kånnas med
svårighel- tngen midjå. Tydliga fettkuddar över ry99 och svansbas. En
s:a harf€ttvålkar på bröstkorq, rysgrad och buk såmt är buken k.dftjqt



våd rinns det tör risker att min hund blirt€t - väd skajå9 hålla

6enerspelar ln. Labrador rekiever, cåim terrier, långhåd9 tax o€h
shetlard sh.epdoq år over-epresenteEde. Huruvrdå corqis rår "feRqener"
slå jå9 låLa vara osagt, men slåktslapet tirl shetlånd sheepdog skulre
kunnd qoE der ben:jqnd att laoqa på srq exrrd k lo.

KästGtlon sänker vilometabolismen med ca 20-25% pga förlusten åv
testoste.on/östrcqen. Dessutom blir månqä käskåter mindre intresserade
av att rdra på sig nii, letandet efter pad^er Lpphö-. ösrrogen/testoste-on
hdr en apLrldiimpdnde rrverlal, och r och med dn dessa homon
'orsrnner kom.ler också åptrten att oka, Det ar oarfo. att rekommendera
dH qå dver ulr eh lrqhdoder och oorjö nåFd upp röten r sanböna ned dn
hunden kastr€las. Sp€cielll om den var matfrisk redan innanl

Ä/de. - visst ärdet så. Det är ovanllgare ått hundar under 2 år är
dveMkngå. Der dr de vuxna hu.dårnas l- åndsslrkdor. iag !rl dock
poangte å alrvaret, ått ha en växande hund överviktig, skädora på lede-
och skelett kan bli mycket större och tidrgt i livet 9e ållvarliga
kofsekvenser med opeGtione., medicinering, artros och, i vissa rall, en
för tidig död som följd.

iletr vad skå en hund åta för ått hålla sis normålviktlg?
la, hur mv.ker ska en hund åta? Hår rdljer ett .i,lneevempe som ni
sjålvå kån ånvd-dd er äv. Undel'ållsbeiovet åv omsdhbår enerql ldr en
hu1d iir 0,55 Ml/kq kroppsvikt 0 . Hur riiknar mal då rt bnsättbar
enerq," efter våd son står på hundmåtspåsen e ler bu.<en? .io, mdn
anvånder nedanstående formel:

Proteln x 14,6 + Fett x 35,5 + Kolhydrater x 14,6 = kl omsäEbar

Ett exemp€lr vov hundmåt på burk hår föJjande innehållsfö.teckningl
"Näringsvård€: Protein 1od/o, fett 7%, kolhydråter (NFE) 0,70lo, etc €tc".
Vr hdr en hund, en tiR som heter Cel ne som våqer 22 kg och som t.ånas
gånska hårt, så v. kar såga att henres ene gibehov i,r 1,5 99r det
normala underhåltsbehovet. Hur rnycket skå vr mata celine av det hår
fodret? Då ställer vl upp:

10 x 1-4,6 r 7 t 35,5 | 0,7 \ 14,6 = 444,7 2 dvs ca 405 kJ/100 9

Cellnes energibehovr 0,55 Mll22 kg hund q'r x 1,5 gqr dagsbehov€t =
a,415 Ml = a415 kl behöver Celine om dagen.

Av det här fodrel behöver Celine åtå 8415/405 = ca 2,1 kgldag OaS!
Detta er ett blötfoderll

En sån hår utröknrnq kån varö brå att qöc på det hundfode. man
använder. lnte så sällan ser man att det är lätt at! överfodra om man
matar €n lqt instruktionen på påsenl



Hur 9ör män on hunden åi övewiktig och man vlll få den
normalvlktlg?

. Att bara mata mindre med hlndens vanliga mat ärinte bara svårt
('"nden bl.r'nte mån), dFt ar dr.Ekt olåmpligt eiieBon mån då
löper isk ätt hunde. få_ brist på protein, vitåmirr, mineråle, och
enerqi på ett sån som år hålsovådriqt.

. När man väljer viklminskningsfoder ska man välja ett som har 3100
kcal (12,97 t1l) eller mlndre kölorimånsd.

. Mån måste {vÄTA upp maten på morgonen (lett lirermått
erempelvis) och sedan ENBART mata m€d detta lnder daqen.

. Låttast år att helt utesluta snåcks och godls. men vill nan ge sådant
måst€ detta riiknas inl Det kan vala svårt, en skiva 38o/o ost är
nåstån % av ene.qibehovet för en corql. Men hte bllr hlnden måtL..

. Motion. så mycket som hunden tål, ska mån tånkå på. Vålpar och
qåmlå hundar måste man våra förslktiq rned. Hunden ska
promen€ra 20-60 mlnuter på en das. Det kan låta llte, men se tjll
ätt hå \loLkå med på promenadec Att sd stllroch o.ata med
Lonpiså. €lle. noså på krssflickär -åknas INTT fil'promenadenl
Simning kan vara ett bra alternatlv - om hunden gillar att simma.

. Kontrollera hLrndens vikt regelb'lndet. var 14re dåg till ått bötjä
med. Därefter var 4-6 vecka under vlktnedgången. När man nått
nå'v,kten skd rdn v;så oftare r borJdn, och bvler ndn roder d. det
'å9e aR !ägå va.je vecr.a. anvånd samma vå9 varje 9å.91

. Tänk på ått det tar TIo att oå ner i viktl oet brukarta 8-12
månader ått 9å nertill normalviki om man har 20% övervikt.
Exempel: hund€n våger 18 kg, men borde väga 15 k9. Då måste
man våra u$ålligll!

retr det åriu så dyrt ned bant.ingsfoder!!
Jo, det kån man ju tycka. om en 10 kq säck kostar 8oo kronorså blirdet
ju 8oO0 kronor på 10 månaders diet kanske. Men kolla med ditt lokalå
djursjukhus vad en ledoperalion inkl. rehabilit€rinq kostar... Nlellan 25 och
50 000 kronor år inte ovånligtl Förutom all tid, smårta och arbete fdr
hund och djunigare lnder den processen.

så vad behöver man fdr att lyckås med hundens vikLminskning:

. Bra måtningsrutiner

. qitta b.a motlonsruriner som oassa- in i famrlje.s va,dag. Återkoll, våqn'nsa- o.h råqonåft oolra fråqor med. Det kan vå-ö en
veterinår eler skÖt€rckä, Att prata med .ärd vån.er ocl be om
deras råo vil jaq dvråda ifrån. De lil nte slöia siq med diq - eller
så v ll du ,nte ho? oå on råden är rooo,aå ll. r,4en det kan oclså
vån så att de ger dig rent felaktiga råd, som inte tungeEr ellersom
är skadliqa för din nundl



Den här artikel. hår kanske vant äningen nedslående för er gladä
hundägare, men se det positivti Nu v€t ni hur ni serom hunden är
norrulviktiq eJler tjock. Ni vet hur ni frik-år !t hur m/cket hunden slG
ata rör ått hålla sig nonralvikllg. Är den redån överviktig, hår ni lått veta
h!r mycket enerqi den behöver dBgliqen frjr.tt så ner i vikt. och ni h.r
fått lite ide€r och grunder rör att komma igång med viKminskningen. Och
tänk på att för hundar så år mat just rval Kårlek hånger inte ihop fied
matningen. KIappa, Fäna, promenera och lek istället - det är känek det!
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MOTIVATTON OCH BELöNI G

Jag(Mä.iå t{yquiet) och Bill (ca.ddicted Båtteri6 Not h.luded)
hårvärlt på €n givånde och rollg förelåsnlngsserie som handlade
om motivätion och belöning.
Oet åriu någo! man ånvänder i hundliv€t dågligdågs vare sig man
trå.å. ell€r "ttårå" hår h!.d. så hår tånkte !l d€lä med G3 med
nåEra små rips.

En hund jobbarföråttden år mouveråd, f6r
att den vill ha något och för det som Ou kan
erbjuda för aft den slå bll lnkesse€d och
ty.kä det är våt besvåret.

Man kan se sig själv som arbetsgivare till
h!nden. och om du rnre kån eöludå b€
arbetsrörhållanden så kansk€ hlinden viiljer
att Jobba törtex, andrå hundar aB,
Luktfläckar AB ellerTuqqa på pinne,AB.

När manJobbar med mjuka metoder, 9ör man det utfrån att belöna o€h
föBtårka de råtta beteendena och ignorera de tulaktiga.

komhä lhåg att de flesta saker vl begärav hunden är
oss och har inqen eqentliq menins för hunden.

AelöninEår,
(an lu b6tå av ett nertål olikå saker; -Ätbac, - Leksäken -Lek utan
föremå|. - B€t€€nden de gAma utför (vix o konster, spåra, leka med
ånnan hund), - Ber6rin9, - ord, beröm, applåder.

Var noga med att bli en r6uB för din hund och gör dig beredd på ätt leka
o ha k!1. Det geren bättre r€lation och konrm€r att göra viiningen
effektivare o roligåre för bå99e.

Tänk på l!! Omväxllng förnöJ€r - även favorltleksaken, godiset kan bJi

qårt oodis o stora bltar luqnar hunden (art tJqoa lugna4
l,.liukfoodis o små brrar håller hunden ;er al;;.
Draqkamp o jakUek höjer aktivitetsnivån
Kel o smek sånker aktlvitetsnivån
Pla€eingen av beöning, belöna där du vlll ha hunder
DU FAR DEI DU BELONAR . IN''E DFI DU TANKER

ALt utnratld trårrnq maxrmalt ar att plöneG den, vad vill d! belona de_na
9ån9, 

qu/vao vilr d, beldna med. Korta pass, våga ta paus oft. och låt
då hunden bac varå.

Att 9örä roliga säker tillsammåns bygger samhödgher o lagkånslå.

Eill ochjaE hadc verkligGn utbyto av d€nna fö.olåsnihgsseri€, On
lnte bårä nyheter utan också en hel del .rå Jult ,a, så slulle vl tu
9ö.a.



Utfodring och Motion

Det hår 
' 

ol,kd såmmanhång d'slJtects my.kel om ltfodring och motion
åv vårå hundår.
welsh Corsi (både <årdigän och pembroke) ör en gammal ras från Wals i
England. Oen användes som vållhund och hjålpte bland annal till alt drivå
boskap till marknader och a!kuoner, ibland våldiEt lånsa stråckor.
Hemma på qården vaktade de rör lnkräKare, vaktade höns och ä.der
m€n skulle åvefl ta råttor och m6ss, hjårpte tirl att hållö ordninq på
barnen på gården.
Med de arbets!ppgiftemå lnnebär det att det år en aktiv hund som 6rde
cig mycket och der va.9 vetv s det ma- avlade på. F. rönig hund, smd,9
och snabb, mycket rödlqt lntellekt, sotn de flestå vållhundår, och f.amfiir
allt, !thålli9.

Åren .ar 9åt och samhå,ler .ar tdrånd'ats. Det rnns inre plats i vårt
såmhdlle'or den so4ens drbetdnde huidår daq. djurhålnrnqen l'dr
åndrars och även jordbruket 

' 
srort. r4er rasFma ha. i stora drag beva.ats

med de eqenskdper ocl en€.qr som de hdde reddn kån bo4ä., Detld
jnnebår ått vi har två raser som hä. ett stort behov av att (jra sig, de är
äviåde fdr ått sprinqa fnft och kanske n_dmfijr ålll i ojåmn terränq, Det år
viktigl för €n r?s med så lång ry99 o€h korta ben att individe. rår utveck-
ia en stark och bra rygg rned mycket muskler, som hjålpertillatt hålla

l.4an börjar bygga upp en valp redan på eRtidigt stadlum, givetvis I små
portioner, r9en, Fån kånlu lå-loc ned ått det Lddg frnns bevrs'or ått
barn oc- u4qdomar tår t'diq benskörher, för att ae rirter för mvcker still
1ämfor t ex ddtom, meddn de fortfd.dnde vd{er. så de nåsteiå rola på
siq, åven iom vårande ruldar. \ a- ia. rånlå på aft rellän (å 14 veclor
och upp til(d 6 ,/ mEFäder vdx€r hundea so'n mest, oå å'det vrktrql ått
väE noggrann med måt och motion. Inte för mycket eller för lite åv något
av deil Rådiråqa din uppfddare ell€r n€qon annan som har stor erfåren'

Så an motionera din hund på bara asiart runt kva(eret är som att be om
ploblen. FJnden blr o\erurkl,9, rår ldtt'ens,d'9å" musrler som på !r"t
skapår e!. hiilior o.h _yqqprobler. Om hunde4 då dessLron drar I kopp-
let och inre rår gå "rr tt så å$ nuskrernå JobDår opt,målt, dE kå4 det o I

.iktigt fel.
Att hunden I grunden är välkonstrue€d är sJälvklart äv vttersta vikt. Där
kommer ju fåi<uskt utställninqår in lite qran;. Det ärju ;å aft vå.å doma-
re ör ltbildade på anatomi och fysloloqi och skall qivetvis döma efter det
och åven råstypiskhet. så de hundar som vinner oftå på utstållninqår, d3
iör olika domare, rår man lu antå är vålbygqda och har en ba&e funk-

sla vk'an är den båsra roaonen ro- ä'la -unoar, ätr rå spnngå rr h urän
{oppeloch då hest i s<ogen. Inte p3 n39or vag, utan, slogenl' Dd' rö'
sig kroppen nåturligl och optimalt utan inskrånkningår och musklema kan
skäcka !t sig och få €n ordeftlig genomblödnln9. Att hoppa över stock o
sre^ och sprirgå uppfdr ocF nedför år den båsti efterap^ nger åv hu.
vå? -.noår har rö.t slq rrå- bdrian. Det ijr också bra att rö-söiå att



vå>la nolionen, del år ålltså hte fel ar 9å loppelproneläder, om de
ba€ valrås l1ed fra, losa skogsrundor. Ak sprngå loså he.nma på

F- anna. slda av derta med mot o- årlu ätt om hundarna år uideFtr-
mulerade r3r de en mdssä enerq over tillåndrd aktrv.teter, sor de d:
(å. hiria på slålva. son Ler. ättjaga motion.rer, brlar, cykiär, skållå på
ändrå hundar, mån_rsko osv, JBg t-or a?en att hundar som år osäkrä får
mer energl över till att blir rädda för saker och ling. så vi kan styra väl-
diqt mycket med motionen.
Dessutom så kän manju ujnka Iite på hur "rcligt" hunden hår om den
ilgger inne I en lägenhet, hus eller inhägnad tomt 23 7, timme per dygn.
Vi kan Utta på TV, sitta med dator, prata i telefon, åså en bok och prata
med qrannen osv, men vad har hlnden att "qöra? Når deras fysiska be-
hov år att "våndE". som kompensötion så kånske vi vill vara snälla och
ger llte exlra mat och/eller godislll

Och då kommer viövertlll utfodrlng, som är ett kompllcerat ämne. Visst
kån man barå så efter ött "hlnden mår bB och har fin på|s". rYen tänk
om det kan bll båttrcl
Det finns så orroilqt mångå foder aR våjå på och ålld såliare säger ju,
sjiilvklart, atr delas ä, det båsta. Det år svårt att varå hundagare och
veta vilket man ska vålja.
van kan välja sve.sl!, lammkölt, arerlkanskt, spannrålsF,tt osv. Det
'i4ns etr oardlqt sdh dtt vdlld ur srn mdt tr'l hunden på,

Der bårtå man <an qöE å. an tina på nnehå'lsröneckniFqen. Der fr-ns

'åoar Sveflqe Då ått det måste ståmma oc- det lollås. På Ame kans/å
looer så kan ran också våra relåb!,t säker på att det s1åmrer, åIa vel ju
hur amedlanerna ståmrer ålla, for alltinq, så de skulle lrte våqa att inte
hål,a s'q ul. sann.nqe_. Alra !llverkare hålGrlu dessutom ko.l på varda-

En innehållsförteckninq anqer rnnehållet r fällande skala, det som det är
mest av, stå. först och sen faller det nertilldel som det år minst av.
Givetvis så vlll rfan ått oet s{a varE så pre{.serat sof motrqrr on det
t.ex. står nåld fåqel, så kdn m.nju undra vad det dr) rSsel -dlx på etl
dlur, fiäd€r, .abbar osv. l.4en om det st8- rrald alla, eller malt kycklinq-
kort så rorsdr man jJ mer vdo son nenas. oet fnnslJ oclaså vlsa
ingr€dienser som man använder mersom utryllnad. som t.ex. majs. Majs
rir ett ioderneder son rLndå- rnle kdn td upp nåsLar nåqonLnq dv, Om
det aå srår , början av ingredienserna, så kan nan und.a vao det gör dår.
Dessutom år det en produkt som kan laqras lånqe utan att bli förstöt,
men kan då istället dra till sig mögelsporer och andra mindre önskade

welsh corqi årj! en Es som åter förhållandevis lite för sin tyngd och
storlek. Oet innebär att det lilla de äter bör vara av god kvalit€ och det ör
superulktlqt ått de inte får för myck€t. Att det inte år €tt foder sm inne-
håller en massa utryllnad som bara 9ör hunden tjock, utan ett högkvariia-
tilt foder. och framfdr alt att utfodringen änpåssäs lill motionen, eller

J4



Kån ti låqqås ätt liqht-foder år tillverkåt i tanken att en hund skå åta det
ett lrtettaq, för ått qå ner ivikt, och sen qå trllbaka till det ordinarie
fodret. hte leE på det i mångå år.

oet är nog, tyvårr, så ldag att många Corgis Rtr sig a ldeles lör llte per
dyqn. Det flnns alldeles för månqå som vågerför mycket och som bidftr
till att rasen få. problem som åldre hdlvlder, som t.ex. artros o llknände.
öve lktiga hundar beror nog sållan på att de fårfdr mycket mat, utän
ållacls flo. lite mot on. llan s<a rånk. tillbaka på vad hunden ä. f.am-
tägen dil, en vallhJ.o gå-dsh"nd, som va' i9å!9 hela dagårnå. Det kraver
energr från rtiv:oen och eft roder som trllför så mycket som möjligr.

AR väUå ett fodcr till sin hu4d iir inqen låit cak. Prata ned din upplödare
on1 det, me. tånk oå dtt nJndår år rndrvider, precls som vl, så åven om
d,n uoofödares hunda. rår b6 oå eR sDeclelk foder. så år det ,nte säl,art
att din hund gör det. D€t kan ju skiljä i motion, om de and.a går mycket
ute i hundgårdar (då kråvs mer energl fdr att hållä vårme och siiltä päls),
h!ndar I flock år nog qenerellt mer i rörelse och sen glvetvis indlvldens

ven lås på lnnehållsrödeckninqen, tånk rill rite, lyssna på månqa olika,
föEök ati:hålla srnnet öppetför nya lånk och f.åmfdr ålli, titta på din
hlndl f4an kan byia foder o€h se otrollgä skillnad€r. Kanske såg hunden
ok ut, men hdde lire mjd l, var Ite mulliq eller vdr ite rrötl, Med etl a-ndr
foder s3 kan det hända häpnadsvä.kande saker

Det finns o€kså en hel del tlllsåtser i håndeln som man kan ånvända vld
ol kå tilLfål en som t.ex fållnrn9, efter valpning, v,d tillvån i ungh--dsriden
ocn hll qamla hundår. E{empel på det, ä, olika oljor, 9l-cosåmin,
vitaminer och mineGler och åve. örter. Då är det bra att prcta med din
Zoo-handel eller någon annan som har errarenhet av sådana saker.
Wd pennan; Eva G.ahlund-sjöst öm

Nii-io!(EnkpiL ntb tk\tkoln ftk"ad" i pi
linlat\ktttt till hnkn|rL vi liiRl. ox! att
ptt.!"*tiuu sitk "(t. 

on irk,ILLT liiDulc.
Speltde htEe, tdlort let urnliölk.lju.
kn lira e.litl & tulb t* ll. nne.lel
tutr \AIr'aU! ndii.let?
t lutet avgq'talet hadejr!:.r sit
N.fllitt,.1lur4, o.h jota 6i|te ttt.lpt hdlp
in|. l'ti wn sd. tn nu" t./.Icr indre hd'hat pt tinift . Nait hrnlcn vr 1åt
fLk.iag".ry h tugtoroLr nkn ,t.trAethtrtiEh d n rit(o - hititd. hlaitu
sjijh atänkaan o nda D.t leddc ti| 4t jag thildad. n,iE till Di lHtntan

Jos hdr 161 nPd Pcnlhok s., 1970 aLh hnr wfi upplalare sen 1986. så d.t har
hh,il dtl hundat. o.h iLtc htt httt d lklnrry att ttinta ,nlrk t pt ppran .falet
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En Helt t{ormål CorgiprcnenEd.

När Din coryi har beståmt sjq tU att det dags aA b en pmnenad finns
det inte nycker Du kan sätta enot.

Uppmårksamma öqon har röijt miq sedan jaq steq ursänqen i morse.
Måste det tå så lånq tid i badrummei? Måste matte verkliqen dricka så
många koppar te, läsa alla sidor i tidningen? När skall vi 9å ul på
moroonprornenäd? Når? Når??? Nul Jaaäll!

Måste en corgr hå hålsbånd på slq
för att ta en promenad? Mr Hufry
föBVIhn€r in under en s-tol I

hal'en, alllför alt fö.söka slippa
undån hålsband, Det lyckas inte,
koppelår vdlandå lnte
nödvändigt? Vltar med det ialla
fall, men det känske inte kommer
att behövas, sägeriaq
uppm'htGnde och ögpnår dörren.
Vänta, lnte rusa ut före matte.
Duktig hundl

Mr Hulty och jaq kaskar ivåq
lånqs den väl upptrampade stiqen
bort till cykeF och joqglnqspåret. Det flnns inget sladåre än en corgi på
morgonpromenad. En lycklig hund. oavsett hur ung eller gammal der är,
håller huvsdet höst I v€tskap om ått den år en ålskåd kompls. I det här
fallet följersvansen med på köpet. Alltför glad svans, sa domaren. Det

Efter en bn kommer vr trll en gammal förfallen stuga och dår vet rvlr Huffy
ått vi skålllåmnå spåret och bese oss ut iteränqen. över s:tock och över
st€n bär det av på korta ben (hoppsan, det rimm;d€). I ett sådesfältfår
vr pltjtshqt syn på en par "slorå hu.ddr", med lånq. sralå ben och öron
på skan. De ar het nära oss ocl corgin vd mi. s'då trttar roEkande på
miq. Kdn tdq lekd med dem? Nej, såqer iaq duktorirat'!,1, deL är rådjrr
och dom vill inte leka med dlg. I det ögonblrcket örjag mer än tacksam
för ått vi välde corqi, Farniljens hundar verkår vac i total ävsaknad åv
jaktinstinkt.

Prcmenaden rodsätter över åkrarna o€h vimöterfler rådjur och även
hårå-. Sto€ o.on de då- hundånd har, kåns\e en ålldeles speciell so.ts
corgi, tycks Mr Hufiy tänka. ven i.ie en tecken på at hän v,ll spinga
efter hårarna ut ifält€t. Lydiq hund, tånkerjåq och känner hlr mitt
självförtroend€ som hundupprostrare växer.

Regnet, som tldlgare på mo.gon€n barå vår ett hot I tänån, öser snart
ner över oss- laq skyndar på steqen. l"1r Hlffo som ändä sedan
valpstådiet hoqå åKat sis för v.tten I badbaljor år helt obekymråd åv
reqnet - han har en inbyqqd reqnrock.

Så här vrU mrn rtl dcL skall rå8. rncn-..



Äntliqen hemmå efter lånq promenad i reqnetl
skåka av vattnet ur pålsen innan vi qår h, såqer
Jå9 Ull rvr Hufu. Hån titta. oföBtåerde,på mig.
Skaka diql Skaka diqlll SKAKA DlG, FORDOMOA
HUNDMCKAj Total oföBtåelse... Våd menås

lag tartill .hitt tyngsta vapen: Ullemån skakar
siq alltld, han är så utomordentllqt lydlq och
snål|, Mr Hlltry tittar på miq: lå, ia, pemmar qår
ju på vilka enkb tncks som herst, det 9ör
v€rkliqen hte vi cardlsarl

Efter lång dryg våntan utanför dörren, föUd av en minlmal skakning, 9år
vi in i hallen. l4r Hury fortsätler in i vardagsrummet - OCH SKASR slcl
Fortsätter in i bibliot€k€t och tar plats nä.ä €n stor boktrave som ligger på
golvet - OCH SKAKAR SIG| Naturligtvis, det värju precis vad jäg sa åt
honon att göra,,, Eara rnte utomhus, dår 

'eg.ar 
det lu lngen nenr.g att

skak6 siq. Hån fiadr uppiordrande på miq o.h rycke. sikerr ått
berömmande ord år oå sin plats. Grrl,' varrö, skarra, må. hund?

Så dår stårlag och önskar att han aldrig blivlt född när han tittar på mig
med s'na $o.a brund öqon som såqer: idq ålskdr diq, alslar diq, och du
kommer an 'å stå ut med m q t,l, ddde- skirier oss åt.

)JJ

rilvdrottDidg.ns Leo stönlr över Carric och Lilli, son
tillgrlper lungvrick.nde årgulneni i sin dhkusslon.

Bik!.n påt'dsslisl ktEc uv Monika .lolnnswn,

q

Jo, se tikor...!
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QÅ'rfi^,llvELSE

s,rlcK aEJ{öuEqa r 9\r t{JA LQ !

Vill Du koordinerå/åtrwåra fiir
SwcKs Akivit€tshelg (Kristi Himmelf:irdshelg)?

Klubben behöver Dig e{iersom de som vårit änsvariga hittils nu
känner alt det iir dags fijr nya, friska tag. De har dessutom inte tid att

hålla i detta underbara evenemang liingre.

Vill Du koordinera,/ansvara liir
vår rssmonter på Stockholm lluDdmässs?

Klubben behövcr också Dig som kan ta över ansvaret ldr vår monter
på "Ston Stocknoh ' - Avsjörniissarl Tidigare aDsvarig har hte

möjlighcl att fortsätta mcd dctta.

Är du intressend och har frågor?
Kontaka BoIe 0707-82 l2 56 eUer bolle@r:orqi.se

SWCK hoppas att Du4',1i finns, så att vi kån fortsättå med dessa
myckel roliga evencmangl

SWCK S^'rehed
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DonErapport Hn corgispecialen i måi 2011

Så toligt det var aft n en inbjudan aft döna en Co.gispecial
igen! )ag blev medlem iktubben, dåvarande CoryisäIskapet,
redan föBta året den tanns över huvud taget och har haft
tömånen att kunna fala .asema sedan dss- DA t bö4an av

^ 
\r 4 1960-talet fanns lnga cardls a s i Svenge @ch knappast några

coryis alE i öv.iga Noden) men numera tycks de ha tasit öve. både
registfsingsmässigt, uLståIningsmässigt och kanske ackså
kvalitetsmässigt här. )ag undar am något annat land har haft
motsvamnde !tueckling mellan asema.

Oag€n började med valparnå. BIR Pembrcke blev charmiga babyvalpen
Noble sta/s Mc Kenzie, en dotter till BIR bland de vuxna. BIR @rdisan
och Best in show-valp blev den myckel spånnande tefårgade norskfödda
Immeb Kim Possible. Klassen för de lite äldre cardiganvalparna vanns av
en ovånligt våltecknäd svenskno6k blue me.le: Possible's Blue Bird.

Den ofticiella delen av utställnlngen innebar atii det varföEta gång€rjag
skulle döma med det nya systemel. Om det tyckerjag inte - men det ka.
ju förstås berc på ått jåg har bllvit för gåmmöl för ått viljä tånka om...

lag hämnåde lite fel mellån rött och blått (Excellent och very cood) redån
lrån bönan och sedan var detju bara att bita rhop och ro*sätta på den
lnslaqna våqen dår rÖtt forfarånde fick molsvåra det gamlå systemets
föEtapns. Egentligen år nog det nya systemet ett my.ket bE sått ått
kunna prissätta hundama över h€la skalan och t.ex visa att en hund som
får ett blått kort iaKisktår en mycket b€ (very good) hund men med
någrä småre åwikelser från det ideäla. Dock iror jag ått det kommer att
drdja innan de utstållåre, som har varit med i svängen ett tag, vänjer sig
vid dettå nya tånkånde och får låttåre ått accepterå det blå, som ju nu
delvis mo6varar den gnmla ettan i kvälilltet.

Den nya krltiklappen med s:irskllt utrymme rör notering om sådant som
rasen eventuellt ska kontrollerås extra fdr, stållde också tll vissa besvär.
Det borde kunnå råcka med att domaren .olerar sårekildå oönskad
awlkelser isjälva kntrken utan att behöva upprepa slg på någon extra
rad. Även detta lär vål kunna göras mer per automatik så småningom,
når män b!ir mervän.

Rent allmänt varjag mycket nöjd med deliagarnå. såde pembroke och
cardiqan hade en betydllst hösre senomsnittskvalitet ån vad jas hade
råknat med. På rasklubbsutstållningar kommerju oftå fler .epresentanter
än vanllg! av både de bästa och de sämsta. Det tycker jag är bm och det
ger också en mer rånvis bild åv Esens kvaliteL och just dårför vär det
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glådjande ått se älla dessä typiskå och trevliqå corgis samlåde. Förr håde
klubben också inoffici€ll "Specialklass för hundar med särskllt allvaniga
och diskvållfi€e€nde fel som felfårsåd€, fluftur, kryporchider, hångöEde
etc, Det bo.de man få fo'tsåtti att hå men tydligen såge. sKK nej till det.

r'lentalt s€tt uppförde sig alla mycket väl - även utstäliarna. lnte under
hela dagen så9 jag några slrra eller besvikna miner över eventuell neqativ
kritik eller såmr€ placering än föNåntåt. Bravol

Alla hundarna skötte slg också med d€n äran och lnte ens valpar eller
ändrå nybörjåre krånglade vid hanLeringen på bo.det jo, en hoppåde
lill, men det berodde snaråre på mig ån på något ånnåt.

Lite risr När det 9å ler pembroke så noteradejag säEkllt att de korrekta
ovala tassarna kllåppast nnns längre, bara på tre - vaEv två vår
veteräntikama... åven en del lösä tassär med spretiga tår förekom hos
båda rasema, lnte så åndamålsenligt iör ef arbelande hund.

Rörelsema... ett sorsebarn för båda raserna tyvår. Det år bra att jlst
rörelserna, sårskilt bak, har uppmälksammal.v sKK som något man bör
våra extra noga med vid bedömningen av corgis. Nu rörvärrades många
rörelser av underlaget, men nog tyckerlä9 åndå att en åöetande hund
sk. kunna rbra sig hyfsat och energibespa.ande även få. den inte 9år på

släta underrag. Oagen efter bedömdes rasen inomhus på SKks utställning
åv en ännan domåre och då så9 det lite bått.e ut, men flertalet borde
åndå ha visål mer kraft och påskjut båkifrån. Rörelserna skå sw.as från
lmmdelen - men motorn/kraften ska sitta i bakenL sorn det år nu år det
ålltför vanligt att bakdelen barå hånqEr med utan att skjuta p3. I några
fall måste hunden t.o.m skuttä bak fiir ått hinna med i f€mdelens
hastlghet ocn för att det lydligen kändes bekvämare ait öra sig så.

Det blev också direlsema och stGmheten i överlinjerna som sllilisen
åvgjorde när det kom så långt sorn till BIR/BIM och Best in show. uingstä
strået drog cardigantiken AU Trade Sugar and Spice som jag i och för sig
hade dnskat aningen större och nu iefterhand nårjag se. på foton tycker
lä9 nog ån hon ku.de -å lite clöre och tunda-e öron. sådanr ar doc<
petitesser ijåmförelse med sundhet och konstruktion när det gäller en
brukshund och måken till hennes exemplariska fnå och vågvinnånde
rörelse. harjå9 sållan sett hos en corgil

Cardigantikamas BT-klass var dagens båsta och visade upp verkligt
magniflkå tikar, I storl s€tt alla skulle kunna byta plats med varandra lite
huEomhersl - om de sjåivå vill€. Bländ aanat den chämpionuk som jag
rastnade tör direkt på lördagen hade tyvärtröttnar på Ullställninqen när
det var dags för konkurensklasserna. Men på sKK-utstå lninsen dasen
efter vår det tydligen roligåre och då blev hon Båsi I Rasenl

Bästa €ardrganhane vär Fromax Bilbo Bagger, en myck€t vältypad
nybliven chåmpion. Kennelcardåx håde ånnu en fin HP-beldnåd



uppfödargrupp (vilken io.dningen?). ch Kermån captain lack håde en
härlig tlP-belönad av€lsgrupp därsamtliga lngående bam hade fålt CK

BIR pembroke blev championhånen från den vålkända auströlrskå
Fergwynkenieln, Ch F. Power O l4agic. Han har utvecklats väl sedan nan
blev BH 2 för mig på My oo9 fdr några år sedan och det var roligt att få
se att hän o.kså kan nedärya sin kvnlitet. BIM blev frös.ha veter.ntiken
Ch Jonloran Klss Me Kate, och hon blev också Bls-veteran. BIR- och
Blrvlhundåma kunde sedan visa upp våBln HP-belönåd avelsgnipp där tre
av de ingående avkommorna vår ur en tidigare gemensäm kull och kunde
uppvisa det bästa från båda föräldrama.

Jag villtacka klubben för €n qivande dåq med både ovanllgt bla hundår,
trevllgt bemötånd€, god mat och verkligt uppskättade domargåvor
{swcxrs vinqlas och årsbok)l

På niitet hittndejag nyligen en
underbar blld rrån utställnlngen därjag
ser ut att viljä plssa en cardiqan som
står på bordet - den varmå käns{a som
jag får av den bllden kommerJag att
båra med mig som mhne åv
uistållningenl (Att de. våckE tlke. på

bild€n "bara" blev ST-4ra såger också
mycketom den höga klåssen på



Web-master
informerar

SWCK-hemsidan uppdateras ständiqt och vi
behöver allas hjälp med att hålla den så
aktuell det år möjligt.

Den som har annons/er av olika slag på sidan t exl

- parnlng/varpannons

måsre hjälpa web-masrer så att annonsema år aktuella- Delta genom att
sjålv åndrä annonsen eller ätt meddela web'måstern vad som skåll

Gåmlå pärninqsån.oncer bör tås borr, likåså ånnonser fö- avFshåndr som
nte lanq.e änvands e'ler som qått l,ll Reqnb8qsbro..
Dettå 9ö6 åv ånnonsijren eller genom ått meddela web-mäste..

vålpånnonser finns kvör r 2 måndder, dårefter kan ånnonren fdrrdngås om
annonsoren så o.slar, Det åliqqer sedan annonsoren att a.tinqen ta bort
önnonsen eller meddelå web-raster när ålla vålpär å. sålda.

om du tappat bort ditt ldsenord Ull hemsidan, kontakta web-måster för
att få ett nytt. Mall tlll web-master och lT-ansvarig: kontakt@swck.oro

Rapportering av utstäLhingsresultat sker fro m 2Oll endast från SKKS
H!nd-dåta, L@-ZLennet€kl-Eihuaddätå Dår kån mån €nkelt söka efter

På sK(s hemsida finns även Avel5däta htto://kennet.skk.se/åvelsdätä/
såmt en mångd andra nyttiqhet€r.

SWCK har num€.a en s k "&nner" på hemsidan, s€ rubrlken "SWCK-
Banner hömtås hår". Allå vålkomnås aft anvånda bannem på s'na
hemsidor, för att länka tillwww.swck.org .
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Hundefls Dag pÄ Ribersbors i M. mö den 6 - ? augusti.

I sanband nEd Wodd Cup ocl SM i tåltrili Nmrdude Sydski$ka
Kennelklubben Hundensdle. Under heleen fannsmöjlisher iiir rasklubbama att
visa tmN sin n\ f{ir.n inlr.sceråd allnfnlw

Nanrliglvis log n€m.v oss
sMninsdchansen arr låta !åra vackd
corgisar lörlöla bcsökama. [l1 lappcrl
säng lMonica Clemvik, AlrEtr
Palmkvi$. Margarcta To.lgård.
Monih Jobsson Chrisdna
Erikson. corgissma sanrt
udertshde) hdde iiirdeldl de rvi
dagama rätlvisl nrcllan sig.

J Etl brd täll. bordoch stinorftnns
redd på plats d5 DolAonpam'llen
ununde Lidigt pi lördagens no.gon
oct snaa vd bordfl dukar ch tiltet
inL-tr ord irlonnuLionsmxteriål och
mänsa. tiDa inplasndc bilder.
Solen sken isrorlse! helå drlcn o.h
mänga vardc bcsötarc sonr
linsrdrstlur böjde si8 över vå.lilla
hlndhasc och kisppad. dc myckcl
säUskaplisa coreismr.

Söndågen började inte rikriSl likå bm.
Er ovnder hade drogir n'am undcr
!.tten och vär1fina iill hdde blåst
omkull. Nåja. skanr den so r€rsig.
Ett ryti tält kom tiaDr i cn lnst och
vård s ter nylLddes tlil. Vödreb
nrakter lar oss doct i enAdiEa
Iteenel ösre lbnfmnde ner clt den
hårda vindcn drcg lbrllärandc {iam.
Besitkåmå var inlc lika bånsr som
undcr lödag.n. nrcn dc sonr kom vlr nog ilcsto mcr inticsseradc. Säskih
pehhim. ve.käde rönd non in1rese. nedan ni8r. ynge pr riltade liirtse och
längtanstullipå dcn cnda cardiscr som varpå plars.

ulla och Christer von wowern
.1:l

t

Sasr Tw! eh I €o vintar



/9.51q sv r ru s xa KE N NELK L u B BEN
'ri4#z HUNDAGARNASFTKSOBGANTSATTON

20ll{?,20

Tilt

SY'X! lsre sh steitltlubbr

Hån&d oldldnds ddrss E jur@llrotoLol ntl wid sfuetåde n d sw.slt
Kd.ltlulbctu ltbulhi!$tonmina l,l j@i 20

sKK./rJ!r( !lr0l l. 2011"0514

$7r UrrlK poticyl gor - b.dlEd.l.cr

r)Pdlcipdir&wioE - .ingr.lu.t rF trl! övrlF n.rditLr rtd.t
PA &nköffid slednin! diskutmiL Ulllx besl{rmcLd ftt on dnSs.lEtdln Sån

6fis! ndrdisk tårds ska loDs tjt4reön pA S((- oleEisrioFs uitllldlgd.

I sbd s.il &h.r.t *dri dt U.nd Ir bnB ftsdrds tbr ll1 höjr lv.liEcft pÄ

ulslillniDgsMde.ffiser h& Uls( !oi.gr64 viltd slon 8w !m vils !å
dnssdrd.r'@ E?d ss bdn&! @h bjclF dlrårb såvd a$lkdc $n don@ pl en bn d!
Edier bendffils.@ 6N t€lul oh !n bM. dct slnsdc @h iil.lledr nngacrtltdo
sta vdd alho.isr.d och .r1 iiastdffit ljtlva ha åt '@8 At .n konlinurlisr
!D!d.r.B si8 lEd 8Åll6d. !tsl6llD''gs. Gh chnpiomlb.samn l€, itldq'vc .xdFlvis
$6ielr b.s{lbtul*r &r jtklhltdl"g, i lilt8 f!! co nurd llr b$a Us ellet id., vad eo
Åiller vid pdsr&nilsd 'dilqu.lifi.d" och .ffit b. jrde.d" (KEl), vill. l*,son itt fi.
riud.b6 CÄCIB, v5n @ v.!d.r sis vid h dcnotll pbl6! nt! rinB!.I(tl'le l{&pli8lais
konr.tr.r h€rla6ls4 inråInirsq^ludig idrbit8 !v vis Nr ocn otbfttnBr,
iryu de &Brh.disltr, i dl.dniis !vtldq-.spidta

Bsl6r ul3t( .na 6 hlsE dnksio! dld ovm nlEnda i å!tnk. ttr dÄ fd vid bdul.l 6[
9a ntl SKK{nbisrioio lillhömd. dlrllhi.s* Ei .,1d, dns*tEl.d å bnsdc i

NELI(LT'BBEN

E tuil: uuaon Me@lkkte

z4(



Det kom en f{irfrågan til| SWCKS gästbok...

Under $rmtren ske! S$sie et lite morlmda inldgg igiGlbok{n på SWCKS

',Hai! Hiit toDr"er en ovo hg litigt : )'i t dr liiikd diq att "IAM" at ditl
p.rlbtole till Dlir nds, d lir ttut? Jap hu änlieen tönkt örctalka nitl sunbo
son tilrkarde hat tusen ö\Bt ulh u, dt. l/i nr.llexihlu oth kan åka vn sont
helst i sthltroLh ttu.lbljnh'kldn \\tu nktt tktn et!yor. ii joligl on tlcttn
sick au Ee o firul Rins !rr-$x n $ så ptatdt i aw ellet nuila: )
Mrh Ststi? I Lhli l01l Kl: 17:42 Shn+hbld

Klubbcns allscerde iison snokade upp della
meddelande och rrådam! böiadc sli a i

Dc lTjllikl. l.l fanns 5 pcmltrckcs på
plac lör an överdka hrenåler i itära
( Fr.drik) rid Brostugan på Kä6ö !1in1ör
Srockhlm. Co.gi-represensnter vff Sorir.
Dixi. cerd!- Osoar och Napolcon.

Fredrik är sedån längc e sann ooryi-enrusia\r och
cn eSen pcmbrokc $tu hö81pä önskelislan. De
sen*ite ären hff dork srudier. boende och ,nnåL
ndsl kommn fine Nu ser del dock ut s.h,n
dröniten oh en cgen co,gi snrn slG kunna gÅ r1r

Snlkkapct tog cn tiDmcs

skossomidc som fiNs
pi ön. Diirefter vidrog

rådgård.

FRdd..n ldnjN n\€r ruryi;ll!lJ|ltr.

t5

corqikorre Zizi Lindhoff



Call for Prpers!

Till komnunde nurnmcr åv wCP emots€r vi gtima uppiggande bidmg liån ålla

Naturligrvis vill vi giim ått våm trya m€dlemar skiver Gh belånd varlijr d€
vaide slt skåftå jlrsr corgi. Ät! corgi år der bå$a valer av ållå hlndraser ver redan
ilvisda corsiaism mcn hur ko'n det sis an övcn ni sås ljrsell

AlLvarliga åmen hff cn sjölvklarplats iwCP. VåB corgis har fdr dct mesta
fim dnder och eft pr.kttulll beit. Hu skall vi göra aör ått der skall så örbli?
Visst villvi arl tåndemr stallura likå vita ocfi fina lnderhcla vår hrnds liv.
Skdv och bedttå vilkå fttoder och knep ni hr Jijr a( der sknll våd sA.

Kåserierl Skriv iLl oss och belått| Dm alla leh osmolika vardågsbindelser
so inlnit}i|r i en och en corgisan liv. Del mar inte kan skiimta om. fdnjänar
inte heller an bea på allvorl

Redakione! fick dinga svd med fiM bilder på %rt upp.op
Till nil\ra nurnln€r vill vi gäma hå bilder till nä6te remå -
"corsi på ryse'. Kar eD corgi lissa på rygs på mer iin ett
såt? Nålurligtvis kån den der I Corgisrr kan ulltlNu iir der
.lass ån dela med erav dess! hildql

t$fi"
/'"AilJ&å.

julgm ellcr larlör inre dll självasrc Juhobren. En corsi som pludtu
j lsrå tn sår inrc heller av för låckor, dls ä siikcd hell oemohlåndlis.

Vi ta nalurligtvis ävcD giima emor spännande berättcker
om hjåhemodiså coryisii, corsis0r och bam. badånde
corgis , corgisar som h& hifilt skattcr i jordcn @h myckct
mem. lneBon ntuta nLl'mer komer ur i decedrber h ni
säken nåsra brå bilder @h minnon av cn corgiiörklådd till

Tveka inte skiv till redaktioner! vi hjålper Der åd 8äm! till med redige.inB,
sbvnins. ord- och bild-b€blandning (lål) och ållr annal som hör till vårl

F*.;j"ur



VALPHA6EN
welsh corgl p€hbroke
Födda 2011-07-04. 3 hanar + 2 tikar, rödvita och 2 har stubbsvans
e, Noble Båquette lum llm
u. Dayffeld's wlKoria windsor
Föråldrar ögonlystä u.ä.

Dayfleld's kenn€l
Hat1s Dagerteg
Gunnllse Bäckavåg 15
424 56 Gurnllse
T€1. 031-943405, 0703 240653 il
Welsh Corgi Pembrok€

valparfttdda den 27/5-2011. t håne, trf, ls, 1 t!k. trr. ls, 2 tika.. röda, rs,
€fter sucll Annlihe s lrish Coffe (chanle), trf. ls, och Regganis Olymplar
öd, ls.
Båda töräldrarnå med mycket brs temperåment såmt ögonlystå uå och

Valpårna år uppfödda i hemmlljo.

070-654 154E t,
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W€l.h Corgl Cådlgan

Valpcma år fOddå den 23t-20fl och är 4 st, 2 hän.r och 2 Ukir - AllA
brindle ,
Iv'lor: Blondis's Indian Summ€r
Föfl SEUCI| lNUCti pLeH Pucli
Gaucho S$aO2Y2OO9

solberbsvåqeh 44
194 57 Upplands Våsby
Hemstdå: n?iweR9.se/wp
lvlall: Info@waywens.se
tlf: 07f, 756 92 !l

sE1,2877lZOtO
SLOJCH Born to Ee Eombå StlDermsn

Fa

IMPORT
carillla och christlan .Jär€slätt har lmp<trteråt P€mcader Red Klte, 'Kite'
(ibmcader Bob the Bulder X loy of Penni€s fmm Heåven) från Enghnd

c,
t8



CHAMPTONAT
IDI( UCII SE l1ClI Zrdius l,co

Plftshsrl.\ Kan L+crlcLd & SE UCH Pullipuu Mddc lor Zorlins
AscE: Monika Johsnson. Xflnel Alldrollnius.ls

5 Cen I Cacih l R-cacib: BTR l0 aK

SE UC|I Pukcipuun Dfade lor Zorlioc
luLsfuftn Bobbts Bodsir & sE UCH FN UcH cdrcllwdl[ dis *dy

Äsrre: Monika Johmsson Kqncl ÄLvdnnnirsens

f,I Ccnz R-cåcib 2 tllM l0 CK



NORD JV-07 SUCH lgro'c U R Unlqle "lndrå"

20034&.01 lbg-Mtri6Hsgtlin
200E{&01 tlss Almgm
2011.03-19 Rbled Foft
Fe rnr Nord CF Sj8sd s Yasir'

Äss: Ew Siöstiin, k@.1 I!6t

C{r!cåoa Br( ChlnqioDAr

SUC'fl lgro'c Yrllirh
20104!09 Krsren Scnsl
201G05-29 Laif-llffiaWilb.r8,Norgc
201G06-21 Pe!! M@6dåa R@åni.n
:01047-09 Mldam VcING B€lsi€D
r0ll43-19 Robrd Fou
20ll4t0? !$ vdinge!
20114?-01 Ftusis Crmvilla Eleldd

Fe N S CH Cimiö's KÅlYb Clcin
MörScH,srocsktlircr
Ast EE SiöNrön, rmd l!ru

Cen. 2 BEst8 Honc. CbmrpioMt

f,
50



SE UCH Belrord PemcadcrGerålnl I'BJ'

(Gowerston Jazz Singer for Pem€d€r x Llåneir..'r'8 Wirhes Brew al Belroyd
Uppfrdare: A Taylor & IJons&KDover
Ägår€i Camillå Jiiieslån ( Kennel Wee-Folk s)och Evå Sjöslröm (K€nnel lg!c)

20 t0-05-09
2010,0G21
:010-08-08
20lL-01-06
201I-01-19

Cert Domårq KresEn Scheel
Ceft DoMe: Pelru Mulm
Ccn Dornårc: Ms Tmcy llvins
Cert. Bim. Do']lm: Deylvan Willmine
Cert. Bir. Donår€r Roland l_or.

Fa.
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Det Jin s i"Eet söturc ö" ta abryivlp oth
ing.t u hdnrantu nn en vwnde
aorSiwlp! En abrqialp ka, fula i sö"u'
nii w oth hut fld h.lsl
I i.l bedöotni,'E as lotuade Co4ltslpo tas
hA srn ti ttutunteta tu etriEhetsBtatl
(SO), .nsilhi"es-upas! ineoA) o.h
tfituode(lil:). tlade ratuo'4et !!es sin

reqeAriee helön'ninq$oang, d.r.s.
.eAti rhttst:radsttoii na 6G Pl,
ontliuinAinpa'insuoänq(O,4P) h

tlrinndq iq (UFP) i,'odt inrNlpn nn ti ti (0 - 7), n.lt titt nio (0 - 9t o.t'
noqti ehd (0- I I ) lijr SGP. A,lP t pekrirz I|FP. fotalpoänEu (fTP) buätnos
tu"t TTP = SGPt(O,AP + UFP),aSMG, där SllG. flrtu..1\etan,lqttd.n, ho .n heh
okn tfi L, wrför TfP it'te liitt ng bonk asuha bulötnnnry b il.des h.h

au llidel.alpe otu htitiende fifl rryop o bildetpi sow d. CotEiralNr
oth ndt JnUo i auab.N. ken"dotdtinB d. bithuq ent kort it ir An ti lnnge.

fi hi*ct->teti atnlliLtcdt "I lun",

Neltu Coryif . t ".4n 'n"i 
tit'bo\

,4nto"", n.dan. iisöko hiir ntii ct
utnrtlia le" Nk /'ösl.Lfl&ten.

,4^nd,4"1o" oth Ållas - Corgi|hufl.



<<<<< lidhovn At potlph.
.4^'id hat tocit iit?t .lq .4nton.

Kdtnel lgtu'. Städni"E åt
hd nAMd.!,4rd intc litur
titligl oft utarttia vulpamu i

Matstttl rt huwlet! Hor i
tn kDrkprcAnh rti Tl'?>>>

<<<< ,4n Atu nr isst nt*stl hetu'sttdc.
t u4iirJö4|fiu sisn@a ri fit.tiet!
Md(kllen durler bru d toeui.

<<<Daa tu en (o)b.kann g ltån ,lCP 201l-l,nen
n tct ti 4d hon nr lråt tunaal IEto .-

Sitt ott inn ko nto hiir." Ihd,Iiten
kNh( fran :itvtt 

'fltinsens 
Ken"d.

SfiiAl'etsEnrlat (SO nt hö!, ontg nntq*
onparsninEu (O,1) år Sorl odt adnrudtl.l

TaiJit utln 'hwnde wtpnr"uth s[i.At
RAtuu IeL DLa blit lunskc till 4t hok
Niistu ted'a tu "O4i pti alqL" - Jti.tu
hillt f-Et
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'l'lll srntllg! ldubbar lnom SKKrrganlsåtionen.

På fdrekommen anlednins vill jas inlonnera om vilken ålder som gäller fdr afl
bli Svc.sk UBtdlldnsscbiDrioD.

I cldpionalsbestiimnckcm slår "MiNl ctt !v certifilatcD ska ha utdclats
eft€r at hlndcfl fyllt 24 inÄnader".

Ultolkning€n av denna skrivning år sen en löljd av dr rillbåkå den st det sistå
ccrtifikalct ska va? tåset eftet dcn dae då hunden &Uer 24 niåmd.r.

Dct inncbib i pmktikm an en hud som ä född 2009-08-01 kan ta silt sisla ccfi
tidirq6t 201 l-08-02.

Detta & irgeniilg son hd dndiats i och med de nya ntstiilninSshesiålmelsemå
rlan har gålll under flem år.

Anlcdningeo ti dtrå infonradoD i'x an SKK Kmsli ått ctr öka,t antal 6dgo
rut dettå diirhundn8de fän otlka belkediä! EtälhrSsuåDgörerrunt om i

Tävllngs- eh Uthildningschef

Vöxel03-795 30 00 OlEkt03-795 33 0!.fdx 03-795 30 04
E po'l Kiellslsls!!@sll.lg

.a',JaJ)a))Ja



/ä,1{t\
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N}{ infirrmlieel€r I jm!&i t0r2

29 jd 201 I Jordbnrl6v{kel bd bestrt{ om D}r rcgls fiir inftscl av hud liån oL'h
ded ässkilet- Ändrinse! idebiir l;ni@der 6r dtiidopFkonlroll amasloins eb
lGEntin. Men gmd}lfavm 6r id-dtukning. r6t iqlaccinerins o$ pa$ €ller intys

ERer I janlari ?0 l2 d0sie tuden foirfdrdde vlccifttu mot Ebies €nlilr gällahd€
h€sEnmeher. mn kFler på dntikroppslon$oll Bs b.d inom EU. Dagns lånså
!änGn på l!0 d!e!r 6åt grund!åccinning ini$ prolllgnine fdrlnrikoppslonmll
kan cijBs. cnåns med kruvpå årr Es Ersle digasL enr I I dagar liån fdsu
va@if,ltioien. Frdn {sskilt€l kln allts, hlndar från lra månader tar in i Svsige l dn
EUIÄndemä. tirutsatl an Bbiesvåccineritrs gioldes vid tre ntdtudcN åldq.

Ävq knvtn fitr inlirsel frÄn lande. ulånfir EU ändns vid årsstiftci. Dagens kaBriån
c6än,mcd k6 rl.1 id-mä{nineDcd mikrcchip. ru!(svacinrins.
antikrcppskont oll, viul!! i 90 d.gar @h rcrcrinii.intyg.

\ld &ll id-oii*nitrg ned nikrochip är dd lihisr at dilka rrä att a.vihdå så kdlht
ISO{hip, mrmn$sRdu l, mcd cgcn$amer lor s\ L$rng,

Irån I jdu i2012 6tus ilt€ hellqlaåvpd 8ttbuden mås(e avMska hol
dviirsbddtuken vid inl_oEel till sv€rige. M€d riiDl pä ar kdvet pd lwahnils lid
infd6.l koMer an siilla sd€r hel! :01 L

Kontröllen alldd nEd Jordbtuksldket d€ attlclh b€stihtulss son Eiiller i_d
ibf'iacl av hdd till sv€n8e im.n du r*er.

a)).aa))a.alra
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Beteende- och Personlighehbesk.ifitng Hund - EPH

BPII är stt n)41 båsteit fiir alla hmdlaser sonjusl nu är undcr uweckling. Syftel
iir t ge hundäBare er rydligåre bild av den egu nundens beteerde och
personligher och atl hjälpa uppfddlre i avelsaöeter.

För att kunno tillmötesgå den ökmde efterF,igan pä menta la b€skrininSd hu
SKK under de senå{t€ åren ar!€tel mcd ullormning€n al BPH, Betecnde- och
PeBonlighetsbeskriv nB Hud.

Avsiken är an skapå en besknvningsfon bå$rc anpdsad till hu d av olikå
reser och typer. I titrsr' hand ska den fiirdisa beskrilningen lan till hjälp lijr
uppfödma niir dc våljcr avelsdju. DcD kormcr också stt kwa se hundiis@
en Eod bild åv den egrå hundens mmrålitet och egerNkaner.

HurgöJrester till?
BPll innehåller sju tcstnoftcnr: Frnmmande person. Förcmåklck. Matinlresse.
Visuell övemkdr8, Skrdlmel, Nlimde peFon surl Underlå9. h€spelvis
rnäts hrodeN nyfikenhel. hottullhcl o.h ulhållighet i fdrsök att konunå åt mal.
Beskivarm gör ckså en skattning av hudens ptrBonlighel udfrån åtta
ö!.rgripande cgenskaper. På detts siin ökar chnnsfl ån A e råtlvisandc bild av
hmdd. Äglren komer afi tlla i en liågelomulår imd e$el genomGre frr
an ytterlilire konlpl€n€la inlbrmadon€n i b€sk \flinsen.

Kommilten lbr hunda$ menlaliler
Kommihön för hnndaB mentalit t (KHM) ansvan. fdr dcn övc.gripode
$rnordningen åv Svenskå K€nnelklubbens bete med hudens menoljlet,lill
stild för uppt'ddfie, klubbår som cnskilda hundiiearc.

Kommiddn för hundes mentalitct (KHM) har till uppgifl ai i råm sÅm b.lc
med rds- och specislklubbr irvedlerå der aib€le som i dag sker avseende
huudaB mcrtalitet. KormittöD ska ocksä skapa cn smlad bild av &n tbNkdng
och utveckling so6 idaa sker inom ohmdet. både inoD Sverige orh
intcmåtioncllL Just nrl århdar kommintu aki\,l {ör atl testcr ska lås Fum ftir
stiid till e$kilda hmdå8re inför valpköpet och till e6kil& klubbar och
uppmdare. Kommitt€n har också möjliCbet at se rcsuFer till olika nödvädiga
kuskåpsppbyAsåde'nMtser.



T] PP F ö D ARET IS XA RE G L E R
Fa$slållda vid SWCKS Å^döle ?008-01-29
göllande ldrrnedlemmar i svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK).

M€dlem iSWCK:
- skall6lja SKxs snndreeler- bör ej lÄrå b€läcka tik ldre 24 månåders ålder
- skåll endast avönda bund& i avcl som erhållit miNl 2:s pris i k&litet på

ofliciellutsdlnnrg
- skall eDdast avla på rasryiska, sunda och fiidka iDdilider
- skall vah !äl inia11 i resp msstandard
- skåll om något onomlt uppstår i kullen. infomcc avclsrådct
- bör stållå upp med råd och hjålp tiLI vålpköpnrna

Uppiödtretiska regler gålld iiven lir valphiinvisning och avelsrådgivnine.

Beshår av avelsråden lör cardigan och pembroke
samt lcdamöter enligt nedan.

I selskonminån inerår aver aolphtuvismn.
Måil till hela avehtomnitlån avels

AVELSI D CARDICA]\
uI6 Th€rMr 0122-18 6117

M.lin ltrikssm 0?6r-84 6! 11

!vd$!d $rdienirLrsck.oru

^vf,t,snÄD 
PEMBT{o|<u

f,v! Grrlud-sjösrröD 032(F310 36

C4iliE Lirdhoil 0&87 51,08
Xrnr Jrn$o! 02t5-21079
Lcn, abr$uFen 0&550 651 09
lvckmd frmbokcralwcLoru

valphnnvisning Crrdigån & Pembroke:
Ellie ArylerolPonberg

tel 070-630 25 90
E-post: valploEnedlinp(aiswck.orp
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REGIONOMBUI' I VÅRT AVIÅNGA I-ANI)
Itu dilq le1 h vi o vd{m iÖ$ersödand. Vär nålsåttrins iL etuliettk att qud
åvd d€r to,ffi€d Dd soh lDr tips rill dm *leta pldise.. hör av dis till rcsion-

Moni6cl€wi* 041(M4?.16 ru!i'Å.sl!ID1jk4&1iel!D
ABnera Palnqvi 0,116-19955 corsiidtclio.conr

Elne 
^nelerdlFo$.rg 

0l l-3r I I 009 elha.4fflise
0706-30?590

Lorl! Rdnerfdlr 0102 41? 45 drdnerldha4lllsillrcn

HrU! t. + rd Äv.bofcsltn
fidma Rob.rrssor 0ll044l 07 j$HsÄi$gruailtlnu
€vo crqnlu.d-Sjösröm 0120-81036 imrnsvipnd.*

Afri!! och .,m-,{he Fffibere 0472-4?'1 33 mdvli,rft/illdlslolq

Tonny (lnstiim 049921 35 42 !!u0$r,r!$3!!!@!!{i!!!!!r

Moni6 Nitsson 05ll-l!861 roniuadbl.ckotlnc.nr.s.
0701-8t 66 19

ölrcreoIlrod Yutu.t

Ellsinghrd. CÄvleborg + Ddrtu
MdiÄ Linöo€ 0l7R'li0l 64 EÄir$:44irc.l!

070-6(aa1l1

Jimrl8d + Vntt€rmrrl.nd
Krintohmsoo 0687-122 34 dui!qi@!!!4ro4

$isicrbottcn + Norhoncn
P,uaH ,mqyr 0ar4.l0,l-l p4bl4frs!r!lr44!:l!q
lronölund 0oo-?4r 66 .olud@r..lr..am

^lm-Meia 
S*iäv 0709-53 7? 70 mlia.tunvTiindlirco

Stonroctloln/tGlg8cn + Vithlnlcnd
Borghild WNltliilm 0707-32 I:56 boU.Acorgi.3c

R€gioronbud$rN.rig tfanslarig krilracfrli se
Borghild Welhköm

Regio.lkEvitet€roch s.lurblic göller.rr!.lignjs ölerregiolg.iqecmr
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SVENSKA TTLSII CORGI KLTJBAEN

(LU_ElAtrBlgi:

idE0LEMsÅIClflItrr

FöBrg8ån g$re. lDDFdrr.:

S$CEr-a[ssriali0[$r
3!20t!,0151

Annons nA SWCKS h.m!id. ?rdx{ mrdllnnrr

ÄNNol{Stf,ISEA{dle@ar

A-iflIONSPRISER - övrhtr

S$IFT: SWEDSESS
lE^N: Sn57fl 0000003021*300/!i76?

REVISORER
ard.rr P.loqvlil Tcl (}1lG l9g 55

it.rlelIscmr6str Tcl 031-26 08'l I

SwCK:s HEMSIDA hltlxriltllllltLlle

Sebm$ler: Hel.n Herrtk.or
ePotti Le$Ät!aj:41,$c

Bo}5 Ltrbihl:
lyckla.qs viola konce.ierad hlör sta.t I corg oppet.

Foto: UF lt4qftenffin
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