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0rdforanderader
Nu ärdet höst och naturen är rantastiskt
ftirqrikl Fians det något båttre an rlklqt soligå,
klara höstdaqar och lånqa hundDromenader?
Än så tanqe (peppar, peppar) har vr klaråt oss
från snd och'elånde" (skrivet 25 oktober). I år
bl,r det emellertrd inre nåqon sno, lty vl h;ver
införskaffat oss e. snöslungall

Styrelsearbetet och mitt "dagllga aöete" fortskrider i vanlig ordning.
Skönt är detl Vad skullejag annars ta mig tlll?

Klubbens specla utställnlng1österbybruk var välbesöK o.h my€ket
lyckad, Stort TACK till allå som hjålpte till och speciellt till Kårin lånsson &
co sorn orqaniseratr Rapport från utstillnlnqen kommer i wcP 1-2012.

S(Kg

avslutåt/

SWCIG Corqitftiff i Hölö den 1 oKobervar twär inte dlrekt välbesökt.
oet beryder dtt styrersen oJ rnåste tå s,g e. ordenthg funderåre for
frartioen. Ä. det nåqon ide tör kl-bben arr arranqera
åvels/upplöda/medlem$råtFår med rtressantå'orelasare och ftjr'åsen
viktiqa fråqeEtållninqär?

Styrels€n hade ett mycket tr€vligt "tass-mot-tassqmöre brdagen den
22re oKober, Del år s: rohgt och nytbgL an lrafla ålla r ve.krrgd rvet och
rå prata, inte Uara om styrelseaietet utan åven om en rfassa a_nat.

Härnäst kommerSto€kholm Hundmässa der 10-ll december och llyDoq
i Göteborg den 5 - I januari 2012. swCK kommer att ha en rasmonter på
My Oo9- Ansvarig är Afln-Charlotte Rennerrelt, som gäma vlll ha kontaK
m€d fler "montenrbetare" och klBppvånliga coruaråv bågge sorter. lvåll
tllltotta är arennedelt@hotmåJl.com , tel 0302-412045.

SWC(S Corolälmånåckä 2012 finns ått
köoa på Hu;d 2011 och MyDoq 2012.

l,led cinskån om en rroidefull lul &
en rridfull Nvårshelqr '

stådatl Rapport rinns på

EoUc, Mk sEkes € Mag;c



Redaktörens Ruta
Det bonar så 5mått att nama srq lu.
For oss lundensåre som har vår
arbelsplåts i centrEla Lund bllrjulen
verklio löEt når vi hkt storoodå bam
står v-d ronsket och nttar Då alla
'åmpo- sor vär<e+ ryser upp der srorå tråder i I undågård. \år der
hånder då kanner man ått snärt årjulen år hårl

Ah det a' ert jul.ummer åv \tCP som ni håller , rnden å, ,nte helle. ått
ta n.ste på. i,1ånqa ru.hars..nqår f-ån kunn qc uppfodåre som ser Lrll dtt vr
åven rramöver kån dela våra iv med undeöara corgisar. På redaktionen
har vi haft qlådien att frjEt av allå få se de finå bilderna och nu år det Er
tur att få ordentlig julkänsla-

ti Llok corg <a. lara sinå må.nis<or myc<er or sådanr som a- Mkt 9t.'lålanod. Vånl9het. Omtänksamhet. Konster att de'a med sig.
sammanhållnin9. Och så om kårlek förstås. Kort sågt -Julens budskapl
. e.å -ya medlehndr hdr skrivrt och be,åttat s'n corqil^islold, det tåclår
vrrör. V, täckå. aver'ör de mårgö rolqa bi,de.nå av.orgisar på ry99 -
'onsdd att sk cka lle'l oessa bidrag kommer att publ(eras under vå en
2072.

En artikel om den duktiqe Zwlerki hdrvr fått av hans matte Emelle
Bäckström och den kån säken lnspirera såvål qamla som nya corqlägare
lill stordåd isjr'åra grenar som agility och lydnad. I vår iamilj jobbarvloch
våra corgipojknr lntensivt med vardagslydnad, men har dessvårre våldlgt
långt k€r Lill de högre höjderna. Skam den som ger sig...

Tånderl Coroisar hår oftåst frnå Gnder och så vill vi nåturirotvis ått del
sldll rorbl,. a- ,nrormåtrv ärt kel hd- v r8tt av velerinär co;vdn oer Beek,
med månqå brå lips på hur vi båst skall skötå om tånderna. Att våra
corgisar skall hålla sig långt ifrån d€n kommand€ helg€ns ollka godsaker
år såkert en sjålvklarhet, för vlsst villvi hå slånka h!ndår med praktfulla

Knappt hinner vi fira j!len jnnan det är dags för nyårshelgen och då
önskar Mr Huffy och Lilleman ätt deräs månniskor skall avlaggå fbljande

Gräv int€ upp vå€ ben när d! påtar i kädgården. Håll dig p€ din sida av
sånqen. Var rppma-krån på ållä våc benov och qldm 

'nre 
afl q€ oss

omvåxlände och gooå råltide. ldrje oå9. cå ut med oss på långa
promenader nårhelsi vi ber om det.
- lavisst, vi lovar! Vem kan väl motstå en corgis önskan?

Månqa julhälsninqa.

Q,,,-



Nya medlemmar hälsas välkomna!
Alltid likå roligt att få namnEn på d6.ya medlemmämä! Alla
hålsås giv€wis hJärtllgt välkomnå till kluöben. Jå9 hopFs att
Fånga konmer att 3kicka in sina egnå 3må historler hur det kom
siq ått de "blev m€d" iust Corei samt nåErå rad€r om sis själva,

AttårpsvSgen 12 A 554 r3
Lrllä Vågen 9 t42 63
ltåoågaran{4 a 602 15
bndåvåqen 647 439 64
Rersopåqen 9 124 47
slåtåsen 531 Fidhem 719 40
skånerångan Åsums Gård 27s e1
siangsvoldvn s2
Skosvaktarcqatan3 60212
l4åster Simonsvåq 5 A 17066

cånqdån 11 42t 46
Progvåqen 9
n€tålrvålen 14 719 40
(lngsgatan 44 503 35
Bsgsgatan 14 313 41
Häntverkå€gabn 11
skapsvålen 20
DahlLevåqq 13 291 50
Hållbo 3997 42t 92
GEnhu t 333 92
8€b€ståd Bencls!6rd 2 342 e0
Eråvarraqåtan 6 113 36
liödy 2 162 96
l<anskrcravågen 1 372 37
Irisgåtan 26 215 65

Maftenrovrvåq 14 224 6J
K!åhbeGsväq€n 16C 791 50
Vil*våqen 1 573 91
Lånqåse.l 695 92
sägåtåret 6 35 14
Vrq.rsjdvåq€n 22 c -16t E2
stadsPortsgarai24 37415
Gdmlövåqen 2 426 77
1'lel9ar6 Skola 645 92
slnneEtåvåg€n 24 146 70
stengatå^ 119 9-72 s2
Btldderum söFkosen 617 90
HaqatoB Broqatan 6 560 13
Bondeqahi a 662 l0
sro*rolpÄsveden s1e5 32r e2
Mar*a 293 14192
skönabåck 13 B 244 91

.lårnvåqsqatan 14 B 312 30
lrämmårby BjdLbå.ke. 63s 07

Bytareqatan 1 D22I
Norl nqs 9330 Tomterna 420 40
Tr6ttltrde I å36 95
Notrmu6v 29 316 31

BOLLNAS C2rd
aRo RYD Card

card
STOCKHOLM PEM
RÅNÄ5
RONNEAY aad
|4ALMÖ Pem
KöPIN6 CdId
LIJND
FALIJN Ca.d
ANEBY CardLAxÅ cad
HÖNEFOsS, NORGE Cåd
NORRIA1IE
KARIsHAMN P€m
VASTM FROLUNDA Pem
SIMNGNAS Cad
VALTENIUNA CAd
LuLfÅ cad
s(ARBLACKA fud
HO( Pem
År,4ÅL P€m
BOINÄS Cård
ösTraMMAR card

cad

Äs



SWCK Årsmöte 2012
Såmtligå medlemmar i 5WCK hälsas hjårtligL
möle lördagen d6n 3r mars 2012.

Plats: STOKKS lokaler på Rindögat.n 25,
w\4nLstoklrkkje

Samlinq med katre kl 12.00, åEmötet börjar kl 13.00.

Förutom åEmötet sker sedvanllq prisutdelninq till samtliqa vinnåre på
'Årets Corgi-ll5tor". \4 planerar enkel fönäring efter själva å6mötet-
Vi kommer att under dag€n ha lofteriftjrsåljning (priser mottages tack-
s.mtl). Kompletterande info kommer iWcP 1-2012-

Motioner skall vara styrelsen tillhanda *nän den 29 februåri 2012,
Oesså skau adr€ss€ras dll ordtörände; Borghild W€llström, Holmens
våg la,760 3t Edsbro ellervia mail: ordforande@swck.org

Valberedningen tar ta.ksant enot synpuhkEt pA styrels* sammansättning o<h
öElag p2 nya strelnnedlennar, t l na : uatberednina@swck.org eller telefon
titl vatbetedningqs enaanka ande: EIie Aaglerot, 0706-3a 25 90, övnga
ledamöter: Malin Edksson, a761-a4 63 33 och Monika lahanstun. a4B-442146.

välkomna til klubbens åls-

115 5a Sbckhdm

c.tuvy (lokalen år ldeLgrcna)



svenska Vinnarutstållningen i Norrköping

dååi:l

BIM: CH Fronrax Bl bo Bagger
BIRi Possible's Black Beauty

BIR| HaYwire's Don'Y SaY A Word
BlM: Oiedrlksen's Chånel

t(l



Corgitråff i lämtland 2O1l-O5-21

Hår år åreis corgtgång såmlat.

fmil och Kann lonssons Gördis blev nåst
srabbaste corgi i rcgion
Jämtländ/Våst€monland.

text: Kann lahanssan, corgonbrd
Bilder: Cathrln Natuin

Även I år träffades vl på
Skut€gådens kennel utanför

St.ålande sol som arlud.
Tåvlinqen om snabbaste corqin
vanns av reglorlsoftbudet Kärin

Glna Nordin, Uppsala.

Corgitråff€ns yngsta deltagare. Skutegårde.s I vecko.s gamla valpar.



Corgitråtr på O3by Brukshundklubb den 2s/9

Vlvar 14 st mattar och hussar lned
åttå peftbrokes och fem cardigans som
hlttat tlllOsby d€nna sollqa daq.

Först på schemat stod en
skogspromenåd som tog en knapp
tlmma att qå. o€n fttljdes av flka och
hundpFt på åltanen.

sen var det dags f.tr Ellylydnad.
Pla Äb€rq, som år rallylydna(ls-
hstruktör och tåvlår med Uffi
vår vår hstrlrktor fitr daqen. De
bödade med ått qå banån som
Pia byqqt åt oss.

Dårefter blev d€t banvandrlnq och
forkbnnq av skylEma. sen var d€t fritt
fram, för de som !,llle, att qå banan. Tror
ätt både föBr€ och hundår tyckte det
L€r kul ått prövå på.

Ett stort tack till Pia för att vi flck vara
på Osby BK pch för att hon visåde oss

Kom gåma hed förslag om
alclvlteter och bra stållen att
t?tffa på t l nåsta åi

cod Jul o.h Gott Nytt År
HoflEa och Aonetå / Reoionohbud Skåne-Abkinoe

l2



Repon on ChämFionship Show - Swed€n

First I would very much like to say a huge
thank you to the once6 ahd committee for
asking me to judge your club show, a g.eat
honour especially being abte to judge both
corgi breeds! fhe hospitallty and the
wondetut ptesenl was very much aryeciated

Aqåin I must åpoloqise for not belnq as qulck
on my reet a! I normally am but due to an
åccident a few days prlor to the sho', I håd
damaged my right foo! making walk'ng very

on to th€ 6how lts€lf, å lovely settins with dåppled sunshine önd å
good slzed ring altowing tne exhibjts to move freely as they should.
Both breeds fielded a qualrty entry with some very clos€ decisions to be
made. Some I believe coLrld win easily here ln the UK ånd hopefully wlth
lhe n€w r€gulaiions in resped to dogs trav€lling throughout Europe we
may see more of them åt our champlonshlp shows throughout the coming
yeåE. Movemedt is ålwåys a problem wheEver you judge and in
lnstances thls ls what made my nnäl de€lslons €asier.

Areed type too was very good ln both breeds, some nl€€ puppies comlng
along up to the more måture ånimals.

Presentation on the whole wås very goodr I strongly bellevethåt you cån
lmprove an animals chances by spending lhat llttle eatra time on
grooming and with mäny productE avållable todåy lt måkes å lldges work
a pleasure without having to constantly washirE your hands.

In the end it was a very close de€ision beh4e€^ the two breeds but in the
end I fell rorfte R€d/whlte P€mbrok€ who put åll in closely followed by
the Blue Merle Cadigan.
congratulauons io all fo. a lovely time ä.d especially to the exhibitoB for
fieldhq slch a larqe entry for me tojudqe.

Östsbybrut:l]l l'09-17. lolon: Ulf Månens$n

tl



\finnarbilder
Från SWCK5 sD6€ialststållnine i ögterbybruk 2011-09"U.

Blld€ma tdgnE av Ulf Mårt€n'Eon.

llgl Slqqens ImperiålTouch, BtS2 Golddlgqer CymEeE cl,

BIs2 veteidn Cardax luvel. EIsl veterån cråiqy.or Rurfi Punsch,



EIR Slggens lmpedal

EI Slggens

Etl'l veteGn
Aorgatuns Geisha

alR vetelan

BIR Colddagger
Cymraes Cl,

BIIII Possibles BIue

t5



Vi började i vanliq ordning med att i "samlad tropp" (det är en sanning
m€d modinkaion) 9å vår sväng över Gärdet, det är en underbar syn med
alla våra kortbeningar som isedvanlig corgislil rusår omkring,
Efter promenaden var det däqs för kaffe och småprat. Under
\ålFdri.kanoet hdll 'vår" vete.i.å. Så1r Lindfors ett föredG9 om
kånreing. Det vår mycker sakl,gt och oblekn!4 håller detta nurerå
'heta" ömne. Vi fick inforrnälion om alla olikå åspekter iåmnet och kån
därmed skapa oss €n egen uppfattning. StoE TACK Sannar

Därefter vardet Fdqa sanna, my€ke! uppskattåt!

CORGTTRÅFF PÄ GÄRDET 2O11-1O-o9

corqipromis på Gå;detr Det år
älltid lrkå skoj och spånnande
att se vllka som kommer, om
det år nåqlå lya co.gisärsom
dyker upp, "ny" husse och

lntrsånt. vi år ed mårkliot
sralte, vr iundrolkl An en Aånq
hade vitur m€d vådret och
nåq€ "nyå" hade qlådjånde

så småninqom toq både fikabröd och fråqor slui och det var daqs ått
plocka lhop och åka hemåt fttr denna gång.

stort tack alla corqrvånner och vål mött rvårl

Corgihälsningar,
Balle, Masic & Mussepuss
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dÅTTERÅNGENS l(Et{ruE(
önrsK^R rur cot6r -viNNEt

EN 6OD JVL
OCH ETT COTT I.lyTT IE

Gunftel Lejlnan
Skiir?ängen 3

56597Lanköpin9
0\3-87250, 07@454776

hoaseswitnel@tele2se
wn w-slotterong€ns,se

:0



Gusigon's Kennel
Önskor er ollo

pI fröjdefull Jul och ert 6ott nrit cord årl

ww$,.gusigdr5.5e

,{ijo Å St fon Lindborg
K'.illv.igen 1. 823 93 Segcrsta

T.li O27A-AO1 64 , 070-662 A3 ft

2t



Pompo & Ståt's kennel

S*ategården$ Floto " n nrlo" nfi's Fhtl Eweli o

Karin Johansson
Hoverberg 464

84o 40 Svenstavik
o687-tzz34 o7oo464754

nuinuifåtelia.com

På



Yt/
SUCH CafreD s PåVfts rma SkutegårdeB Skutegåidetr! skutegtudens
Pcnelope [mil Tibeil]s Messalina Jlsti&ia..chelse.''llTibbe''{hi]jy..

Vi önskar gr alla
GodJuloeh Gott Hgtt dr

Skutegårdens kennel
Valpar planeras våren 2012

Våra

Cathrin o .limmv Nordin
Skute 139

830 22 FÅKER
063-602 72,070-678 88 52

070-678 04 54
skut€@telia.com

www.bloqq.cathen.se

fl

hundar:



6od Jul E 6ott fiytt FIrl

ollc vöro
önshos

corgrvonner

.\, .v .v .v
#$'#sgir'6{-

coRGTcHARMöRERNA
MAGIC & COFFTAN

IgrocIWildMagic

boll!@e0l!i8

Wesa Borgs Gateau Marccl

EllicAnglcrot

!llie@LUryi.5c

t1
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vönner, tillönskos
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€ft 6ott gtUtttr
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-- zsro t
Ärei6 Uppf.idrtd I

årets Cardigan
åretr c.rdlgårhure
.årer! Ävershere
årel3 Ävelrtt*
Ärer3 vetGran
åreli Velerarrlil

201I
Eäst. Avelrhl.sr EP
|ned 8IG pl.c€alnger

SE DCf, r.!ru CaDl.bf*]l.

Y.lprr plåler.s 2012
G.SE DCE AE Y-2010 Cr.Lx Posl

r. Sf, DCll SD Y-2O10
Nlch.re'r F.lty llac ltcd6

e. St UCE C.rrL. Rordiio
LlE UCtr Crttu lqn.|

91 ön.l6r dL LqtlråEd
6oD tnr, & con Nnr lx
TArt +4r.Ån e Crhttu 

)

& ilL*,-----'t
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MsSrogiinget
cBolIe 4, Jonnl

reå
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#rtrrFhåarå+#f'
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KesErEeE Egro'c 25 aårE

Vilket år det blev!

Pete tog 6 8lR, blånd annat BIR på specjalen i Maj, en r:a& en 3:a i
Crupp 1, tog sitt sista Cåcib och fick diirnredtitelD C.I.Bl

Hflns son Justin; 5 Cert. 2 Cacib, 3 BIR o 1 BLUI

.IustiD's dotter Nika blev BIS valp pä special€n i österbybruk och vi ser
iam enot helroes franridft i rinsåm i fraDrtid€n!

Vi önskar alla våra vänner o

GOD JUL &
J()



KererseE Egr+'c 25 aårE

Dessutom:

BJ blev charnpion och tog 2 BIR och 3 BnA bala : dr gaDlnal!
ln&a blev champion och BlRl
yalGin blev äntligen 2 år och b]€v chårnpion efter 7 cert!
Chanel $ode ett llattrick och tog (nästan ) 3 råka c€rt och blev SV-1l !

Etu SJäsfiim
iqroc@sr,'ipnarsc
ovrS-753225

valpköpare genom aren

GOTTI{YTTÅN
JI



'q-
5 Cert. 2 Cacibl

BIS valpSWCR!

KercEEeE 6ä+ra ffi1jörraE

Ett lyckat 2011!
''.Iustin"3Bl& 1BlM,
''BoDlrie" BIM S$ck]
Stom Bjö 's tuserdka

''Dotlie , Clmir's Doughh Diva,2 BlR. g CERT, r Cacib och sreDsk
champiotr!
Vålpar planems efter DottiesonrnlareD 2012.

önskar er alla

60> J//L & 6OTf ^lYTf
4<t

pjutt@ lwhtloil.uD
(t295'21O79
o7o3-744627



KeaargeE ts{ee-FoEE{sE

- Åreti nykonrling är Penrcader Red Kjte. "Kite"l (Pemcader Bob the
BuilderxJoy Perni€s from Heåven)

- U]fs CLaati, "Chanti", har u-oder år'€t sar åt på sig 1 Bl& 2 BIM och 3
cActB.

Belmyd Peucader Gemint, "8J", blev champion pållallnö Int 2o1t-
og-19 och hår dessutoD 2 BI& 3 BIM och 2 Cacib ffån året som gått.

Ca,,rilk.röruslaft & BJ'.iry Cra, und
c(tnr kr.J(rrsskft@lil'e.se

o7o6'5s1142

l/i önskar varmt

,qo{D

,q(9,E.q

J]



6od Jul A 6off t$ft Corgiårl

tillönskos ollo vönner från
Heleno och Stefon

på Kennel Jycklonens

Byvilgen 3
515 92 Kintrqruhhd

033,29 20 2l
iycklorens@omdil-.on



GODJUL
OCh GOTT I{YTT ÅR!!

önskar vi på Smultronbacken!

Måndylay's Raquel Welch och Smultronbackels Harri
år tilrlnkf{ mråldrrr ttll vÅr råst, kull

som fiirtoppntnssvls kommer tUl tärlden qnder våEr 201 2

Sndlro a.kens Kemd

ot22-la6 07

J5



Possibles Kennel
önskor gomlo och nyo volpköpore

En 6od Jul & 6ott l.tf.rt Ärl

8IÄ i Ostdbybrlk 2011

Helo 9.n9er på Poss,bles l(einel

Heleno d Kjell Olsson
Höghult 11.546 95 Korlsborg

Tel 0505-220 13, 
^{ob 

076-102 0719
r$dblsuQra4sbors,ael ww oossibles ie

.!r .v .v .!r .v .t
#{-#+#f-sir#rs{-

Possibles Black 8auty, sveBk VinMe 2011

Volpkull?0ll-10-03



God Jul & Gott Nytt
År!

önskar vi
alla våra vänner och valpköpare

,UF nrFxr,Uf
Konvaljens Kennel

Gun & Ber[ Gissberg
033-28 06 98

wwko.valienskcpnelse konvällens@punkt.*

J7
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Ccrl Jul cch Cctt \ytt t,r
lDnskar

Teddilvn's kennel
alla sina Valpköpare och övriga Corgivänner.

Vi har en liten seriös uppfodning av
Cardigan Welsh Corgi i hemmiljö.

Leif Keisu och Maggan Synak
www.teddil]rnskennel. se

rnaggan. synak@bredband.net

t9



Gof, Iu( @ Ett Gott
önsfr.ar Gråsisfr.as

Nytt Ar
Kenne[

Vi tacft.m våra va{yftiiyare

Jör f,et gångna året

Va(y ar y faneras 2O12 {tcr
SEUCH NOUCH DKUCH NORDUCH C,I.B.

Smygcns Atfiena (wi$a)

IJffa @ Majsat
ww w. staat s c I gra si s kas



God Jul och Gott Nytt Corgiår
önsker

Carina, Pekka och Lena på
Hummelviksgårdens kennel

Hoppas alt vi kommer alt ses på fler
utställningar ochleller andra tävlingar 201 2!

Vlll ocksä passa på aft tacka
Jocelyn Thomas, t e La Caveme Des Angas kennel,

Frankrlke
och rlteta Feensara-Minet, Welshclan's kennel,

Nederländena
fii'r a,, iag fåft k6pa sä ,lna valparl



qod-ywL
och

(ott: NSttÄr
ö^sP,'r

tthrunö, I Llth
0!tdMtukM

crbricla Nlisi..nvtuor italon2,924797 lLYrfi eE
'rel +.16 46 fiD A6, +16 70.76 70 30r
eru[: f nvrdi!bLd.dn ww@.år$/f!yrq

.12



t'*"Le\Mi's.-,*-

I-ena Sommerfeld LIlf

tl

Rtu$: ltu(*Prdr



.,/("), r, ry' 7*,"/r/irl"r/ /: r d/n r
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6d$tc&ilsilrfrr
önskar vi atta värc vännet och vatpköpare I

vi välkornnar vår nya fafiiljemedlefi till Sverige!
Cymraeg ci JollyJoker "JJ".

MIGEVA - Welsh Corgi Cardigans
Helen Henriksson & Ellsab€th H. Malmqvs
Örcbrc, SWEDEN , +46 (0) 70'390 63 29

B€*ik hemsidan fttr mer infomation och rryhetErl

www.rnigwa.se

(Dut h Yollth cH 6ty card's Quo vådis r Broolvi€n Blutou P€nicåd.r)

.15



Welsh Corgin's tänder
Cor !d der Beek, Corsiär& c och ver$inär.

Welsh Cordi Cå.dloån: ,nderkåket
skallvå.a vijlskurcn och kraftig nen inte
markerad. Saxbett ned statka tändeL
Welsh Cordi Penrrroke: (äkama ska//
Bra statka ned et penekt komptett o.h

Hunden tillhör qruppen

bettet hos rovdjur och

iåmpllqt att fånga brten

hörntänder för åti hålla

kindtänder för a!t slita sönder.

Det flnns tre olika skalltyperl

Bråkyceral: Dessa hundar har en kort nos,
det frnns liten plåts lörtånder och dårför
har denna ryp av hundar ofta bettrel och
tandsjukdolhår t.ex. Bulldoq och cavallier

Mesocefal: Denna typ ser man
vårqar. Nosen iir liLa lånq som

1&,V
l5;',\ "#,q'N ,-(!).:v'-'q4r

o
\,rf

Dolikocefål: Långt huvud och nosen är
långre än den år bred, t.ex. vinthundår.

Hundar med mesocefål skalle hårfå
problem med tånderna och jå9 anser åti:
det år tack vare detta som welsh corq 's
inte hår så många tandsjukdomar e ler
tandproblem - men det betyder inte att
de ald.iq förekommer,

Med hundens beft menar vi det såit på vilket över och underkåke.s
tänder möls. Det är viktigt att skilja meLlan bett, tanduppsättning och
tandstå lnins. Tånduppsåttning besknver
tanderas antaloch rorm, medar tänd'rå,lniT ånge_ ti,nde.nås placenng
o(4 riktnrio, lå.ostall-,nqe_ kån inve.kå d hundens bett, Kå<årnäs



tillvåxt år avslutad vid cå 9 månadeB
ålder och försl då k3n man s:jga något
om hur hundef,s permönenta bett
kommer atlj bll. Ett f!llLaliqt,
permånent bett består rv 42 tånder.
Det finns en hel del olika bettformer,
t,ex. saxbett, tånqbetl, tjverbett ocn
underbett. Om det !ppstår problem kan man eventuellt med hjä p av en
"Kong" korrigerö och gdra en iten tandreqlering,

welsh corgh skå hå eft bra sa)(bett ' den bettform som år konekt hos de
flesta laser. Ett bra $xbelt ha. de övre tåndema framrör de undre och i
kontakt m€d va.andra. De ska vidröra varand.a.

De vånl19aste tänd6iukdomarna och derås behandlin9.

Förutom bettfel flnns det en hel del andra sjukdomar i munhålan. Hundar
som l'år en tåndsukdom kan hä efl forijndral iitbereende. varå 9rin,9å
eller trdtta, ha me. salivation, ha smarta eJer blödnrnqa- tsån mun.en nä.
den åter, hd en illdluktdnde q"lbrun dnsamliiq lå-qs Iand!öier eller ha
ett påver(at ahmitntillstSra med feber och svull.a lymfldrtlar.

Hår löljer en beskrivning av några vanllga tandsjukdomar hos hundar och
huren veterinår kån behandlä dessa. Mån kån indelå tändjukdomar i
g.oblem med sjölva tänderna eller problem med tandkötaet, men ofta
nnns det överlappning och såmbånd. som tidigäre nämnts fdr€kommer
det inte my.let probi.m hor corqin och dpr kän vi vå-å qradå frjr eftprsom
det år vdnhgt Fos små i-no.åser o(4 nåstån å lö 5ur€dr Får rågot
råndproblem för eller senäre. FoEkfing visår ätt det finns tåndproblem
hos 30 0,6 av alla hundar som kommertill en djurk{inik.

Percisae'an te mja ktatndet

... är ett problem som väldiqt ofta uppstår hos
små h!.draser. om mjölktänderna, såckilt
hörntåndema. inte tillbakablldas och lossnar i tid
kan det permånenta bettet påverkas. Detta kän
leda tillbl.a. att tandsten lättar€ bjldas på de
felstålldå tändemå, att skåvsår uppstå., samt ått
hunden kan få sämre krltik I ulställnings-

I stort siitt bör man dra ut den persisterande
mjölktanden när den permänenta tanden borjar b i
synliq. Det som annars händer är att den
Demanenlå tånden tNclas åt srdån av miölk-
iånden och blir re stållij orn man inte qi nåqot i

tid kommer bettet att fortsåtta att utvecklås I lel
"nktninq'. Oen eventu€lla felställninqen blir då permanent.



ra'dsten o.h taddpl aque.

Töndsten år belåggningar av foderrester och baftene. vilka bildar plaque.
På ett pardaqar minerallseras beläqqninqarna och tandsten bildas.
Tåndsten bildas både på den synliqa deien av tanden och ldet ljllå
utrymmet under ta nd köttet. Del ärframförallt denna osynliga tandsten
som orsakarbesvårsom Ull exempel tåndköttsinflåmmåtion och
tandlossning. 5må hunda. har ofta lättare att få tandsten än stora

Iandsten o6äkår hunden lidande. Tändsten lede. till inilammatione. och
blödn,noa-. den olsåkar orta blottåde råndh.lcar oc- randlossning och om
hufden-hår åno,d probler munhålar <åa dessd rorudrcs.

Ny forekninq visar åven att en dålis munhysien har samband med månqa
andra i.-e sjukdonar t.er. I njurarna och hjärrat. Belå99n,ngarna olsaka.
dessuron oålro åndeoråkl. Oet dr således mycket mer ekonomrqkr dtt
själv ågna ett par minuter åt tafdhygien än att behöva 9å ril veterinären
och få Droblemen åtoärdad€ I efterhänd. Månqa skadorsom orsåkåts av
tändsten, såsom taFpade tånder, kan int€ heller repåreras i efterhand.

Tandsten förebyggs båst genom daglig tandborstning. lvlan knn.nvända
en mj!k barntandborste, men det finns åven specrålgjordä flngerturor
med borst som kan fungera bra. Många dlurågare upplever att en vanllg
eltandbor+e fungerar allrå båst, då dessa ofta tolere€s mycket vål av
djur. Till sin hjå1p har mån åven specialgjorda tandkråmer, ofta med kötl
eller lever5Tdl,, Desså qlåLpe. l'åmldrållt till att qö'd tandborstnrnqen til
en, trår dldrets srdä, uppskadåd delav den oagl9a vårder. Aa 9e
tuggben till hundar och torrfoder till hundar och katter hlälper också t ll
ått förebyggå tåndstea. På mårknåden finns åven visså specralfoder,
pastoroch p'rlver som sägs motverka tandsten. Vetenskapligt underlag
visar att effekten vårie.år betydligt, beroende på produkt. lngentlng har
do.k visat sig vara båtve än tandborstning.

Or tåndnenen .edå. hår brld.ts hlalper det rnte att borsrä - ta.dstene4
måste då åvåqsnås med qkrapö eller Llt-ålud. På veter'niirkl.nilen år
defta vanligen en heldagsprocedur. Djuret lämnas in på morgonen och
skåll då ha vårit utån mat sedån kvållen innån såmt vål raslåt. Under
dagen sövs djuret och tandstenen tas bort m€d ultraljud. oetta ger en
noqqrann och skoflsåm rengdrinq åven i mindre åtkomliqa delar av
mLinnen samt mellan tandkött och tand, Om tandstenen redan orsakåt
skådor på ea tand, kan denna behövå dras ut.

Ulöver de rår beslriv.å problemen rinns del and.a sju\domar och fel,
t.er. a ltrdr månqa tå.der, sat(nade ttsnder, emauderekter, nedsltna
tiinder, tandfrakturer och tumörer i munhålan.
Om det behdvs kan vetennåren qö.a en tandsa.ering, evertJeilt ta bo4
tdnder eller :k uroG en rorfvll;rnq Då e" sDeddll,lrnr..



våd kån män göra sjålv?

Corqin har vånliqtvis i_te srö.re problen med tandster i'n åh Tan !å1
avst8 rrån tandbo'stn'.q och låta velerinaren ko la l,ndens tånder i
sämband med den årliqa våccinationen.
Om man anseratt tandborstning är nödvåndig skall man borsta vårie
das. Ah borsta mera sållan ån så Eer vanlisen mycket såmre resultai ån

Cdr !dn der Beek belå {hiromsissjdl!.

Jag är upplli}.l med kor o{h hundar på en
gnrd i Holland. Eflcr att ha jobbot 5 år i
Hollånd som veLerinär och tagiL hand om
nölboskap. smddjur @h hästar. fl),ttadcjag
lilhadmans nrd nrin sanbo janncke rill
Svcrigc.
Jas iobbår nu på disi.iklsvelerin:irema i
ralköpirg och äsnar nis lb.däEDdc åt

Jain€ke jobbar som l€girirncrad djwsjutsköterska på $nå4jLrrskliniken i

Jönköping.

Vi tur nu ivå håsE. \atten Ro$o och ne hudd B.ss.tma lien @h Gih
ftån lldlaidoch Do s i.ån Carddiclcd Kennel. Nårvi flyLiur till gården

"Hökcnsds". som!inyli8cn köpt, ska !i ha tlåEra kor och iår. så vikan biiria
\allunred Dons. Hon lirdukrigpå spårochjar hår tr;llrat hcnne iaEiiiry,
vilkct hon vc*ligcn sillir!
Vi har bijrjåt jaså - Pien iir dl$triktschnuion I Viltspäro.h Gaia skå vii
i amtidcn också anvärda tilljakt.
Fobgaterin8 är också enlobby sonjag giu3r.

tssnde noc tom den l0:e otbber err .-mLil iill redn*tionen:
Hrj
Jasvil Eam3beriin0dminåld5Iarik.l4drvidsinbongdng,hid.alhrindmaviraoch$E
od1 i b!'håll. Ddh b.sddc adrmodllscn pd in ja8 boGhdc d.u i nod sL{ vsrjc Jrg och holl
et r dcn ljilr rdd{cn $n bjl,tades med en tudskripa
Mjn R'iirins har q. år c0 del emiljskador och saknade en land r€nsn dll dc pemEnenLr
liindcm lion. Mcn ir8 löuökcr an vda lliti_q 

'md 
hndbdsbined sn dc övrisr riindcmr sor

TDIS viF$r tirot*rerud riitsöks jas !fi lF6tr riindcmr på min n!0 lilh vllp s dl iiren hon
kommlT ät lil fina sh*a riinde..
lin h€katrr lillnic borFr tiidenra utsn pn$led pd stu doberunri[ med cn clrandhorst..



Emelle, zwierki och agility,

Hundår hår ålltld iunnlts i mJtt llv o.h då jä9 var 11 år nck jag mif egen
sheltie, ziqse. ias bö.jade med agility
och hlttade mln passion. Agillty ärrör
miq ett saitt att aktivera mina hundar,
ha roligt och samårbeta på snmma
qåno, Dettå qbr ått det b ldas eLt stdrkt
band mellan mig som förare orh hunden
och det behiivs för en lyckllq och tn/qq
hund. År 2004 skaffådejag min åndrä
Sheltie, Freddi€, och rcdån innån lå9
skåflide honom visste jaq ått jåq vllle
såtsa stot på äqillty. Pled ziqqe, mh
fö6ta hund, provade jå9 allt från
iävlingslydnad och sök ti I iieestyle,
me. med Freddle visste iåq ått det var
agility som gållde. lYled ite rner
kunskap, vilja och tråninq lvckades vi
rlKlgt bra iagirity, det blev både

Då Freddie var s år och ziqqe va. "pensioneråd" vär det dags fijr en tlll
hund. lag kände alt Sheltie inte gav mlg alltjag ville ha, jag vLlle ha llte
me. utmåning/ lrte mer energi. lit€ mer vilja/ llte mer'lådrär anammå"
hel! enkeltr lag trätrade lvå Corgisir och €fter den dagen blevjag fast,
Det fånns en ras med allt det dårjag ville ha och på kdpet var de

läq toq ho-rå<t red CråsEkås <en-el och dei är der bårra jaq hd- qjort.
lag åkte rrån Noniänd t:ll Es/,lstu_a och kolläde på en iten blå oanan på
t-e veckor. rön kon rrår t ll hrg utin wekan och pussade m,9. ener den
dagen har Zw,€rk' va-t so'svålen i m'tt liv. låg hade ingen an,.9 on att
en runa <unde ho -Lmor oc_ få mig alr skradd va-te d?C, ldC vrsste
heller lnte mvcker on rdsen mer iin det läq lade ast på internet, men laq
har inte ånqret miq en seklnd och jag kommer aldriq att byta Es.

zwie.ki kom till mlo somrnären 2oo9 och då han vär cä 10 veckor sk.ev
jag följande på mi;blogg: "Han kom till mig och tog mlq med storm-
Vilken undebar hundl Han har en våldlst stor chånn och humorl Zwierki
år våldiqt klok och låttlärd, jaq serfråm emot ått tövlå och träna hodom
och ar säker på att han kommer qå ånqt, lnte minst med sin chann."
ranr så rån jåq nadel

låg har en stor umqånqeskrets inom
agilltyvarben och då vetskapen om att en
corgi komrit in i min "flock" var kommen-
tårema oftå; "Men vad har d! slafat",
'Dom dar kön vijl rnte spnnqa" osv, osv. Då
sa jag sa till mig själv; "Nu jäklarska !i visa
dem." och det qiorde vil



Allå här 
'å9rl 

lillbaka s na "ftirooma' eftcr å de sefl 7wlefti rn aclion på
en aqr ltvDlan, Ad få vrsa Zwrenrs skrck|qhet och vrsa vad han kan hår nu
istållet skåpåt fråqor som; "Bur sör du?", "H!r har du fått den dår hlnden
att spnnqa så dår fon". D€tta qör miq extra taqqad o€h får oss att

EfteEor jas varen erften asilitymånniska
visstejag precls hurjag skulle träna Zwierkl.
laq bödäde tidigt äft fööereda zwterkr för
agility och tfttnade mycket grunder,
smldighet/hoppteknik och vrlja. vi qick bland
annat en valp-agilitykurs "Grunder för alt
iyckås i aqi lty". Alltjaq lår honom 9örJag
med metoden'shaping-inlärninga - Att vänta
ut hunden ftjr önskat beteende. Jåq visar
aldrig honom vad han ska göra eller såger något. Enllgt mig år det ett bra
sätt för att få en siälvständlq hund som Uinker slålv och lnte är beroende
äv m'9 som f.iräre. lag ålskar då Zwre.kr provå. srg fråm för att lstö ut
vad nåtte vlrl. l4an får slq månqa s<rattl sjålvständiqheten år en jättestor
fördel inom ö9llity. På sommären trånår vl nåstån vörje då9, på vintern
vanar vl ca 2 ggrlve.kan i ett ridhus.

ldaq år Zwlerkl endast 2 år och har redan lyckats erövra dessa medterl

Ki4 Guld agllity 2010
Dtl Guld Agility 2011
Uppfllttad tlll Hopp/Aqilltyklass 3

CERT Hoppklass
CERTAqlltYkläss
Srvl-pinnar !ll kv.l 2012 (Agility)
förstäpris I lydnadsklass 2

2
2

2

Då zwierki vår liten vålp såq Jaq allt detta f.amför mlq och nu ör det
verkllghet. vår skå dettå sluta? Hur långt kån dennä hund 9å? Nästå
säsong hoppasjag kunna medd€la ett Agilny-championatr Drijrnmamå år
mångå och jäg år söker på åit vi kån uppnå allt oci llte lill. lag hår
världens bästa nund-

5t

.rcs hFrer Eheli. och lit cn glsd 2l fi ns eD ir lndd och uDpvu\en r

I lödaisnd. lliir Lof ils ave. sludcnten 1009, $flinlhpruEr0nrmd mcd
irikbing M.dia. JN iu srdr iåg inf6. Iivels kd\ke ålln $vårdrd lrlgd
vad ska nm völjs iör ubildniner.,as hsralhid lelar blipolis. eön skillnad
oc[ hjölpa nä'[jskor M$ hnlunD ii rånBal

MeJatrjaeitBökerlistäutd.tr r{nbho ulbildninsen lnr ni8, linansi emr ja8 nin
v,rdag gcnoh ntr jobba i d bdik hir i HåmösDd dåi jrg rils sod ltkcn i v.Lhgr.

taB kormE fdnnodli*en dt sludcm vid"rc i llhci, jas iilskår dc sl{rlc. oc[jdl hs min
s) iler där vilker beryds mrrk.r For mig. Jig Fir iircn €n b$ i Shckholm och cn i
Fm nk.. Mtu lii(id h$ allrid ryllls sv huda! @fi de t6t! av na atlirirdcr inn.fnna!
olisrl$d dd,rdåi4,r$mblilrl



SWCK "KO]Vl.II IÅG"-INFO
SWCKS Å^möle 20I2 0l II. STOKKS lokller. Rindög3tar. Stockiol .

SWCKS spccialutstållningal
:012-05- l ' Fl Delumd\ ( dttinr. L\.lA_!|!rela5s!.Dl)i!! $
2012-08-26 på Backamo, Ljunsskilc

SwCKs Akivilctshelg 2012'05-17 20 på Degemäs camping.

Ärets mest stliva corgi - kom ihåg ao skicka in din hunds r€sirhal till
at1iva.iswcl,.ore L?is mer pä s$v.s\$k.orqlaktiviterer

Specialursuillninlari
20ll'06-09. Tånea Hed
201 :l-08-08. Morokulicn

,ttliileb lnrshok Sl,lCK 50tn 2013. onatnrypösir.

'I \( K t.iiR rLr,.\ BlLDEtr ltLL COtrtJh.-\LENDsr{\ 2r'r2:

Vi har tån in 83 olika bild€r ocfi jurlr harjobbd hån fdr att råljn ut de rolv
Desl pdsdrde efi svårtjoblt efleNor allx bi.iragen vd sä bF.
Kålcldern blir tillrLlörandet iston lik den fttr 201 I och den ko{ar 100:-.
Bör nan anvärdr 20ll ån kalmder även Däsla år? NEJ, köp €n Dy rl
årsmodell20l2:
Förhandsbes*illpå

SWCK styrclsen

Corgi på ryqg?
Sovonde volp?

Skicko bilderl
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VALPHA6EN
Kennel Nickname's
e. SE IJCH Cardax lYatros u. SE UCH Nrckname's Theodora
födda 2011-10-24
5 hanår / 5 tikar allå med fårgerna Brindle.
Carina Sandell-Widin
nicknameskennel,se
nicknames@telia.com

IMPORT
Till Kennel X-mas från Litauen
"Spurga Rudens Legendos".
(Rus,RkfCH "Laif Sprinq UniW in
loy" u. Int,Rus,Lt,Lv,Est,ByCH
"Olia-Lia lvergaite Gyvates
Asara").

EXPORT
Kennel Noble Båguette's Låban
flyttar tillThajland,
Köpare 14iss Saiduån Pånåpark.
Lyckå till önskar Kosol o Tommy



T] P P F ö D ARE T IS XA RE G I,E R
Fa$slållda vid SWCKS ÅsDöte ?008-03-29
göllande lor medlemmr i Sv€nska Welsh Corgi Klubbo (SWCK).

M€dlem iSWCK:
- skall tölja SK(s snndreeler- bor e.j ltua betaicka tik fdre 24 nånadeN ålder
- skåll erdlst advöDd. INndd i lvcl som erlållil mi6t 2:s pris i kv.litet på

ofliciellutsdlnnrg
- skall erdast avla på Estl"iska, s nda och 6i!ka iDdilider
- skall van! josalli reipnsstandard
- skåll om något ononBlt uppsttu i kullcn. infomcB avelsrådct
- bör stållå upp med råd och hjålp riLl valpköpåma

Uppiödtretiska regler gälld iiver iör valphiinvisning och avehrnd8ining.

Består av avelsdden ldr cardigan och pembroke
saml lcdamöter enligl nedan.

I avelskomjnån ingrår aver aolphtuvisen.
Måil till hela avclskomitdn. .velstomnrittc.a)swLk.ors

AVELSI DCARDIOAN
Uh TncrMn 0122-18 6117

M.lin Ent$otr 0?6r-84 6! 11

!vd$!d $rdi{niawck.oE

^vf,t,snÄD 
PEMBT{o|<u

f,v! Gnr ud-sjöcrröd 032(F310 36

C4iliE Lirdhon 0&87 51,08
Xrnr J.rsotr 02t5-21079
Lcn, abnhrFsn 0&550 651 09
lvckmd ftmbokcaalwcLoru

Valphånldsning C|rdigrn & Pembroke:
EUie Anglerct

tel 070-630 25 90
E-post: valplomedlinp(aiswck.drp
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REGIONOMBUD I VÅRT AVLÄNGÄ LANI)

Föt tillf.illet har vi$ våtds i ösrcrsöllm<t Vår Mlsånnins ii. Etulis.is aitSlla
åvcn da tonMnell Du son hd dps rill dco vaketa rlatsc., hft av dig till icgion-

MonieclcNit 0410-44146 moda.lldnvikadclio.conr
,AgdrdPrlnqvi$ 041l'19955 coryjii4ElB.lar[

EllG AnslcolFoNh{rs 031-33 I I 009 rllioadrrti.sc
0706-]0 25 o0

Lou! Rcnncrtcll 0l0l-4ll45 !@nerleft,afiplff0il cop

Hllhnds + td Ährborgi ltn
ltclom Robcftso. 0l!0-rr4l 0? irclb&!!tir44il,!!r!
Ela Cmnlbd'SjbsuitF 0120-310 s6 iE*lal!!r!@us

Amika @h Jd Äkc Frchbsg tt+1217433 bcklfoims/Alrii4lol!

'romy Kdlstrnm 04911-ll l5 42 lonpv.suMtrEzsNi.nel.s

Monie Nilsson 053!-12361 modclrdjblmköchbc ro.sc
0701,33 6639

Öircrsirtld Ynka

Enhbqhnd Cavlobora + Drlrm,
Mnnd Lindbory 0278-1101 64 c!$&$l41ry{l{

07&662 33 l4

Jirrbrd + I6st€rror.lrd
vsin Jond$on 0687-lI 14 i'{in'rir4!rli4l4

vtur{rlrottm + N.nbotrctr
P0uh Holnqvisl 09!4510.14 DuulendDovid@lrltl8jl,llnrsxErtölud 090-24s 66 loludat1j!.coD'

atud Mdia Sriiär 070q $ 7? 70 ffiirsbavanloli, con

sro$tetnolD/Rdllgd + viisrmdldd
Borshild W€llstöfr 0707 8l l:56 half!@r@{ci8

Regionobbuiblcvrrlg tfaa!&is akt!4rcoryi.*

Regionrklvirerer eh srmrrbcle &nlhr nrlurligMs öv.r rqiongrankmt
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KLUBB.{)RESS:

NIEDLEMSAVG$TER:

FöFl.gtrgrivg. upplndse:

SVENSXA WET'SF CORGI KLTJBBEN

SWCK. orgm&.ttodmr
lr22m.+0t5t

AmoB bÄ SWCK. hrmddr rrddsl mcdlrrhd

ANNOISPRISER - m.dlrdms

ANXONSTBISEB=iIIi3r

tBÄli: SE5?30000003021330046?5?

RE}'ISORER
Ätrd€rs Pslnqvirt Tcl0416-199 55

:75l9 Sjöbo

MrlcllgehBso. TcI03l-2603.41

SWCK:S HjttlstD^ hhjrhlaa.$ysktlg

W.tnsl.r: fl .len Henrlkion
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