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CORGITRÄFF PA G,{ROET
stoEtockholm!regionen - Sitrmländ-ör€bro

Välkomna Ull våeromenad gjndfu 2012-05-06. kl 73.00

Vl träffas uppe vid parkenngen (mift på) Gärd€t. Adressen ör Greve von
Esse.s Vå9, Du kör in direkt höger efter ått hå påsect Filminstitutet,
Vi tar den sedvanllqa corq'promenaden runt Gårdet. Dårefter kommer
"vgr" velerinår sånna LlndfoE aft svåra pB frågor. Vifikär, ft'ågår och
oratarll

allas trevndd, låmna löptiken hemmå.

dig tlll Bolle 0707-82 12 56 eller via mail

Klåder efter våderl OBs! för

Undrar du över något; hörav
bolte(ocorol.se

Corgiträft i Skåne-Blekinge!

rördasen den 2El4 kl u.oo är det dass för vårens corgitRin iskåne-
Bleklnqe!
oenna gången tråffas vl I Kågeröd.
Vi börjar m€d en promenåd. Eft€r det kommer Lenå Nilsson från
dundhålsoteket I Kristianstnd att hålla I Rörelsetränins (balansträninq
som skårper hundens,(oppsuppfatt-,nq och på så saR rå, hunden Dåttre
kontroil Då sin kropp)
Flka komm€r vi naturllgtvis också qöra =) Så ta med fika och något gott
tillh!nden.
Platsr Vid Kågerödslund, lundasllgen I Kågeröd. Närmare vägbeskdvning
kommer på kllbbens hemsida i qod tid fdre tråffen.

Meddela gärna om ni kommer =)
aqneta PaLmkvist cordi@telia,com 0730-591669

Glemvlk

Kå9erödl

0702-313941



Ordföranderader
lul- & Nyårshelqema har lörflltlt i luqn och ro.
våldrqt få smållare hår "ute på landef'och det
år vl tacksåmma för.tr V3r alldeles nva
snoslunqa står fordarande heit oanvånd i
qaraqet. Vissl är det skönt alt det inte å.
såmma mängd snö som fdrn året men nog
saknarjag och hundarnå snön-.lonny sakna.
att köra snö-slunqan...
så iår, slutet avjänua.., oc" med n nst en vinrermånaa ril
år ,Bq m,/c<e! soand Då om der ska konrfa nSqon sno over
Men noq länqtårjåq också efter vire, med fåqelkvltter och
därmed allt annåt som qäller, dvs full fart framåt i klubbenl

vål möft på åBmötet och våra

huvld tåget?

Fdrst ut 2012 var rYyDog i Göteborg, där swcK hade en mycket vålbesdkt
6s-monter, Stort tack till Ann-Chörlotte och hela qånget som var i

montem i ryra dagar!

Därp.ter rommFr !ån Årsmöte, sor i'qer rL4 loroåqcn den 3l qars ,

SIOKKS lokdler på R ndogdldn i StoLkFo m, Jdg hoppds ad må-ga av våa
medlemmår hår tid och möjiighet att nåruåra. Det år på Årsmötet som du
som medlem kan gdrd din stånmä hörd och fiamförä de sy.punKer dLr

har om vår k!bb, samt vara med och påve*ä SWCKS slyrelses snmmån-
sättninq och klLrbbens verksamhet 2012.

Efter dettä lornmer SWCKS A\tvitetshelo under Klsti Nlmmeliårds
nelqen, på Deqe-as camphq, Deqertor;. Helqen bö.jar med vå-
spe.ia utstä lninq 17 maj och daqen till ära nred .o.sk domarel

Nästa specialulstållninq år på VaKKs
!tståll-ninqsområde Backamo, sdndaq
den 26 auqusli. Vi hoppas på månqa
deltåqare och åskådare på våra

I slutet av sommaren är det Nordisk
Uppfödå.Konferens. Informarlon fi nns

Än en gång ett stort TACKtill allå
eldsjålarsom sG ler upp och hjålper ull
vid våra olika aktiviteter. Nlår ala guld

EoLlt
uLi.tr- ri \taPL :.J.aut6t:nII



Redaktörens Ruta
t skrivande stund .åder nåst lntill kåos
l skå.e- vlnt€h hår ånlånt ö.h måd
den snö. Stor föNirinq brvter !t varje
qäno det händer - vad menås? Våd år
detta? lnte skäll det vål sniia i skåne?
Gamla !rskåningar vlllju helst ha en vint€r med 3-4 gmder varrnt och
gårnå lrte drmmå som mjukt och hem rghetsfullt sveper rn dem I mrjrk.er.
DFr år <å vi.r.m <kårlvåa

rlurden ttsr fram det bästa hos mi,nnrskan - så sant som det år saqt. Det
106l:r vi rell oo fulll rå. vi låser alla oe lrevhqd histoie.nd frå. SWC(S
mediemmar, där nl beråttar om varfdr .i valde att tlllbri^ga era ilv
(rlsdmmdls med qldda svdnsv ftdnde corq'sdr. Det dr 5v;rt dtt lå noq dv
das berårtelser och vl ser oårnå fler lnsånda tlll redäktionen. Trevliot år
o.rså dtt ållt 'ler mdnnis(oriår upp ogonen lör v8lä Fna hulddr. I siKs
staiistik över ökningen av olika hundraser har cardisarna lyckats erövra
en hedrande femteplatsl Det kånns mycket glädjånde och mycket

lbländ nåider det oo.k åa våra ögon l-åEs vid ,åsningen åv en insånd
berattelse, Lrrl. Woffrs rård over reqnbåqsbron 'orde oss dllpt. Vr t ttade
noq lite extra uppmårksamt p€ fåmiljens små undeöåra huffår- De har på
något underligt sätt kommit att utgö.a själva kårnpunkten i vår existens.

Eit åmne som redaktionen tror väcker stort intress€ år hur det går till att
vålja !t hundå. som år låmpliqa fdravel. Kanske år det inte den vackraste
och i utstälhingsringen mest fEmgångsdka som är den bösta
åvelshunden? vilka egenskaper viLl mån gåma ha hos s:vål tik som häne
o€h hur ofta blir det som man tånkt sig - eller inte? vad 9ör man och vad
lå. man sis om en paming som, troG de båsta förutsåttnlngar. hte ålls
blir vad man förväntat slg? Hur hög inavel kan man tillåta och vad kan
håndd om deL bll. lor mv.ket? Iår mån hånsvn vrd vdl åv dv€lsddrtner lbr
åti kJnna benålla pemmaras stubbsväns, Kån nan vrdtå åtqarder tör atr
undvika fluffar och hanår med t€stikelfel?

Snart kommervåren och med den SWCKS åktivitetshelq. Ett myck€t
trevllgt arängemang som I år åven ger mdllighet aft visa fEm vårå
älsklingarför en domare. Hår nere I lllnd ligger vi i hårdtränin9 inför60-
TeteB loppet 's!enges snåbbåste hLsse" - oh,ldrdll "corgi" och u .yser
.jven en svaq förhoppninq att lyd^adsakivteterna skalrqå llte båttre del
hår gången. rvlen det absolut båsta med aktivitetshelgen år ålla
corgimänniskor och .orgisar som vi kommer att möla och ha några
trev!iqa dåqar tillsammans med.

Månqå hålsninqår

Qr,*



Nya medlemmar hålsas välkomna I

alltld likä rolist att få nämn€n på de nyä medlemmärnäl allå
häls.s givewls hjärtligt välkomna till klubben. Jag hoppas att
många kommer att sklckå in slna eEnå små hlstorler hur det kom
sis att de "bl€v m€d"jusl Corql samt nåqrd rader om sls siälva,

GöTEBoFG

MLJLT.SIö

!MEÅ

LurrÅ

532 36

51195

635 2A
465 95
555 92



Intervju Nya Medlemmar

ld; hekr curll cärlsson och bor Då lvå*er s,mons
vä9 i Solna. Under år2011 blevjag lyckljg ägare till
en underbår Cärdigån, ltlgevas tust an Illlrslon,
som tillvardags lystrar tjll namnet "Bob.",

laq väld€ att skaffå en cardiqan dårför att vid mitt
möte med en mycket kevliq corql, så ftjlljaq helt för
rasen. Någon tidigåre erfarenhet av den hår r6en
har jåq irte, och vet ånnu i.te om n n h.nd och läq
skåll sätsä på någon sDedelr .nriktning, cåsor t ex spår, ågility elle.
nåoot ånaat, Om så d' fållet noDoas iaq rå kormå ti lbåka oc- berättå om
våE trevlig. åktlviteter.

Med båsta corqrhålsningar

Hejl
Hår kommer sent om sider " svår
på swcK's frågeformlrlär.
Mitt nämn år susånne Ekelöf
willhans o.h jag bor med min man

Vl har nu en Webn CorqiCardlgån
som heter cleopat a (kennelnåmn)
men som vl kallar Cleo.

Vi har en viss tidiqare "halv"
erfarenhet av corqi då vår föra
hund, som blev nåstan 16 år, var€n
koEnlnq mellän Corqi och Bordercolll,
Lorqrsa oaror Dlev oet en Lorqr.
Cärdigan blev det fdr äft vi bland annät ville ha en hund med nktig sväns.
Vl had€ naturllgwis låst mycket om hundras€n o!kså.

Vr hår 
'nte 

besråmi -åqon specrell inlKn nq el er tra-,nq f.ir Cleo, men
G.ske vi provar på å9'lty. Vr ha. aver funde.at på ått töna henre trll

lö, hon årskar att bråkå ned vår 16-

Denna hund var noq mest lik €n

Nifiågär orn specielLa egenheter:
åriga ka!t, det år dock katten som

Vänll9en



Hei o.h iåck för vålkomstbr€v€t tlll sv€nskå welsh corgi Klobb€n.

Vår hund år en pembmke $m heler Adäm Th€odor H6årtbräke. (ånnu
inte registrerad iSverige utan i Nolsk Kennel Klub). Han kallas lör theo
och ärfödd 20080730, rcgnr 21661/08.

Varfijr blev det en Corgi?

Historlen går tillbaka tlll 1992 då jag
tillsänmäns med min våninnä l4onica von
Rådloff köpte en corg, som vann diveEe
ulmarlrelser, SUCH GARDSBACKAS
KILLROY OF CHAWTON, S4ZA52/92, född
920s15, hånhund
(e. Ch chawton låz tnger lJ. Ch
Gårdsbackas Står Lrzy,
Uppfr Ingrid Bengtsson-Waldt, OskaBköm.
Agare: f4arqarcta Gradert, Kristlanstad).

Med Hånnlbal var vi, rnin såmbo sl99e
(sigvard) ochjå9, i4onica och hennes man
t,o,rn. pä VdrldsuLstallnrnqen 1997 r Båsel,
Scnweiz. hte för att vi placerade oss men
vi deltog och det var mycket lntressant.

Detta år mitt ursprungliqa spår och
därefter köpte min sambo och jaq
Konvåljens Gr€at P€är, 557419/2000, l<ållad Hercules. r4ed Hercules var
vi endast vid ett lillfälle på utstålhlng, domarna tyckte inte som vi, alt
han vår den vackråste hund soln fanns på dennå lord. Lusten för

Inriktninqen för Theo är iförsta hand qod motlon lör honom och oss, att
få löljå med på solftanån m.rn- Eve.tuellt kömmer vi ått stålla ut honom
närhan har bllvit registr€rad i Sverige. Viska sända ln handlingama nu
nårjaq år medtem i corqiklubben. Som indjvid finner viatt han år
väddens mest uflderbara huM, vilket även våra tidigare co.glsar var.

De två bildernå på Theo visar en oår han år ne mårader och e4 som han
såq ut ndr v besrjhe honom focta sånqen på en paqeriaqsplats r Norqe
vid 3 års ålder. Vr kunde lyvår inte ta med honom omedelbad eneEom
vi sk!lle köra till FEnkrike och hän var inte .åbiesvaccineråd. Dessutorn
hade det förmodllgen varit väldigt egoistiskt att tå med en hund på en
4oo soo mils re$ med bil omgåeide utan en chåns ått hinna

Så vardet med mltt och Siqqes
corgifijrhållEnde.

lYled vånllg hålsning



Hej.

Mitt nåmn år 11616rä Gran6rsten
o€h våra två hundär, som är
cårdigåns, heter GGigan's
snöstorm (Ture) och smysens
avälon (sptE). Hon år den åldre

Oet varmln systerc famllj som
började med denna underba€ rås
och när även vl had€ lärt kännå
Cardiqan var valet kitt, Vi har nu haft
Card,qan, nåqra år och a.fortfå.ande
lika nöjda med vålet av ras.

Vi har hundärna I föBta hand som sållskäp men år även lntresserade av
utställning, lydnad och agiity. Det hånd€r också att vi lä99erspår med

Ture är en 6 månaders valp som år väldigt påhittig, n)4lken, företagsam,
orådd, qlad och hunqrlq och ålskår livet sprrå år 4,s år. Hon ålskär sin
familj våldigt mycket och föDer med oss på altvl 9ör. En
iavohtsysselsåttning åratt följa med när vi kör häst. spira tdvs dessutom
mycket bra I skinnsofiån.

{vled vänliga hölsnlngar
Helena Gcnersten I aollnås

Hej
läg heter Douglas Gullberg och har
nyligen köpt en cärdigan valp
tillsammåns med min mamma som
heter Helenå Gullberc. Vi bo. i Brcårud
, sydvåstra Småland,-nara qrånsen til
Hållånd. lycken heter slåtte.ånqens
Evellna. men vi kallar henne FluE, för
vitror att hon köhh.r ått blien fluff-

Min pappa är völdigt rörtjust ldenna
ras, medån jaq tldiqare mest velåt ha
en Siehle. Vi har varit hos Shelt,eupptödare och titiåi på valpa., men når
vi vdr på cårdåx höstrEfi , bo4ån åv o\tober så hdde Slåtrerå-sens
kennel ett gäng valpa. då.. lag blev helt rörålskad i Flufry och på den

Vår cardigan är gudomligt söt men hon harockså vlsat sig vara €n
Ty.ker lugn, rry99 o.h slao'l vowe. lag och hähma nå. precls bötar på
vålpkurs, sen rår vi se vad vi ll qå vldåre red efler det. Oår vi bor finns
det flera hundklubbar som ha. olika kurser och aktivlteter så vi könske
provar på lite ollka qrenar.



Funy föBöker också rå i9ån9 raniljens andrå hund på bus, en gåmmål
iårtrmr av €s€n B€ard€d .ollle som heter Mlnus. Han vlil dock bårå vab
med ibland och hår inre en chåns att hänga med når Fluty sttter fårt.

har lnt€ h.ller min måke.

Hålsnh9år

Hejsanl

rlitt namn ärJ€nny Han6Eon (24 år) och
låq bor med nln make Adam (25 år) och
väE 2 soner (2,5 är ocn mrnsinqen 5
lnån.), Ronnebv iBlekinqe. Sedån lite
drygt en månad tillbaka år vi ägarc tlllen
h€ltfantastlsk llten Cardlgantikl Hon heter
Isa efteBom hon år blue merle och har
lsblå ögon. Det varögonen som gav
inspi.åtion tlll namnetl He.nes
kennelnamn är Carddid€ds Fåirytålc

laq fastnade för cardlqan redan når iaq
var llten oah en näla qranne till min oappa
hade en sådan hund. laq !€r d3 älltid så
fas€inerad över de stora öronen och den
wlqa svansen! Utöver att ha hälsåt på
denna hund nåqra rätårqanqer sa har taq
lnqen tidiqare eriar€nhet av €sen och deL

Eftersom vår lllla Isa som nu år 4 månaderqammal, har skönhedel
(vilket fcngår åv kennelns nåmn på henne), kommer vi inre hållå på

'n€d utstålln n9. lag kom.ner isLallet ått börja med agiriLykEning så sna't
vålpkursen år åvklårad.Isa's skönhetsfel å. ått hon $knärefl flåck runt
det ena ögat och är vit istållet, vilketjag bara tycker 9ör h€nne vackrare!
Isa har fdrkårlek för att liqgå I minsta sonens bäbysitter dår hon kån
sova rlktigt dlupt och gott, erler ta med slg en leksak och llgga och busa

Med vånligå hälsnlngår

l2



Hej!

Mitt nåmn år Mä.iä Hansson
o€h jag bor ihop med Henrik
Hammar och Pembroke corgin
I9ro'c sunbear (aernie).
Det var under sommaren
2010 som jaq och min sambo
borjade f!ndera på att skatra
en hlnd efter äit vi lånåt vår
kompis våstgötåspets, Iäge,
så mvcket att vi helt enkelt
blev åbåqda ått skåffa €n
eqen hund. läqe kom ran
Kennel Rått och Slätt i
Högånäs o.h under hösten
hörde vi ett rrkte om att det fanns en västqötaspets som behövde komma
ut på rode.. röre dei åir vi åkre och hålsåde på fdr'orsrå 9ån9er sJrfade
läq i. pä kennelns hersidå och såS då ått oet åven fånns welsh corSi
pembroke d6r. rvtin spontanå reaktion om caen var "Men, så kån deju
inte se ut, de harju inga ben".
Når vi vål kom dit visade det siq att den tilltinkta hunden inLe skulle vara
nåqotför oss o€h lstället kallades corqin Bernie ln- Han behövde också
\onnd uL på roder, vdr 7 år oc_ kdsl,erdd. så rolt hdns tåssdr hdmndde r

mltr Knö och han ourfade på mln hand med sitr huvud rdr att tvingå mig
att k1å9pa honom, vårjåq fönolad.
Vi åkle dit för alt tråffa en våslgötaspets men åkte hem förälskade i er
corgi. Nu finns det ingen ännan €s I världen för oss. It's corgis for lif€!
Bernie hår blivlt utstjlld och avlats med men nu nör hån år pensioneråd
år hån vår mys- och lekhund.

'lan chamar ållå hån möler. De 9ångerjag hår ned honom på Jobb
qloms det våldrot fort bon att hundar eqentlqen rnte Iår va'a på kontoret,
Inqen kån vårå arq på mis når de möts åv en glad Bernle som viftar på
sin lille stump-svans. Han ör expert på å!t lågga sig bakorn ens föfter når
man år r kö(et. Vi lror ått hdn -ar en pldn åh ralld en så an man tappar
åll måt på qolvet. 4an år så qo ocn s.ålr men 1år så mycket tuffens lör
srq s3 ad ran a drq Dlir tröft på att Lina på lonor. På kvå.lama hoppdr
han upp r sånqen,'åstån hån inte får, ocl qör siq så plaft att mån i4te
|(an rubba på honom, Det dr undel.qt art en sådå^ "lilen" hund kän bh så
tunq når han inte vill rörd Då siq.
oå fiorgonen nir (loclån flnger Lycler hå1 dtt deL år fdnFdst'sK rolgt dh
b.ottå .er en så ått man lnte kommer Joo. Han hår en förmåoa ått såttå
tåssåmå precs på rdtt stJllen så ån man tåppå. bdldnsen och tnllår
lillbaka tlll kudden- 5€n liqser man dår chanslös och kommer för sen! lill
roob, r4en oet qor irget, De fo.åter en så rånge nan hår Bernre med sig,
Anledn,nqen r'll an v b6löt oss fö. an qå med swCK var ålr vi ,ll
stödja arbetet m€d att hålla d€n hår lnderbara ms€n frlsk lrån
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lag herer cunhild lohån$on och ...

... minå Cårdlgåns heter Cärdäx
nu...och så har vi lllleplutt
slåfterånsens Ecke (odln).
Odin år född 2011 06 25 så hån

corqi blel/ det för ått vi vllle hä
en STOR hund I liten
förpackning och son är glåd,
pi99, aöetsvillig och kelig,

Min fö.slå erfårenhet äv .oroi
fick jas som barn nårvivår-p8
campingplaGen i Arjeplog och
det par som fitrestod camping€n
hade pembrokes. sedån, i mha
mittersta tonår, blev jaq €rbluden en cardiqan som bl€v skessad I sln
egen familj då han helå tiden ville valla dagbårnen. f4inå föråldrår sa då
nej, men drömmen om en corgl har hela tiden f!nnlts. Jag har haft andra
.aser sedan 1979 {schåfer, collie, cairnteFier), nen nu åntligen harjas
corgis.

, oke älskar att vara nära, helst krypa i. under skir.et :-)) Det oästå han
vet år nijr må- säkLå stryker kildernå, drå. tummen over +opet.., D3
myser han och somnar. Odin vlll gäma vara nära han med, men bara en
llten stund. Han tycks oqlllå når d€t blh varmt. Hån årsnabb och låttlärd
o€hjag komm€r nog aldrig att upphöE ålt föNånas över hur följsåmma

låq tunderd. på ått stålla ut Odln tillvåren och isonmarf.jr ån {å
beoo'nni.gar på honom, men sen komme, jag nog nest att jobba med
lydnad men barä för skojs skull. Har en liten ldå om att våva s.mm.n
rallylydnad med några agilityövningar, så vi får väl se vad vl nlttar på,
Det kommer i alla fål attblirollqtaftjobba med hönöm våd vi ån hittår

Med Vänlig Hålsninq

Odensvlvågen 4E
73134 Köpinq

Loke, snart 7 år, em vi haft i dryqt 2 å.

it
-Å
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lvlitt namn är Sofie tohansson ochjåg har skafat en
welsh corgi cårdigån som heter Blåtirans Goå
Gosestund med tilltalsnamn Goå.
Goa år en fluff med mycket Etor peBonlighet sorn gillar
att utforska vörlden och älskar allt och alla speciellt baml
Både iåq och min poikvån jobbar hnom jordbruk och hon

älskar att sprlnga på foderbordet och småretas
med kossomå. llggå I i€ktom en hel dag och
sova år heller aldrig f€1. Tanken år at! hon en
dåg ska bllen vållhund och kunnå hlålpå tll att
va la köttdlur :). Hon 9,llår även lydnad och fick
mycket bra omdömhe från valpkursen, Det
båstä hon vet når det år sovdags år att ligqa
trånqt, qäma ien hylla eller undersoffan på
rysq med benen åt allå mrjjliqä håll.

Min förä chef håde två Pemboke somjag och min pojkvån blev
stötförtjlsta som qjorde att vi vllle skaffa en corqi. Eftersom jaq år lite
svas rör blue meie så rick der o i en caroiqdn ocn jdq har in e å-qrdl e-
sekLnol Fon får mrq att s<ratta vårle aaq då hon ältld hlttar på saker :)

Nu är hon 5 månader.

Mvh sofie

t5

Hei,

Fick hår i veckan vålkomstbrevet fråf swc( och det fö6ta numret åv
Corgiprat och sjalvklart ska vi presentera vå. Corg,:

Vi heter Anne-llårie Riinnåre och Tomas Krypsiö och bor uppe i
hjårtat avTomedalen, iÖvedorneå. I september blev vistolta åsare tlll
en underbar liten welsh CorgiCa.djgan, autl..ns Gustav Gl.diator,
som vi helt enkelt kallår Gustäv,

Ändd sedän jås (A-re r4d"eJ vdr liLen hdrldq vdrit foöusL corgr.s
utseende o(h de senaste åren hårtaq kolat runt på kelnel o{h hrttaae
Blåh€ns . Råneå. D: det ,nte vår{ råtl tid ått skdflå -Lno, lddes plårernd
på 's, men lånqlan ränns ocn låq becokte Blåt rans -emsida då och då. I
somras följd€ iaq n€d €n vän på en utstållninq i Piteå och Rck då för
föEta 9ån9en se en Corgi på rjKigt och d€t vEäde sig var. Jusl kenn€r
Blåtirans hundarlaq så9 i rlngen o€h blev bllxtförålskad. Nårjag kom
hem qickjaE ln på hemsidan och det hadejlst fötts en kull hos Kennel
Alåtlmns och efter att ha pratat med min sambo som inte var säGkllt
svårövertalad, så koniåktåde vi dem och efter några veckor tick vi besked



M skaffåde Gusrdv frrimn soh
sållskapshund, men vt hår testat på
viftspår, vlll<et hån verkår tyckå
om. sedah når han blir lite åldre
sk vl åven tesitd på åglllty. Dennå
kllle är otroliqit åktiv, int€lliqentoch
här lått för ått bll uttråkad, så han
hittar iblånd på €gna aktivlteter,
sotn ibland lockartill sk6tt och
lbrand till€n tillsäqelse. Det håller
oss alerta och gör att vl lår hlttå på

nya spånnande lekar, som qör att han får änka €fter llte och håll€r
honon sysselsått. Gustav år en utåtdKad valpr som glllarallå månnlskor
o€h djur, Han år våldlgt öp9en för att grova på nya saker och älskirsnö.

Vi ser fram emot många aktiva år Ollda med skratt oö nöjen
tillsammans med Gustav (och vem vet, kanske skaffar vl en tlll).

MvH//Anne-i,lårle och Tomas

Jaq år nu lrrkllq åqare till en en llte orqi vid nålnn Con Cårlo. Borls
tllltalsnamn Boris som år en cardlgan,
Att det blev lust en corglvår fö. ått jag Fåstnade fö. €sen når tåg låste
llte om den och jag lyckt€ att det verkad€ vard en b€ tårig hund med
gott t€mperärn€nt, brå med båm och lnte ållt för kråvände vad gäll€r
aktiv:tet. ]åq har haft hu4d hela mitt liv men inte av denna rås. lag vill ha
en tål19 €s;om ,nte år hårt framavråd I rent vlnsG-yfte och mln så;bo vrll
inte ha nån lit€n "totrelhund" som hån köllär det. Jåg har tånkt aft jåg vlll
hrtta på nån kul äkuvtet med honom då hån tycl<er;tt det år rollqt ått
tånkå Ull och fundeEr eventuellt pB åoillLy, han år duktb på ån hoDga
över nerfallna tallar iskoqen ,)

Aois årfödd 11-04-09 och irq
toq över honom f6r dryEt en
o€h en halv månad sen av
kenneln con Carlos. Borls åren
dkuq liten godifiq och charmar

promenader. $ånqa tror att
hån år en blandås Mh $m
Harrlelh t4&tensson åven hade
rått höra så hår läq åven fått
föBlöqet på en blandninq
m€llan schäfer och låx ;) Borts ick når han nyttade hem till vårt hus fem
nya fyrbenta komplsar aathå2ar (cornrsh rex) Spike (hellg blrma) Lådy
Marion (heliq birma) SueAnn (Sphynx) och Tmla (sphynx). Han har nll
tullt upp med att hd korl på dessa och "vallöi qäma omkrins på dem
qenom ått'pufra på d€m llte på bakbenen. Han sover qärna på .yqq



vilket ser )4terst rcligt ut och det bästå han vet år att'dykå" ule isnijn-
Oå kån mån se hur hån iktrot tår såts och kor ner nosen och dvker ner r

snö. med båqbenen rått ur ;å blir hån rissöndes så en srund rö; ätt sen
rulla omkrinq lite. D€t har varit kluriqt att lista ut om han står eller liqqer I
snön med tanke på håns kotå ben roligt har vi iaf håft det båda två ;)

Med vånl'q hälsnins

Hejl

lao heter Anna-Karin o€h vår hund kallas tör Tur€ mer heter Canldicted
Fä;ort6 Wäste ofTlme. ldg aöetåde nåqrä somGr på en kenneloch
hundpensiona! i min unqdom eftersom j.q ålskade hundar och inte fick
skaffå nåqon för mina föräldrar. Då träffåd€ jaq en Corqi (t.oliqen
Pemproke) på hundpenslonatet o€h tiinkte att ett sån skullelag kunnä
tånka mlg att ha. Nu ca 30 år sefar€ när vi i fåmlljen bestämde oss för
ätt skåffa vår första hlnd sågjag en ånnons som t4alin satt in med
underbara valpar..lag visst€ inte vllken las det var föniin jag började läså
annohsen. Då kom jå9 lhåg Co.gi. och låste mer i råsboken. Äldsta
dottern vllle ha en hund som man kan träna Agillty o€h det 9årJu bra

Vi var på valputstållninqen i Malmö iqår 26111. Iure skbtte siq strålånde
med hjälp av Malln o€h fick hederspris och blev BltY. lag vlll passa på at!
qiåfta Carlå och Klrå som vår med I tidninq nr 3. Tånk ått corqisamä från
vår lilla socken Slimminge blev BIM och BIR.

Ture älskar alla hunda. och alla
människor. Ban qlllar lek och bus så klart
och att värå utomhus. vl bor på landet och
ar mycket ute i stoq och mark, Hån har
bc iuldsinne så sdår kan.rkså vårå
någotför iramtld;n. Nackd€len med bra
luktsinne år ållå dtjdä grodor, möss och
sorkarlråttor som han hittår och försöker
qlufsa isiq. Man får vara snabb för att
försöka få ut det. Ture ör tryqq och aldriq
rcdd for nåqor vrlker år skdnt, Vl traffar
månqa måiniskolomDisar när viska ut
och qå hår hemmå tör hån channarju
alla. Alltid lika qlad såqer de o{h det
ståmmerJu. Hån fårlo många klappar men skulle någon hte
uoomå.ksamma honom ti l.äcktigt kan det komma ett skåll. H.n iilskar
vår kätt iiven om \årleken inte å. rik(igt besväråd. Kå(e4 ä(cepterår do(k
en puss når det mdts I yne.dorren. t rr€ gillär aH kela o.h ait siha I

knået, vr brukår sltta på go'vet en slLnd va. rfor90n och mysa.

Hälsnln9ar

t7



ört6rbybruk - sp€ciElutstållning 2011-09-17

Tldig morgon ger Lella, jåg och hundårna oss lväg hemifrån. För en gånqs
skullharvi nårc tlll utstiillninqen, knappt 10 milård€t meuan Edsbro och
Österbybruk. \,i har pachdr bilen tull med hundprylår, ffltår, boEtar,
koppel. tilltugg. lotteripriser och kartonger med diverse fönåljningsvamr,
r ex kahdlog fdr utstillnlnqs, SwcK-g,ås och hyc*€t merål vi kom åven
rhåq att rå med Maqic & Evrtå - tur att vi har bur I bilenl

Oet varen underbärmorqon, irlsk och klar- en delsade kylis. Vål
fEmmefanns det redan några glada corgimånniskor dår. blå Karin
Jansson som organlserade hela utställningen med bravur. Vl på€kade upp
vå-å vårcr dh lotterlvinsGr och börjåde dlreK sä[å lotter och kåtaloge.
o

Kl09.00 \rdr det dågs f6r speciålklåss med domare tåls
Saether, Fyra undeöara corvar bedömdes. Dörefter
blev det lite mer altvdr med domare Kevin Dover, då
töljde valpkEssema tör både cardlqan och pembroke.
Val@ma skötte slq m€d den ä€n och fick efter vål
för.ättat värv sussa restBn av dagen (eller..l
vi berann oss på en rantastlsk utstållningsplats omgiven
av undeöå€ börkår. Fast tusit dennä formrddaq håde
det lnte gjon något om björkama varit llte mlndre så
sölen nätt ne. på oss I och vld nngårna.

Det rlktiga %llvaret" biidade med €ardigans och
foftsåtte sedån snder dågen med åvbrott för lunch
och med Gvlan i Par-Klass oci Aam-med-Hund.

Oårefter var det pembrokeqånqets tur. Efter BIS-
showen hade vi lotterldrdgning - fantittiskt många
flna vhst€r - och en ttll slst hes utroparel

fllddaqen Intoqs i €n lokal bredvld
utställnhqsplatsen, så eft€r det att vi plockal lhop

och taglt en llten
hundpromen.d, var det
dass att såtta slq till

ml risN lyltde\ i lö se

UYMÅ uson pn UU )!
(Text orh foto B wellström)

I

ZEi tot ltdhl on det si!|a...
t8
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SWCK smöte 2012
sämtliga medlernmår i 5WCK hålsås hjårtligt
möte lttrdagGn d€n 31 mars 2012.

Plats: STOKKS lokaler på Rlndögatan 25,
wvYvrY.stokk,skk,se

vålkomnå till klubbens års

115 5a Sbckholm

Gatuw ( okal€n år idet gröna)

ttd: Samllns med kåtre kl 12.00, å€mötet bödar kl 13.00.

Förutom åEmötet sk€r sedvanliq prisutde ninq till samtliqå vinnä.e på
'Årets Corgi-llstor". Vi pläneEr enkel förtäring efter själva åEmötet-

"Nårvarolotteri" med fin. ptis€'tr (dragning på deltagarnas numnet i

Vi kommer att under dåg€n även ha vanllg lofteriförsäljninq (priser mot-

otioner skallvarä styrelsen tillhatrda *.änden 29 feb.uåri 2012,
Oesså skall adr€sseras till ordlörand€, Borshild W€llström, tlolmens

Valb*dningen tar tackent enot synpunrter pA st/retsens emmansättning och
tuslag på nya srytetsnedtemmaa till matl: vatbercdning@sw.k.om ellet tet tlll
valbercdningens etumankallande: Elie Anglerat 0706-30 2s 90, ötga teda-
frötet: Marn Edk9e , 0761-84 63 33 dch I'4anikd lohansen, O7M-97 44 17.

vås la, 760 31 Edsbrc eller vla Bäll: ordfora.de@swck.or

SWCK Styr€lson



Dägo.dning för Årsnöte ehligt sKKs / swcKs - stådgar

lvlnö'€r dopnä< åv {}råtr€-r ardftnånde e ff v o tddål l& der^å. d oen som sye.\on
uts€n ABmötet avslulås av sty€lsns odlö€nde 6llå.. vid iöd.ll iör denn€. av åcmöle-ls

Vid ordinårc åGtrijle skall t6ljånde årenden flirekomft:

1 Jule ng.v 6s!ängden
2. Valåv ordfdBnde Id åGnöl€l
3. slyrålsens ånmälän om prolakolliömB vid möråi
4. Vslav Nd t$lennQsmijn tillika dsttriknaro, em iilsmmang mod n{jt6odtö€nd6n

skå I juslom pbtokoll€l
5. B€ld om näNarc och ytlråndeEfl åv peBoner sllgt S 7 mon 4 I SWCKS stådqsr
6. Fdga om klubbmededtumä bliut sladqenrigt ka lade
7. Fadlsrålla.de av dago.dnlngen
8 Sly6lsens åNedoisnina med balans- @h r4lllltdknlnq, edogörer* f& aöeret

m€d ä@lstågor $61 r6vieEhäs b€dnekå
9. Fasts&illåndå av bålans. och Bullalråkning sämt boslul on on iql das uppk@men

10. SlyElsens €ppod om de uppdng löGgämde öGmöle givl til sb/relsm
11 S6lulom ansvaGtih€r t6r styrer*n
12. 1. g*lul om $yElseos lö6laq tlll ve*såmhersplah

2. Fdcd6o^ing av sltro sens budg€lplan
3. Seslul om avgifre. löl kommånde ve såmheldr

13. Brslut om ånlå ol ledåhöler ch suppl6nld I styBlsn
14. Vdl sv odföEndo, odinåne bd.möler dh suppleanld st ralson emi b$lut om

suppl€åntemas ljånsqönngsordn 
^g15 Val av lvå Evlsorer @h tuå revieNlppleanler €nligt S I I SWCKS stadgar

16 Vålavvarb€ednins enrisr s 10 swcKs slgdgar
17 g€händllng av å@nd6, 6om *nasl fy6 veckor före ä6nölel annålls u l sly@lsn

ell€r av denna undst ls års.ailet

\dr ÅBndiet d- dv\lddl bhrdet pdLs neo 4d rorlcnFg.
Dårcier roLer p1\Jtd.1'rs lill $Tl''qd på Åets Lopprrdori sTl d!4d{rr lg dv
ev åvoående stvrelkmedlemmår.
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Valberedningen informerår

vålb€rednhqen årbetar från åBmöte ullå6m6te,
valbeEdnhge. årbetar h€li fristående från styrelse.,
ValbeEdnlnqens l.tention å. att låmaå ett föBlaq lqod tid l6re å6mötet, vilket
r@tsitRer an nan iått tdg på kardiddte-. I annår la li,anas röcldg serdn på

httril!&rl&scl6hh ao!@orlso:5xxlflRitrsorleilvlrlblEdnitrsll@dcte:s]lrdt

Valbered.lngen tar tacksamt emot tlps och ld6er samt synplnkter på syrcl*ns
sammansåttnlng och f66lå9 på nya styrelsemedlemmar, till malil
vålber€dnindlasw.k-oro
eller tel tlll vålbeEdnlng€ns sanmankallande: Ellle An9l@10706-30 25 90,
öwiqa ledandrer: Malrn ErrGson, 0761-84 63 33 och Monjka rohånsson, 0704-97

F6reslaqen peRn 5kall vdra tillf.åqad sant vörE medlem I SWCK,

Nedan styrelftns smmansättninc våld Då Å6mötet 2011

lill ordliBndD på cn fi uldls:

Till ordinfiic la lxmr ni ? är v'li.\:
-l ill ordinorie leddmor Ilå : dr vald6:

Till untituic lcdmor pi Lr{ljllmdt \JldA:

'lill ordinlric lcd.nor ncd I dr krB uldss:

Till ordiMie lsdmor scd I år [v,r uldcs:

-lillordiisrie ledMol n.d I år lrc vsldsl

Till I suppluid pi et dr loldesl

Tlll I !di0n! r*i!&i r'å d ir vilds:

Till I Nvko6slptlconrs d .t Ar wld6l

Tillsirlrmktrlldd. idlLtr€inirls I}l dr ii:

Tr li lcdrnor i valt Rdnin$n pÄ I år valddl

Till l*bhor i vll&,*dninAci ffd I itr krlr !!lda:



SWCKsoar
fl.kgnEutuSIA$BOK2,13t

Dcma årsbok :ir tänkt an vara cn svcnsk å6bok. dvs med svenskägda
och./eller svenskuppfiidda hundtr. Förltoppningsvis skdl den spegla corgi-
rNms uiv€ckline i Svcrigc under de scnaste 50 åren. fiNs dct någr!
o iindskä hrndar som giofl ,rrrt.r rrat avryck i den svenska avelil bijr även
de vårn m€d. Dema ånbok komner afi byggs vidat på den som togs fram
2008.

Nu ber vi Er att skickå iD bilder pä de hu.lÅr ni vil I ha 
'ned. 

Nya ch/eller
gåmla kon alla är likå våltomna. Vi lar ucksann emör kon på de riktigt gåmla

Vi ar Bcksåmmnom niskickar in dieilåla foton, men självklåIt gåJ det bn iiv€n

Sen8t2012-12-lI ri ihaaI!un.le as ochlantustiska kod!

Undcrlas skickas till mil mbokaaswck.ors ellcr lill Borghild wellsritrl.
HolJrens våg I 8. 760 I I Edsbro.

Vad kostsr det?
Att h! med .slamtavle-hund" (bild på h nd + srambvlan) är grrtis.
AnoBer (ken€|, uppfödåie'. avehmoBer etc) koste ntr en hclsida i *irg
SEK 200.-. Ärsboke'r ko'nner at kosrå 100.-

Med hopp orn mårgs corgikon!

Eltie,4'qlpmt, Rafltv Sttunlb.r'?., Botghil.l Welhtön

Framsida årsbok 2oara
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En vallnings-we€k€nd

E. sollq hclg i slut€t äv s€pt€Dhr åkte j.q tillsåmmans m€d min
cardiqan Fromår C.spiån, 20 mån, på

vistdrtade bådå dåqama fied teorl
och 9e,1om9å.s inomhus medan vi
förtärd€ en hårliq frukost. Det var
vårdiot b€ ått få en målbild åv hur
hund;rorare och tårflocl( ska befinna
slg I rebuon till vårandrE under otika

ett helglåsår I vållnins hos Peter
Benqtsson på w€stemran€h i Askeröd.
vi håde vårlt då. fitr oanskå exakt ett år
sedao, då tilFsamma;s med ett antal
corqis med åqare lnom swcK, Dei var
då en Drova-Då-daq anodnad av
Usbeth Nllsson på uste Lines kenn€1.

Nu skille vitllbrtnqa hela helgen ho3
Peterlsållskap med fem aussles, en
bordercolli€ och €n läkenois. En
varieEd sahllno med erfarenhet som
striiclde slg frå;i prlnclp noll upp tltl
avancerade tävllnqseklpåEe-

P.N.d c8rpiu oct tuiruktönhjÄlp.

moment såsom ösning, hämtning, drivnlng. Vallning är annorlunda
Jåmf6rt med.nnan hundtdining. [4an årbetår med stårkå drifter hos
hunden och det ör ett ånnat djurslag inblandal, idetta lallet får, åven det
med slna drifter och medfödda beteended.

P€ndlrr hrkonr flmk.r.



Det bli. kompliceEt och lånqrdndlqtatt qå
lqenom vallninqens ffness€r hår o{h nu, så
vi k n vål nöjå oss med.tt &iqa att måret
åraa hundeh ska ha "balåns", dvs kunna
låså åvvår dråget år pålallellt når den
abetar tillsammans med föraren. Det
innebår bla att o€ndlå bakoh flocken.
hålla ihop den o;h röra den dlt förare; vlllr
Hunden skå öc\så hå laglm'Wck", vllket
innebilr att dju.en lnteskall påssera

Konc€ntråtion lnmn strrt. il-å.ii,"å." -3.1" uån"l".is pa 
"travstånd som hte stressar djuren. Trycket ärolika lör o,ika hundar och på

ollka valhlngsdlur, Hunden skå natldlgtvls åven lyda kommåndon från

Caspian hdde positlvä minnen
av Westemrånch och fåren, så
han var laddad når det var
&ss aft stisa ln I hasen,
Under helgen jobbade vl
mestadels 1"25:ån" vllket år
en mindre inhfunad med högt
t åstaket. Namnet komm€r sig
4 att den typen av inhåqnad
25x25 m, men åven andrd

Pendlår bålom flockd.

ofta år

Under det år som qåR sedan besöket oå .an€hen ha' C-aspian hunnit
mog^ä, vllket också mårkte6. D€t vår låttäre ått iå honom än på avstånd
åtlyda komma.dot "[99t" odr ått sedan såtta igåns honom igen efter ett
stopp. Desså två såker år €gentllgen det endå hunden behöve. kunnå i
början åv vållninqstråninqen. Den sprudlånde entusläsmen hos Cåspldn
vår densåmma son förra år€tl D€t sDrånas, soranades fårnock och
skälldes en heldel tlll.tt börja med.

Rlller ihop flock€n.

Ener nåq€ pås och ett anLäl Ummår i fårhdqen börjåde kunstcpernd så
saKellqa attfalla på plats. Vl biinade my€ket på ati hålla laqom avstånd
titt fåren-

Jag skulle vara så tydllg att Cåsplan kunde fölsd vårt vl vår på våg. Når
jås vartdlls slutade han aS skälla!
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Nåqrå stårter, avslut och belöninqs-
pauser behövdes o.kså, Tillslut
kunde vi röra oss i förutbestiimda
riktningar ihagen;jag förct, fåren
dårefter och caspian I b.låns båkom
frocken. En fantastisk känsla urder
de öqonblick allt funqer"de! lao
föEtår att månsa som provar på
vållning bllr helt besatta.
Under söndagens lrdtta
eftermiddaqs-tlmmår når det vår
varmt och sollqt,lobbade Casplan
vid nåq€ tlllfällen på autopilot.
"Matte qår åt vånsten jas fixar
tåren. Matte qåiåt höqer, jaq fixar
får€n. Nu Evönqer hon iqen, jas
flxarfåren." l"lan så9 tydllgt aft det
såR I genema hur hån skl]lle bete
siq lör att lösa uppglfte,r. Casplan är
en hund som år lntrsserad, 'het',
o€h har qanska mycket pondus
gentemot djuren, så det finns
mycket kvar att tnina på rnnan
nvbönare så skotte hån siq fint

Folnotr Cäsplår säde att han aldriq
han var efter vallninqshelsenl ,

Berim-

han bllr€n bra v€llhund. Men rör att vard

här våntså t 6tt i hela stt rlv som

På r€d s b€qårän bedttar cåmrlla så hårom sig slälvl

oj. mie sjåh. hEr

Jagjobbar sod reknisk rcdåkiör på e$ fijreus i tlyebrars.hen.
45 år slrmal. uundfö@e i Hcmviimd scdo 2006, på ctt
iNa$kompani {u vilmde befåthing pBå pensionehd tjiirstebud). Med mi!
såmla hund åvlarjas bruksprov Pånullhund (bcvsloing). clirlydnad,
mllylydrad- Mcd corgir trän jeS IPO (spår. ly&ad, lire skydd), vollninB ch
lydnåd. Allrn:inlydråd5in$n*tör på Lund6 BK och tå Schäferklubben i
Srehå8. SaDnlnkalldde i konDiften fijr Sab!?illsn)4ta pÄ Luds BK.

Låser mycket. hekt pd esBelskå- Hd t\'å kater oci
konrnEr frdn Ähus. Två nldre bröder.

Riicker der i-)l
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'l_ill kommande nummer åv WcP tar vi gåma emot ällå de tfevligå bidråg
som vitror att ni, Kära lvledlemmar, harl baknckan eller kanske I
byrålådån.

Glådjande årattså månsa av vå€ nya medleftmar sk.ive. och beråttar
sin allderes egna historia om vadör man valde att skafta en corgi. Här på
redåKionen emotser vl åttåven flalnöverfå månsa glådä stunder med
dessa bidrag - och det äralltld lika rolig!attfå förmedla dessa bidrag Ull

Kdstrerhql En hett omdlslure€t åmne sor det finnl månqa ollkå
svnounk6r Då. skall v. åra kastrcra våra hanhundar eller air der så aR vi
oftå, kanske alltfijr lått, tillqriper detta sorn en enk€l utvåg rör att snabbt
föEöka komma tillråtE med olika b€teenden? skdv och beräta om hur nl
mediemmar ser på ämnet, vare sig ni har kastrerat €ller inte kastrerat era
hundar- Är det låttåre aft lydnådstränä en kastrerad hund? Blk en
kastreGd hlfd bättre på aqility? Och hur skall vi qöra m€d hanhundar
som hår testikelfel? År det böst lör dessä hanhundår ått bll köst.eEde så
inte den testikel som beflnner Eiq på "fel plats" drabbas av cancer? Vl
noppds dtr såvår uppfddare som p.ivdlagdre med liv och lust 9e- sig in i

denna dlslussion - vl våntar odllqt på b,draq,

RedaKionen Rck månqa fina bilder på corqJEar på ryqq. Tlll kommande
nummer vill vi gäma ha llkå mångå och llka roliga bilder på corglsär med
bolr. rYed en boll kan en corgi utrötta storverk, det vet inte minst vi som
har en bolltoklq hund.

Självklalttär vl gåma emot alla spännande b€dittelser om vllka äventyr
som ni tillsåmman med eE corqisr år ute påt

'l_ill redaktionen har det inkommit ett mycket trevligt bid€q - Hundår och
Hundsport. Svenska kennelkiubbens tidskrlft, håfte 12, år 1945. I detta
n!mmer fi.ns en årtikel skriven åv lppfÖdåren Huldine v. Beåmish,
under rubriken Welsh corgi Utställningshund och brukshund.

Oet ör myc<et tan.eväcLande att låså äldre a4lllar om våra co.gi€ser
ocit v uor ån det kdn ge upphov tr'l många rrågor ocn iundenngdr on r

viiken riktnlng våra hundar är på vä9. Skicka gärna mer sådant materjal

Iveka lnte - sk.iv till redakhonen! vi hjålper mer
redlqerinq/ stnvninq, ord- olh bildbehandlinq o€h
vå.t redaktionella ansvar.

alll annat som hör till

cElGr&I



sWW.AWl/fiEWtELg
2012 års ikivitcbhelg konme. atl ågå
rum under Kristi Himmelmrdrhelgen
2012-05"1 7-20 på Dcserds Campitrs i
DeserfoN.
q/w,.deseftGc8tpiE.sc

SWCK hai preliminaiibokat stugor och

D'r bokar själv hos @Dpirscn och argff

Onsdaskväll

Fr€dagkväll
Lörda8
Lördåg ein
Lördac Laäll
Söndåg

Denna Eåns böriar !år helg m€d .Slr(lfl
$edd!4llllnjngdlnJ i.
Mer info på ljmån plal$ i lidningen.

PFlinrinåd nnndm,krirneEr

l8- l9 måj:

t4 ko na tha lote.ifötsölj n's undet helsen -ned drcsnias oth övig
ptisttdehirg på lö lag Leiiu. Priset till lodai.t todoges tEkant!

Mer irlo konmer på E!a!.$at-arg

Vå mött i Deserfors!

rllsuillningsrrbete - mingel
SIICKspc.ialdsl Lfiig
allntinl mingcl. kubbtlmenng
våm hundN välbefiMde / veledbåiDfo b D
eemensåm gillning l'dr de som öt$kur
tiFprcnEnad / aktiviletcr
Sv€ scs Snåbbå$e Corei
smensm middås / srillning
"fna åkdlnelel' hemesa

2:lll00 Der finll.j mäf,gå 6ra rromnadviiaår
pldmr tör scmcnsamma van&insar tör dc som så vill.

J()



Domare Ingdd Pryu-Ohm. ilorg€

llEbilai!€icakonnb€r art hållås på Desernås Carnpins, Deseforc, dår d€t
ockå finns nöjlishet till övernaftnins ned husasn/husbil-
Klubben hzr fdftokÅr dn srJBor sorr finns: !1/rN.deg!4tdldnrqix€.sF.

Du bokår själv på rcceptio!]!&legelnlllnrtpii8x€, ange SWCK.
Förövrig informåtion omboendeoch Degernäs och Värmland;
M vrrnni n.l .p /he{.kå /i 

' 

r ri\l hvr.'cr.0

SWCK pldee. idrgeme.såm middag efter utsti,llningen, mer lnio kimmer
påI^/rN.wck.o.s

Anmälan och betalning sker senast 15 april2012. antingen
'Viå SWCXS hemsidaocb anmälan online

Via posttill: Borghild W€ilström, Hohnens väg r8,760 3l Edsbro

För udandskå hundarso inte tidigåre tjvlåt iSverige skållen kopi. pä
stamtavlån såDdas till BDrghild W på ovaDsrående adrcsr eller till mail
utstalhina@st4eLolg

Inbiudan och ånnlälninBsbla nkett flnns på swcKs h€rnsidå wwwswck.org

Betalningflnottagarer SWCK, bankgiro 5189'6694

IBAN: SE5740000008021 430046767
SWIFTT SWEDSESS
Name of bank Ätvidabergs spårbånk
Paynrent tor Svenskå Welsh corgi Klubben

lnbiudan till SWCKs S ecialutstillnin

ObligabnsklmedlemskåpiSWCKellerannanerknd ullåndsk
kennelklublt erfo' drås.

Torsda

I



AnInålningsalgifter:
Specialklass(päls-,testlkel-,bett-elannatfel)
Valpklass/inofficicll 4-5 cller 6-9 månåder
luniorklass 9-ls må!åder
Unghudsklass 15'24 månader
Öppen klass 1s månader-
championklass 15 månader'

OB5! endasi en veterånklass per kön oavsettålder

Fro m 3. anmåld hund i officiell klåss n.d såmmå

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

SWCK önskar dig och din hund
H,ÅRTLICT VALKOMNA till Degernås,

vå. specialutsuillning
såmt rill vilr Aktivitetsbelg!



Pres€ntition åv lngrid Prytzohln, domrre SWCktspeciål r0l2-05-1?

Forst måjeg ialike forinviusionen rilå domn€ lor Sv€nskc Corgiscllskapet. Ä
ti lov ril dctte er spesielt for me3 siden vire to idste Cardigans koD ti?
Sveriee. Da vi betynle å l€te elter en Cärdig,rn i I 993 lantes d€r ikke koll i
Norge. sä eöingen blc etr tcletbn lilMdgdera Widin iSvcrige. Hln qr sven
hjelpsom med ä skani meg en god valp. og d våren I 994 henter v' lrjem lille
Avcn.li" Annikaodh. Hxn varcn lin ltstillingshrnd og konkunenc bådc i

lldidh<' os \for og !,1 dllLid rrre drcnnrns(n i \åre hi(nc, : Ärer err$ \om
Ilcdda ihus, denne gangen &aNiclsåmes kcnnclen. og disse lo var
be$/nnchcn pi våd liv ned Corgi. Vi hr og,så hru, og drevcl oppdrer F.
Bordcr Collic idissc årcnc.
Del lE bLitt lili over 30 coqikuU siden der gmg. fleie idporter lra ner og
ijcm. samt mangc trivcligc hu ctu.cr og nyc hundovcnncr.

Ä ff konme lil derc på selle 17. Mai sl€dcr jeg meg srort ril. så tatt isjen for

Den dagen Vena blc Nuch



sWWsaÄtA,**wis
Kom rhåq att skrciå h un!€nat ull å€bs me.t nktiva corgr 2011, ssnast 15

ma€ , tlll åkd!@swd.,oE

Oettå å. ått Drls soh bremihr än hundioaB siålv åktiverår hurder.
V8E corgisa uppskahar dktlvtteter och å;myd;t dukdga på m3n9a vte,
darför hår klubben hetrft.t detta akdvttetsprts,

Poång enligt nedan tiir delt-rgånde I kuEs, reglonalå alfMteistråFrr och ållå
andrå övngå a/<dvteler vi kan Uihkas ått atdrt 9örå d/så&ra.,s med v:r hund.
oo.k lnsår int6 hlndens "€senpånittade" åktlvlteter O

D€ltå 9ri. gåll€r lllte för utstållnhgär, dår ju klubben rudan har rris för -öå5tä

tåivkl.rt hgår 6ven råvlå. r åkwnerspn*t - do* hte med enrapoånE.
utan med samma poöng som vld öwlq aKlvednq,

När det giller de el pdge som låvdl och bh!l( champloFs utdelas Diplom'.år
klubben $mt DrJsrosetter vld årsmötet.

Aktlvn trpoån!:

Fö. ålla ollka iillfållen dEr hunde. åf

F& deltåqånde i tåvlinq

10 p/dllfålle

10 p/Uivlinq

Gnk tillinlo på hemsjdåhr
httpr//ww.gwrk-orc/fråff6/åklvlter€r/åktlvltårsdris äktlvlr€!.r.htm

/.tui.u*Åsgdr4*. gY'L tsout

Vinnåren av bm åEts aktivitetspris 4lattoskfticken" - BlåtiEhs Emst ftdie



Avelsarbete - då och nu
Hrlf vålde m3n avelsdjur fttr,t och hur sör inå'l nu? lir det brå
med .lla nF testrnetoder då mån tan identifie.a arsånlag fd.

vissa sjukdomar? Eler Faselår det bara titr d€t fdr oss?

Grhnd kDnskrp kontrå nJ-er lnmipcl bislå srrilcgin
Nnr SKK had. .in rv€h\onl-eEns i vt6 vs s{ D! ,iruenr '!|/ rdr, d\tkdju.. sottuol
h rkap ino nt Der var många intBenr. tmkar som kon ftåm vid
fdredEgrinscn. Dct taladcs om tö.dclär och nackdclar mcd Bammal kuslap
kontn ny. ldag finns en oro 6r all allr les(mde (DNA pro!. rönrgen.
ögoDlysningar. Ml l. tävlirgsnEritcr och utstillnirgsncritct sku ta övct
uppfijdtrkuskaper och fngertoppskårsla.

Ftu vtr uppntdama ofta Bodsägee ells edra peBoner fted nöjligheter rtt
behållå hela ellersroru d€laruv ftullar. Dcl imponeridcs intesåftyckel nltt
bate.ial di oct det imebd an nM hade överblick på €tt .lmt siin iin idle öyer
alelslinjemrc litr- och nåckdelar. Mar selekterade väldigl hå.r både våd der
gAlldc crtcriör oct mcntalilcl. Der lams iogcl ulrynrmc iör icke tunklionclla
htndår olh sÄllstapshund€n v6r am€ så uLbrcdd som den Är idas. Aåctshrmdår
son inrc ftngerade i dagliga arbcler togs bon. Dcl sloppåde cfiEkir,l de lesla
ielianåtomin ochresulll)lct blev s(odå och funktionsdugliEa hl]ndar. Der vdr
säken många 6v dcm sm h6dc låtcnta sjukdomar mc då nEtod$ inrc lånns
all söki efter dem fick nan lila tjll sin elen hrnigher $nn hlresse t hdlla
sina hundar srnda @h friska. När det gälldc hundamas mcnla lilet ställdcs hård!
kd! på individemn dnars kmde inte hmd.ru arbeb på rän sått. Del var lufls
tag som gälldc. Dct bcriittss on cn lppiixlare som t% ntd unga hundar irå
promenad liin8sjåmvågen. Niir tä8e1kon vr hm alen. de i'divider som inte
tlaBde av dcr a vändc han trössan dl

Sedemr@ kom e\teriörutstöllnirgama igårg och togalh nerlokus. Pliitsligt
vd del mesi intrese rikät på ulseende ocb pålsår sen nven rörelser. Keske
konmentalitei och t-urkLion iskynundan idelta läee? ldåS finnsdeliuråser
soN iir dcladc i olika liccr. utslällingshundd ellcr bctshudu.

Idag är det mycket an b härByn till när det gäller dr seleheE ut a!€hnEtcrial.
En åv svärigheiema iir nog åt sepaftra vära kårsldr lnin ell objeldar
vardcrandc. Ntu nran har cn ik tcmnra som mafl villla lalpar på, kan dcl van
bepigi ått våljd ur en åyehhue. De8 örsta urndingen It at skiljå ut den
ä ls ksdc siil lskapshun dcD Fi!" son lisecr iknär varjc kväll. hån lvehrikcn !ia.
Det 8äller an lunM * objekrivt på avehriken Fia fijr all kunn! mkiljd fitF Dch

nackdelarhon har. och då måste mån också sclirc till6ens spEcifika delal.i.r
och åven lill de sp.cilika problebr som 6cD hd. Av denia infon@liorcn gör
Inan scdm en plus och minus lisla ldcr finnsiu insen hund som baE har
tördelel ) Med Ustd $m utgirgspurki kan sök.ndel efter en haDe som
malchar lis bm pJkirja\.
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Nåi man besriinmer sig fitr an arla på en ras, si tzr md auromrkkt på si8 ett
vissl ansvår fdranf och dess rn"eckling. Vi"?igcl'ju intc rdsen utan fdrlallår
den beå till komnande seneråiioucr. ldas iims dokuDe er RAs{Rsspeifika
Avekstmt€sier) lör nästan alla hundraser 6h detu ä en jpperlig
inlomatioDslåUa njr uppfijdaE och an.lra rasintlesseEde. Hft kaD !m bl a.

liså och säLt! sig in i nsens olika problem. sc vad som :ir rdlcns avclsmål o.h
ha mcd sig dct i sitl riinl n:ir mo littar på rilliintr herc.

Smal avelsbrs- €n riltig utmaning
Hår mn som wekh Corsi-r&scma cn smal avclsbås. ds intc så nårsa fianar i
en popnlaion an \älja på, sn blirder iinnu svänrc au hitta en länlplig hånc. Alh
måstr 1a aIrlw fiir all intc eLskilda itd;vidcr ölcraDväDds cficBom dcl kan Em
fijrödede litr meD- S{,n exempcl lim den mesr linslri}å bser som alh lill
uvända i avcl. bäu på någon rcccssiv scn tör cn sjukdonr. När der ynrstrika
hmens bm och bmbam 8är lidtre i aveln komer ömodlige! hms Sener
all mötas och då br),1er dcl evcnluelll ut en sjukdoD sonr ingen hlr råknåt med.

roku$rtug ukrpr obåhds
Om man de$su1on i msens avelsdbele har tbkusemt på err specillk detalj. så är
det otrol'gr lätt att tflppa udm detaljtr-

tnspirationskiillor
Att ålia pä No cns spcciaklställnin8d ä. c av dc bästa sättcD att sc nya
individ€.son kdn ge inressantl åv€htankar. Män måsle tn$ pÅ individenrå i
törsta h3nd och bonse iiån scosmtiska avsrånd ocb liknnnde onr 'M vill
åsudi.ommd de1 biisra. Det kdn ge olroligt rhyckeL bide lör €i sjiilv och den
cgna uppföd rgen saml även ldr .ascn.

Rcdd under en tils lppviixl kan man börja an sc sig on*nng @h findcm öIcr
vad nm 8ill , vilken ryp $oN kiims rån och såtta upp avels'dil. AIla htr olik
priorilcringår på en ftund. Civetvis ska tempcDftcnr och tunktion liggå i bottcn
men nnr der siius delslier sn km der skilia mycker. Neson tycker aIl buaden
iir vikti8l, å rå atl svflnscn är liLlig och någon innan fokrlsemr myckel på typ
och storlek- Det:ir bn för Esen .tt slla ltuker lite olik!, del ger 6en störe
vdiation och der blir inloså l;klomigt igenbankeo.

Tidlgare tTllr-i omrtionskåUg
On nun lrarmöjligh€t arl kunnå se vud individen har lämnd j andru
konbimtiotrer är del eD lördel. Det bösta lägeI är att nm hlr antirgctr ctr
crfåren rik eller en erfären hane. Au pårå wå oerfåmå hundär iir inte det enklastc
alla giårger oct kråv€r lite er av ägarna-

FönÄnldnsar - utflll
Ja. så har mo dri lnnk. vätrt och vridit på olika kombinationcr. pratai mcd sina
kollegor och så bestiJrmer nul sig. Mln komnler överens m€d
huhrndsägaren. tiken löpcr. man parar oclt seo väntar man och uDdlr d.å olt!:
Våd htr jag gett ni8 in på? Men sn konmer valpmå och de v:ixer um dll
härliså hunda( mcn r"d h dcl l{urkandcblisåhäll



KorDpl.xt rec€pt med öveftåskningar
Att avla iirju inte sob atl lägga ihop ett plus et ih tvål Nej. fijr det kab Lika
gäma bli I I 7l I En hund hår måbga ansanlag som inlo kornrner rill unrlck hos
jut der irdividcn. Viska irle tro an det !r så e.keh soD att viha. lolal konnoll
på vad som händervid en avelstombination. TillexenDelbdr alla individer på
allag idr o6khg på 5 I 0 sjuidotm. Desså sjlkdontd har itrle konutr lill
uffycl hos individcn men de skulle eventuelh kunna gön del om €r!$nlåg€l
fibblcmdes som vid överanvnndode av cn harc. Viss arsanlas kan vi ida8
deDkremmed hjå]p av DNA-tesler. men ska viverkligen letr elier,nlug Lill
sj kdoDar sm vi nrtc har problem mcd'l

'I 6th$tcri - er tleksåd stralegi
Vid Nordisk Upplödanrätr j Noryc tör .ft par år scn ltöll vct..iniir Ast.id
lndEbö en mycket rå!*viin löredrag. Hon pBtade ofl höflledslysplari. von
willcbrands sjukdom !" I och mdra anorulic. hos wclsh Corsi-mcma @h
hiivdade atr vid avelsdbele måsre vi l_okLsera pi.n avla fijr att fä 6!4klieq9tl4
tjska hundar. Del lill såsa atl vi ska avla ör a$ lii hundår som tunserar i sin
xppeift- Mälet år inte att ha restai. röntgar och undeGökr si mycket del bd gå.
Giletvis skå mar aldrig nonchslera anomålier. men lörattlåd€t riftlifr på ållvår
båstc det vm Aekvert i Hsen.
Vi göl e! lilet tllnkeerperirnenl: ÄUn jndiaid€r har ånlug lörmelllr 5-10
sjukdodar. vi idcnrificB anlascn hos i.dividcmaDcd DNA lcslniss @h scn
slryker vjällå indivaderson lllrånlag ftir nåson å! dessa sjukdomar. vådskulle
det resxltela i l ALLA skulle blistruknal

Sovrc teslniDg
Eo bättre sratsSi iir afl idcniificra d! sctrtuclla anomalicr sm lDns iickvenl i

msen och diirefier s€ om dL'l gir att dcehem anlågen litr dmmålin- lnnd oun
bcstaimmcr sig för ah börja tsl! si måslc dcl göms cn utvårdcring av vad som
komer 3n hiindd om mrn biirjdr lesla och hu det konaer an påverka rasen

och arclsarbctet. Wclsh Corgi-Ecma i Svcrige iu ju väldiel $nå populations
och vi htu inlc idd att 8ö in och börja srryka någon individ om det inre fö.eliggcr
en ordenrliglskä tilldel. Alclmåcte ske meil cn seriös och välawägd tanke.

Xortfattat om SWCK's av€lsråd.

Avelsråden utses av o€h aöetar dlrekt understvrelsen.

Arbelsuppgifterna år, mycket kortfattat, a$ ...

- rölja, kartläqqa och publiceB .as€mas hålsolåqe.
- håniera och ha god kånnedom om SKK s avelsdata.
- föNara och ansvar. för SWCKS samlade avelsmaterial
- delia i avelsrådskonferenser o.h liknande.
- fdrberedä och oenomfd€ utbildninoår och lonferen*r.
- på rörr.åqan q;råd rl uppfodåre/;edlemmar.
- ledå arbelet med RAs - RassoedRka Ävelsstralegier.
- sammanställa information från offciella svenska ulställnhgar.
' beredö inkomna årenden och prsentera beslutsunderlaq.
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Avelssamarbete - avelshånen
Annonserar mÅn om en avelshåne på Swcl(s hemsida så har

nrän tagit på sig ettwisst msvår som harhnnds:igare.
Sarntidigt kan malr s:iga att om man har en riktigt bra haDe, så
här man €tt "ånsvar" att annons€ra om den. så får vi möjlishet
att anviinda alla bra hanar i welsh corgi-rasernac åv€lsårbete.

Esr min hrne potential som tickhuDd?
Kdske liDdetr nu inLe p0 den fiågar fijniin mm blir tillfrägld av et
iikågarc. sc kirish pådin hund och turdcn på vad dcn ksn tillloB rasen.
Konrollcm att även syskonen sam hude ba-kär i smmravle & suda och
resqTiska hundar. Är din hanhund lämplis lör avel skå du också srälla kav på
tiken. L,ir aldri8 din hee gi i avel enban lör aft du sjiilv sö gåmå vill hd en

Gö. reldsn lör dtu huId
På SWCKS henrsida finns en speciellsidå {Annonser/Alelshand') dnr d! Erålis
ker moNcra oN dir täcklrund- I klubbtiöiDgm wCP liru åvc. mö.jliglEl aft

Krfl lör SWCTG v{lphånvisnlns Ävelsrekomm€ndrtion

F& !!r rX lolplftrvGnin! gcnom swcK krgvs: swcK rclaNncndcft upprtom rn buaktn

r (Jrprd{h$ skåll vd h.dlLh sKK loljsde lid åv{lstlM'nns:

a Upprdnr$ skåll ltlia SKKj erudrellcr
s.h1 SK K s lvelspol icy.

r F riildadjuetr skoll ninsr ha ftt
bcdiiffningo COOD rlbrill::a pris
ir'_alit r vid oficicll uIsGlh inE.

^ I LxDAs rsDlcaN ) För.n&a.liuen skn
v{rs lria hin PRA(anrinecn DN^
lcslade clld hiirshNna lnin tii! hricr).

1 Tik btu ci p3B nire tn i6 ildcr.
1 

^lchdiurbör 
!aå ögonlr$ inlör

1 (rND sr rLMBr.o(r]) Eli nv örlldro-
djrrd i dn kombiMtion bör h,
rlubbsrsis så an dd nn mssn mik!
subtuvNsllper bcvtr$ och fiih

VrlpEgtutrering
l'ör olikå råser nnns oljka bestjmmeher när m skå r.sistrerå lalrar hos SKK
För registrerlns av cardigan/pcmbrcke hos SKI( bör du kolla vilka rcglcr ocll
kfrv som gäller. hlormaliön frnnerdu 

'SKKrs 
regisrreringsbesdmneher. On

drintc hsställr ul din hane. kiils testikelinlyg fiåfl vcrcrinår. Dct är dydrc
€gistrfringsrvgifl on inle båda ölnldnnu är mc.ireradc pä nÅgor sän
(utstälLning. MH. agility tn.m) Dcl ar ävcD liktiB an d! tar dclav dcD
rÄssperifiIå aveisstråtegi { RAS ) sofl giiller Iör cddiSadpen$roke. Myckel 3v
dctta liggcr på lrkäg{cns amvd mcr dct är vikigt dtt du ycrkar tör seriöst och
gott aveharbete di d deltar i en alelsstuubete.

lnfitr en parning
Ögonlysrine må.ste vam giord inom en ir löre.pmnuslillfiillet oavsett on
hundams är lndersöktå flem gånger ridigåre. Ar del en til fi*n ett anna! land



som ,kå paru brtr man kontrollss att dd inte år någor mer $om krävs. Dct kan
vtra edm kfr! Gh rcgler som gåller i like.s h€mlud.

vllken tlk skå parås?
Traär ke lM inle välj. vilken tik sod sk. p:6 an sv:E ja eller nej på
förli{gningdJ. Både hanens eventuellå tidig$e Lullars reslrltar o.h likens ä av
vikt likoF åvon staDlavlorD4 på båda sidor. KåNer m ifle liu tiien biir hEn
be a( å kopia på llsLällningslritikcr sanrt foton och ibäsu fallRälTå Lihen. På
SKKS hnnddata finns xppgiftc. om tävliDgsrcsuhat $nx regkt erade håhodata
på åUa hundår. Tikiigaren hllranlågligen redan gransk di!menduhdockså
iån ott ta di8 cn fundcmrc- RinScr någon Gh vill fio cn paninS omgåe.de för
at dkcn är i höglöp ä. dcl mtagligen hindrc genomritnkr av likigaren eh
k skc bittrc å11 avbitja cllcr v?inta in nästr löp. Har du cn fir llånc sk! dr ävcn
snils höea kn! på tiker

HaI-hudsäeden lr betah vanligo"is Benom en s.k. sprdrSavgin vid pminAen
oclr sedan eo viss summa per !slp. (Prisoma p6 ddta lisser idls unsefiir mellån
1200- I 500 kr 1ör p.mirgen plN sållrm sunru pq valp.) Man ke ocksä vålja
at 1å behlt gerom all lå en vslp i sliillel ftjr pengar tvalpens vrirde är ca I 2000
k). Ett MÅt sän är @kså åtl nfu le etr klm!$mma oavs€$ hu minea valpd
der blir. en dcl vid paming och resten nar valpama är någla vector {Brukår
motsvea cn viirde av cs vålp.) Prisma v ieru lilc bcrc cpåvilkmh cdcl
göllcr. Mtugå tillar och €n ideålisk hånc ökal givelvis prisel.

Vor noga m€n dl konmr ölerens om våd som gåll€r såmt ha de1 skriflliel även
om ni år vämcr. Om man inte väUcr att skiva cn cgct altal hd SKK cn f.irdigl
a!€l han ksn anvåndd. I a!1alel bör ma! skit€ vilka hundar pamineen avsei
vilka priscr man komit övcrcns om och när dc ska belaltr sarm vilka rcglcr
son Cäller fijr ompeling. Gnls onpaning bruld Bes dU stllrrm tik och båne
inom cn årom tikcn går tom cllcr.ndast Iår cn cllertvå valpår.

At dken ko'mier på besök ltos hnnhunden är cn oskriven resel. Vår bcredd på
an dktr löper prccis niir som helxt mder årer och stMbr tullkon igr om der är
helg. qrdag, ftjdelscdåg{, studentfesLer cuer lndrå hösiidcr. I dc tirll hecn
komer på besök hos tiken har me soo ägm rä$ an iå reseersånning ä!
tifttns ?isa.e. lnnan hundama får träfa varandm bör nmn gå isenon oclr skri!å
på altrl och gr&Bkr irtyg sä att allt iir tått och rikligt och alla pader övcrc6.

It



Pmingen kan gå suveriinr och vM över på l0 minuler. Iblod d6 det ul p6
tiden och blir riktigl lrötlsänl. Dct finn! mångå olika scena os: Tiken anlånder
lör tidigt ( många vet dock niir deras iik år i hfulöp och er del td prcv hDs

leterjniir lör att vela oplimala tidtunkten lör pamingen): tiken kan varå
oefarcu: hanln tuttd irtc riktigl galoppenr hiirgmSen tungcra. inte rihigl. Dd
är anssångånde ör den! speciellr för honen au genommra €n pming. Framnr
altt hanen behtucr fia cn viss kondition iör att inle lappo $rgcn allttör fon. Dc
b.höver vilå mellan lörsöten. En del harw vet pr€cis når der it .lags och då
brukarpaminscn så snabbr om tikcn ärvillis. mcn en dcl banar ör hel8alr! så
ibn de känner minsD dofl åv löplik och kd slun a. Det kan vm bra och
h8n6t fdr hancD om tikcn mcd ågarc bor på hot.ll en trh bod cftesom man
oflå p.ft k_ä g6nger eller behöler rid fitr a1r iå lill en endn pming. Det år inte
ovanligt alt iikägdcn vill liimu siD tik henuu hos hsnc!. Fundcra king detta
scentriD iue den Aäeu evertuelh l]ppkon]mr. Htr du lid och ork iiir det?
Katste llii du hå liken en hel vecka utan atl pamingm blir ar. Är dcl vårl del
besväret? Mar ltr rå$ an ta ut etr irackorderhgsavgift. KoN ihäg ati skriva om
det i avulet. Du kan också behövs la hjälp av nåson yrerliglr€ person som kan
rijnda lid pmir8en specielh om du ocb hudma;ir ovåM.

Äguen finrs med som stöd
Etr dcl ulrga tikar blir våldist osäkn vid fijEta pmingetr och kn bchöva
myckcrsröd ach hjinn lddu kunna dccefrn cn I'ading. Även unEå hrnar krn
i sh iver bchölå lire hjiilp 1ör aft inle behöva dötta ur sig lillsländi$ irnaD de
hitiar rå1. Au finn$ med och nöla sim hundsr iir posililr. Al1 genomlila
flångspami88 då mo molhållcr tikcn år dock rcDl fo*astli8t ocfi djurplåBqi
mor Liken. Det iir aulid vikligL rll man bygger u?p en bra rel$ion med sin tund
och ska man ha c. avclshoc å! dct nog änd,i me. viktigl. Dct handlar om ch
tönroende, an heen littr på an ägaftn UiUFr till och irget måt.

Måler år giveNis an fii fram .aslypiska suda hmd . lnte hån8a hudd år hclt
lblftia och tänk då på an man kompl.itcl|r {öräldradjuren. Vissa f€l ska absolul
ifle lörar \ idtre r rvel ftår1 nåBon situ. för Wekh aoti-raerna \om dr små
populatiorq är det oerhön viktigt att vi inre överovändcr våra banal DctLl är
lika ftycket hehud*igd€hs an$d som tikiigensl Om man eviindtr et
hane lijr nrycteL kan der på sikr bli så atl dcn irulivjdens an'\$lag dubblar upp
längrc lier i orcln och del är då dct lon uppstå problen Hd mr två hudu
som:if ftiska och menlah sundÄ iven bakår i slåmlavlan. lår mnn ånka på 0n
qteriöri iite dubbla derus fel Benom an p0ra två hrndår som l.cx. bar aDlydån
tiu håsrånshe( dålig öv€rbyAAnad. tunnåre benrlomme eller m.hå eAenskåper
som iir av bctydclsc. Målcl är all avkomau sk! bli biitirc än tö!äldrm..

.t{)



RådgivninC
Avelsåden i SWCK ar bl.å. t l nii an bjilpa dig med olika fråBor dgäende
hälsa och planende pamingar All tontakts sii uptliidårc iir också vikri8r då
denna bör h! lire ftera ko'rtroll pn din hunds båha b.Lit i riden och kanske älen
let nåeot om riken. SKK har rnyckel inforrnåtion åu Lillgå inliir plming och
SKlk Srundre8ler tör uppfddnhg och överlålchc av hund ä re81er son du är
skyldis åLl könn,r!ill.

Aven o der iir rikäg8ren soln iir uppfijdde kommer du sonl härhundsägare ulr
få bämcn del!v stulden om någol blir f.l på valpama. Så var noga ivalel av
tika. b,ide tillul\eende. hiihå och nrnralirel.

Kom ibåg
Du $m ågse rill avelshder bår ex slon dsvd. riirtd liks slon so'n ågden
till avclstikcn. fiir valpanra ni prod@crat. ,^nvnnd suDt ftimufi och gott onrdömc
i din lal trv rik, så le1 du pi ett positivt saft bi&a til] raseB urveckling.

Eva Granlund-Sjöström

lag tog på mis lobbet som avelsråd fdr åttjag
har ett brlnnande intresse för Pembrokerasen.
laq tvcker det är otroliqt lnspirerande att låqqa
tid på dettå.

som avel5råd rår man qenomqå utbildninqar
och åtå på tonferenser som klubben står ror.
så låq tycker då, ått det a. mltt robb an
försöka förmedla den kunskap som jag får, t ll
alla I klubben, Jag tycker om att skriva i

tidningen och att hålla uppfödar/mskäfiar. D€t står d€ssutom också i

arbeGbeskrivningen. Ait åven finnas tlllför disklssioner och tånkår
kring aveln orh l?sens ltveckling kånns positivt, stimule€nde och
nyttigt,

oet år inte avelsrådets uppsift attvålja ut avelsdjur, det qör den
enskilda uppfodaren, men avelsråde! kaf agera bollplank och ställa upp
som dlskussionspartnerl

Vi hår.u Inon SWCk en lntention
så många hånarsom möjligt linns

Eva cEnlund-sjrjsttrjm

ått uppdatera hanhunds[stan så ått
med dår, så an ållå kan vålja.
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INBJUDAN TILL NORDI5K

UPPFODARKONFEREN5 OM RASERNA
WELSH COR6T CARDIoAN & PEMBROKE

Helgeh den 31ouglslj- 2 sepiehb€r 2012, då SKKchordhor en tredogcrs
inlernotionell utstiillhing i Sondviken, httpr/,/www.inidooshow.cotn/

inbjuder sWcK rill NUK 2012, lördager de^ I seplembzr 2012.

Allo corgjintrdserode hölsd völkomnol

SWCK hor bokot 6orp9årdeh Logi i Dalorho, ca 1 iih bilresq från ulstdll-
nihgsplafsen, qWW:9qIE@Idg!l9. Deltagore bokor sjölv sitJ 6oende, tef:

Lunch
lördog em

lordag kvijll

2OI2-O9-O2 sdndos

Eako in dig redon nu via nail, nuk?01?@s,uck aro

NuK-koinhittåi hor i sifi ploneringsorbete klubbe|$ ovelsloiu'nittå so'n referei!'
grupp. M.r informtio. kommer p6 !s!lss!.qg och i niisio nunher dv WCP. Hr du

f.åqo., hö. qii.no ov diq till Bo lL, O7O7 -A2 P 56.

NUK *onnt$n sWcK
Ula St itv d 8..ghild Welstnik

-ri,

2012-o9-ot

Prel proorotnl

2012-08-31 ltedas
f rcdög et/kvall

otställning sKK Högbo

midddg öch dllmtin sonvoro

föredrog o diskussioner
(f ortplont.ihgsf 6rhå9on hos vårq
corgis - volpnihg, kejsdsnilt n m)

föredrag o diskussioner
(föry€rs geneiik)

utstallninq 5K( Höqbo



Malmö valputstiillning 2011

Den 26 novembervår det tid för den årlig. völpuGtållningen i'14almö.

Som vånligt var mösshallen vålrylld med h!ndar och Litställare och lår var
det lite nostå191, efteBom det vår de. gämlä måsshållen som anvånts på
60 och 7o-taletEom kommit till heders igen.

Oet kom rånqa corqr-valpar, Dåde pembroke och cardiqan ocf, det år
alltid lite spe{ielt med vålpår, dom årju ba? s3 söta.

Ett stort tack till lYåite Arwedsson med Doris, carnillå låreslått med Kite
o€h Eva sjöstntm med Nlka och Pete som hjälpte lill I montern.

Nåstd år bl,r den tEdrt,onellå valplts1ålhirg I de nybyqqdd måsshallamd
vid Hyllie Center.

BIR Noblesse

BIM Carddicted Fåvonh Wste Of l_ime

BIR Pemcader Red Kile

BIM Storabjörns Arsenika

Monterhundår: Doris, Pete,



Hei - vi hade en corgitråft hår i s€g€.sta i oktober.

* Vi hyrde Lnndabanåns klubbhus som ligger precls vid ålven Ljusnån.

+ Vi hade super tur med vädret, soligt men lite blåsigt.

# Vivar ett qlaft 9ån9,
Det vår 15 hundarsom kom och käffades och lekte/busade hela dagenl

Dasen började med ait alla hundarna fick vara ltjsa och busa med
varandra. Vi roade oss med en tipspromenad med enkla övningar rör
hundarna, Vinnare blev Maria & l4yllys sorn vånn tipsrundai och fick en

sen blev det lite måt och fika, sallåd, qrillkory och kaffe med sockerkaka

Efterålgick vl ul igen och körde CORGIRACEI vi uGåg
Hålsinqlånds/L,andå Of res snabbaste corqi, och
soånnände blev der, 'ör der var två sly.l,en på sårna
r'd. Så åvqordnoet blev ett sk lteneBt nelldn tr"dna
Spirå & Yrå dår Spirä/Amanda blev snabbäste vinnåre!
O€h vänn ett tuggbenl

veddns ålld -Lndå- vår <opDdde Dassddes cet på alt
'otas. Sedan råste nåara bryta JoD och qe s'a av
hemmåt. Därefter var dei bls och lek igen, och efter
ett tag så vlsade Helena hur/vad man ska tånka på vid

Vid pennan reqionsombudeVHålsinqland

Mija Llndborq

vtart-

${rtrfrti {rt

t5



VALPHAGEN
Fitddå:012-0143 / 4 honår llikar
(3 Blue Merle,4 Tncobr)
e. SE UCH SV-2010 Cadax Powel u.
SE UCH SV-20l0Fairy Blue Ficrion
Kensel Nicl(Ilfline's / Carinå Sdndell-
Widin. Linköpios
Eetrida: nickbmesk€nd€l-se

CHAMPIONAT
Fr Dl I 11019/2006. DKUCH Anrd

Mor 32] l304m6, SIJCi CudrY Malvå
ÄssEAlleta sudin. Tystberga

SE UCH Nickmmrt Thd{on

Mor sE lJcB Cårdd Koo€liä
Upphdm / ÄgaE Canns Sand.ll-Widin,

Far: SLICH Edis.n Cofic V D B.clTiihl.
Mor:INchilidn€ Blbetul-Hope
AssEr l€te! Ludh.rg, Eskilstra



5E UCH DK0l407/2&9 I'M Thc FutuE Cåucto
ritld*dlr@ 2008-0t49
Rs: WcLsh Corsi Pste&E
rd RJ(F1344160, 

^ldvolYå 
Tvoy kmn

Moi PKRI(5830. InBso! Gainly Cossi!
A3d: hlrid Uöcky. Damet

SE UCI{ Cynals Dddry Dils ( Multi
ch.nf,ion Aswd s Wlimie The Phoo x
Nuch SEuch NV{6 Cynd's AubE),

Non*öping 201 10605
Nim K.rlsdoh$ (ed R-clcib
Ktly Sjons Cen C{ft BIR " Ctmriod"

sEUCtl NUCS, DKUCH. INTUCH.
NORDI]CII
SnySaN 

^ihma 
& SUCU INTUcfi PLCH

PUC.H SLOJCH
Bod to B. Botubi Supsmsn Caucno

OprdEn c Kdnd CnÄsiska

SE UcH FoM Tirr$ B.ll ('ncllc")
Ålsq Pers oc! ssd Md1eu6

svdk Chmpion & 4q b5!u rit av l3litq
201l-08.14 DomR: Boo Lundsb6tr
4 Ccr! I R-CACIB.2 BIi,! I BIR !ålp & I



Over regnbågsbron
^ö.

Quonum'sGoldie Håwn. vår woffi

Avlidn 26 .le.ember 201I

Det år alldeles ol"anban 3[ vi jnle liingrc har vår undertård cardigån i huset!
Julaftotr pronrenerade vi alla tillslDrms - Wofii. huse. nDttc och katteD
Lillemån. Juldåg€n kunde hon inteslipå benen och Annandågen all$rsjrk lör

Det ekar av Lomllel i hu$t. !åJ åldre kalthere söker o(h undff. luktar på
heruts plalscr och tittar vådjåndc på os: Var ä hotr?

"Mm vet inre !d sinå djur iir" s! en lileb liispdde gosse nÄr han llck veiå ålt
vår fiund var borta. Ncj, inlc lätt att vcta. ba.a att hotr aldrig komDcr att lämna

WolJ] rd påhiftig. klol.lydig@h fillgiven. liåmet sin husse. iallalägen.llon
visade tydli8t åft det vd rcligt an liira siA nya soker. Mer s sak lr'de bd hiftår
på alldeles självrSkallet därvid kaflens matskålai. Ex snabbt e oniEl skall son
häBade: Fär jog ta? Vi Lude svåm från ddrå väninger eller frdr mret intill

ja cller ncj rcspekkrades. Så vija och hon ryckre d€r var ovanlisl g.nerösr
hågade hon frr säkerheis slall en gång till.

Vi ldlsökcr läm oss råcks$nhet ldr åren vi lick tillsannrans. men vihåde
loppats på .dnga år ådu. Nu är alh entoni8sre. tyslare. Men det ltm en varm
kluhp i hjånår dei komftr ått $annå d,ir lör gott.

Kristina och Rolf Lundgren



Månhiskan. båstä våh.

Hunden är månniskans bästa vånl Undrarjust vad den
bndisle skalden -o,d George Gordo. By.on (1788 1824)
menåde med detT Tror nog ätr hån övsåg derås liuvl.ga
sällskap i soffhörnan når man tar igen sig efter en dags
stråvsamt arbete. Kanske menade Lord Byron, som enliqt sin
älskadnna lady Carollne Lamb lär ha vadt "rvad, bad and
dåns€rous to know", ait den €nda helt 05ålviska vån som en
kan ha I denna själviska värld år en hund. En hund som aldrig
henne, åldriq vrsar otacksamhet eller är sveKull.

Av såmmå Sslkt vår även den
engelske rörfattaren Alexånder Pope
(1588-1744) som skrev att historien
i.iehåller många rler exemper på
troona hundar ån oå troqnå vanner.
Pope ågnade en siordelåv s'tt llv ål
att tlll engelska övercåtta Homeros
måktigå epos Illaden och Odysseån.

Argo! edigt en 1800-tåhtolkning,

Kanske tänKe han sårskilt på
hlstori€n om Odvs.eus 6om €fter
rjuqo år av,rrfå;der och fö.klädd
tlllilqqare, återvånder till sltt hem
på Ithaka. Ingen månniskå, inte
ens odysseus hustru, kånner igen
tGshånken sorn kommlt tillön.
Bara den gamla döende hunden
Arqos, sor ar helr orkesLos oct tull dv ohyrå, kanner 'qen s'n h!se. i4ed
uppbjudårde av sinå srsta k.åfter tdrmår den trog.a hL,nden åtr viica på
svansen Lill en hälsning.

Lord Byron, som genom åren had€ många hundar, ålskäde alldeles
spec.ellt $n \ewfound a.dshund. Når hJnden dog låt han begrnva honom
r den qrav som vår ämnåd åt skaloen slalv. De ord han skrev vrd dettå
tillfålie år noq bland det våckraste som finns om hundaroch en sknftllg
manifesråtid av våd många innerst inne känner.

Orden flnns inriståde på gråvstenen dår Lord Byrons iilskade hund år
begrcvil Pä denna p,ats rgger saoltet efter en som Itg.E sktnhea
ltan tåfänga, sty*a utan fönätdheE mänDisk ns a a dygdet
lt n hennes brister."

Argos enligr en snlik tolkning.

Iext: Ulla von wowern
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Fa$slållda vid SWCKS ÅsDöte ?008-03-29
göUande lor medlemmr i Sv€nska Welsh Corgi Klubbo (SWCK).

M€dlcm iSWCK:
- skall tölja SK(s snndresler- bor ej ltua betaicka tik fdr€ 24 nånadeN ålder
- skåll erdlst dvöDd. INndd i lvcl som erlfllil mi6t 2:s pns i kv.litet på

ofliciell ursliillnnrg ( Upl.ldb,rrg ar tst väntar Reds ant . J

- skall cndast avla på Estl"iska, slrnda och f.ilka iDdivider
- skall vaE! josalli re.pnsstandard
- skåll om något onomlt uppsttu i kullcn. infomeB avelsrådct
- bör stållå upp med råd och hjå10 ritl valpköpåma

Uppfödtretiska regler gälle iiver iör valphiinvisning och avehrnd8ining.

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

I avelskomjnån insår aver aolphtuvisen.
Måil till hela avclskomjtGn. .velrtomnrittc.a,swLk ors

AVELSI DCARDIOAN
Un6Tn rMn 0122-18 6117

Mtlin Ent$otr 0?6r-84 6! 11

!vd$!d .ardiquiawck.oE

^vf,t,snÄD 
PEMBT{o|<u

f,v! Gnr ud-sjöcrröm 032(F310 36

C4iliE Lirdhon 0&87 51,08
Xrnr J.rsotr 02t5-21079
Lcnd abruhrFsn 0&551,651 09
lvckmd ftmbokcaalwcLoru

Valphånldsning C|rdigrn & Pembroke:
EUie Anglerct

tel 070-630 25 90
E-post: valplomedlinp(atswck.drp
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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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