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Gjod vallanlagsbeskivning på lår odr nöt

Bfoa hå har utmäd{a temperament och år fevliga och aöelsvi liga hundar som & lållå
stt ha alt gd? med. Så vi hoppas alt det kommer att bli en kull med lBvliga, fiska och

aöelslil lga hundar
Vid inkesse honlakb rn g på mail:
e

mihydoEdo@ho{nEildm

br 0046 7380 85914

Ca na och Pekka liummelvikgårdens kennel
www h u n me lv i ksgarde n, ct

n

0rdloranderader
lodå, det kom snö till sist - den mesta snön
kom når vi mo.terat på sommardackerll
Naturliqtvis också på morqonen till Ä6mötet
lonny var vål inte helt lyck ig överatt blta
tilibäka tlll vinterdäck kl 07.00 i lått snöfall...
f4en d€t var behövlist, det låq bilar idlkena
Rapport från åEmötet finns på annan plåts

-

I

\u ij. de' p'ånerinq för SWCks Allivirelshe q rnder Krstr H rmeLfår&helqen,
på Dege-äs Camp'ng, Degedors, son 9å,re,. Peigen borja. med vå,
specia utstållning 17 maj och dagen tillåE med noBk doma.el
Då.efter har vi aktiviteler för två- och fvöenta i två
årets viktiqaste händelse; SödB Sveiqes Snabbaste Corqi!
Hoppas på en cpport i detta nummer av wcP,
Nåstå speciålutstålliing år på VaKKs utställningsområde Backamo, söndåq
den 26 augusti. Domare år Roland Fors. Vi hoppas på många deliagare och
åskådare på vårå specialerl

Und€r helg€n den 31 äuqusti 2 september 2012, då SKK anordnar
tredåqars internåtionell ulstållninq I 5ändviken,
httprlr,ywwJnldogsJ.or&,corn/ hårler swcK Nord sk uppfoddr konferels
lördasen der 1 septenbe.2012. Mer hformåt.on oc- rnbjudån på än-an

Ibland är livet lnte råttvist och ord blir så futtiga - 'vår" PerErik Wallln,
Ryttarens Kennel/ somnade stilla in den 8 aprll. Nu år hlmm.l€n en båt re
Beg.avningen den 11 maj i Engetbrektskyrkan, Stockhotn,
jas kinner niq ptiviligierad ' tö. att jas haft tömånen aft
vän, sant att jag frck vaQ med och ta fatuiil....

Varna coEihälsningaL
BoLLz

Redaktörens Ruta
Oberoende av hur stort dltt nus ån är
kommer din corgl ålltid ått l1q9å på dinå
fötte.. I skrivande stLhd llqqer det inte
bara en utan två hundar på rninä fotter
o€h fö. räWisans skull har de ldqt beslaq

på vars en fot. corgisar har en märklig förmåga att
vårbefinnande hos månniskor .om varken storä nlosofer

har ly€kats m€d ålltsedan tidemas begynnelse. laq njuter
minå va.krå nida fotvårmåre,
Nu hoppas jaq verkljgen att ni får en fin sommar och en riktigt trevliq
stund tillsammans med detta nummer av WcP. Två mycket läsvärda
bidraq on kåstennq och om den åldre hunden har vi råft rrån vår coroF
veterinår Alexåndrä Lindfors.

(åstrerino

- ett hett

omdlskute.åt åmnel Det verkår hnnas lika må.oå
det nnrs Fundågåre och d3 kånls oet bE- ått vår vetennårpå
ett objekri$ sån hjiilper ocs åF -edä ut beqreppen, så ärt vi kåi farra fttlf
beslut för vår eqen hund. För visst är vl månqa corqiäqare som, I alla fall
vid något tlllfålle, hår fundeEt på att vidtä dennå åtgård.
ås,kter

s;

Den äldre hunden. la, plötsliqt hår defl qlådå och ofta öveEr'allande
energiska corgln som vi delar vårt liv med, iörvandlats till en distingerad
here med llte siJver i muståschen eller till en sofistikerad åldre lädy. Hur
kunde det qå så snabbt? Vad bör vi n! trinkå på vad beträliar kosl och
motion? vBE hundar blir ofta myckei qåmla och naturllqtvis vil vi att de
skall åldras med stort oehag och meo så tå
son nöl igt. liär rår
"rämpo,
vi månsa soda råd som såkert kan våra tillstor
hjålp.

lnte en vår ulån de corqrpromendder som vårå oLkrqa req'oaombud
ordna-. Det är alltrd li<a trcvliqt ått åierse qanla kompsår från toiqare
vårdlnqår och dLt beundrå de sm5 nykon|nqåmd år ett sdnt noje. Jåo
hade svårt att låta bli att skERa åt b,ldema som så rrtormatlvt ,llLstrerar
den svåra konsten att prome.era med en corgi ellertvå elleraera...

Äntligen kan vl publicem de efterlångtade topplistorna rör år 20111 Grattis
tlll ålla flna corgiså., corglågöre och dukigå uppfödåre.

Nårjåg reser mig från datom lyckas jåg naturligwis snubblä på en åv
mina rotvårmare. Ojupt forolakåd titta. han upp på mlg och u.d?r hu.
jaq kdn båra Tiq så lld åt mol en corqi. Vi, Ullemän, ha- tdlal med
vo"ty windsor på twitter och tåR -eda pE hur oet verk igen tölnåller s,9
med oss corqisar ' t e Erks in the Bn sh nobility are: co.sL Duke!
Marquess, Ean, Viscount, Baron and Spantet - bara så att du ve! det,
Måtte! Iaq diq i åkt och se vår du såtter dinå fötter," Yes, Your Lordshipl
Många hälsningår

Qr,*

Nya medlemmar hålsas välkomna

I

alltld likä rolist aftfå namn€n på de nya medlemmärnäl Alla
håls.s givswls htärtligt välkomna tlll klubben. Jag hoppas att

mänga kommer att sklckå ln
egnå slnå hlstorler hur det kom
'lnåsant nåqrd rader om sls själva"
sig att d€ "blev n€d"jusr Corql

r(onsrlktöBgatäi
Uhdeberqås€n 52

Råvbnnken

60
D

Berqhem

5a7 37
10 63

614 90

brs-Berti Nordewallsgötån 27 461 39
Anette
Ankerveren 105
A7 66
rvårdotter F€ndelrls Errsbeth !ftsrppsvågd 17
levbEtt M.rjka
Briqgvågen 3
u5 33
lohansn Daniel
MaaehdnBåqen 3 E 24135
Ködson ulrlka
Änqsvåg€n 7
590 32
Kron Rrngstdjm lrlnä
Råketgätän 5
4t3 20
r.hetord ronnå
sandry.kan 12 B
695 32
Llndb€rg lena
Bansqatån 20
152 37
Llndell -PeEson Inqa
Kö.sbåE1rigen 50
904 36
LövfoE Gunllla
Gila!å9e.115 rff 53
I'4års Känn
Myrbackåvåndan 9s
304 27
Nilssonroinå
Ankafsrumwålen 12 590 91
Haraldrson

nen.lken

EsLöv

UMEÅ

Ullå $vsho m

Håntverkar!äbn 33 962 32
Håkänqe. Prlqrrtuhyrans22 91
635 11
740 5r
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Intervju Nya Medlemmar
Hejl Som nybliven medlem iSWCK tAnktejag berittta llte omvår
nyhkoptd vdlp Colle son ä. en Welsh Corar Cårdrqan, FöEtd qånqen tdq
så9 en Wesh Corgiva. i högstadiet, en lärare hade en sådan och jag föll
ör hans utseende. sedån dess hår ålltid iåvoriten vårit en Corgl, men det
har aldriq varit rikt'qt låqe att skaffa nåqon eqen hund födän nu. Nu år
det lu lnsrdan sorn räknäs, så eft€rsom corgi är socral, vån{ig, o€h
arbetsvilllg är detju bara ett stort plus alt den har ett Rnt yttrel lvllnå
roråldrår hade e^.låtteSo She.tie tllls ror etl par år sedan, Jåg ville hå en
llkFånde hLnd sronpk fast inie med så lånq påls.
'
vår rani,j best8r av mig, såmbo, min son som iir )8 år, be <årte. och vl
bor Dålå-)iira. Mln dotte, bor ett stenkåst ifrän oss med sin sambo, ocn
de är rikä mycket deläktisa i Colles liv. Jåg, Adandc och Dennis
hämtade Gråsiskas King Cole by lazz, "Coile". hos t4ajsan och Ulla på
Kennel cråsiskås den 29 åpril. Han5 päts kommer holigen att bll fluff, och
eftersom vi inte har nåqon e{arenhet av utställnlnqar så qör det inte oss
nåool att .an inte får vå? med, rör oss dr hdr dndå nnastr colle kommer
lriimst vara sällskapshund, en kompis som röljer med på skogsutflykter
cn moLionslil.skdp, Filu4sliv tilltdldr oss myLket. Vi skd loBoG oss på
agilty ocn spår om det år något Colle 9ll.ar, något som är nytt tör oss.
Men vl börjar m€d vålpkursen och lär oss qrundema och lydnad.
Nu har vi bara haft Colle en och en halv vecka, men han verkar vara en

jåreqo lirer kllle; piqq, busig, ale.t och ä. qlad I ål d han tråffår. Hån
glllar att bråka med våra r.e (åte,, de glrrar l-re alls rlkä mycket att bll

D.åkdde med men tar det änoå hyfsäl brå. Hån år våldiqt sållskåplig och
vi ha'vål redan qjort mhstaqet" att lyfta upp qonom , sotran, så nu ska
hån alltid våc med och qosa och
sova med oss närdet bllrTVdags. Men det år båE mysigtr
Han haren hel procedur när det
år sovdaqs, det ska bytas
sovstiillninq 20 qånqer och
bufiås o.h låtås lite. S€n år d€t
oerfekt och då är det qod natt.
vi våntar fortfarand€ på att
ö.onen ska resa sig, d€ flesta I
håns klll ser in ått hå öron€n
up9e, eller l.lla fall på vög. Mefl
alla år olikå! Ser fram emot
mångå hårligå dagä. med vår
nya ramiljemedlem och hoppas
krnna åka på syskonköffär!
Plvh

Hej!

lao heter Joanna Alvårsson. Bor tillsdmmdns ned ni" mån lohan och
E.;a, I månade'. vårål uaderbåra welsh co.g Cardigan 5.,, å' 3 år
qåmndl -u trl' vå=n. Hennes kelne.dmn a- Cardd'crea Dev.l In
D:squ se. Detta nånn påssar ir på henne ibla-o.. -) Hon qi lar 'å-qä
prornenader/ bada i sjön, håmtå bollar, sprlnså fort, o få en massa kel å
kll på maqen. Hon älskar ait vara ute i t.idqården och ko la på rolk som
går föö1, En solig vinterdag hiftar du henne 9åma ute, Snö årJåttekul,

ei

blandrås med pembroke o whippet nårjaq gick på högstådi€t.
Denna hund var helt undeöar och detta gjorde att jag valde corgisom
nåsta hund. Jåg verkllgen tjlskår dennå ras. Detår mycket Go idem
samtidigt som de gillar att mysa o vara nåra både matte och huss€. De
harju åven lätt rör att lärå sig nya saker. Viketjag tyckerär kul ått lä.a

.lå9 fick

Siri är völdiqt snälloch luqn.
Älskär ått buså med både
människor o djur. Både ute o
inne.lag har lårt henne att
hämta olika leksaker med d€ras
råtta namn. som boll, råLta,
ti9er. l-lon glllar att 9å I skogen
o sprinoa frltt men har ålltid
koll på vart maRe är. som
avslutrrng på

vårÅ;mrnår/hdst spnnqer hon
9åmå ner i sjtjn o.h svalkår åv
srq, iaq har aven hittåt hennes
av o på kn.pp. lnte ottå man
hjttar dern oå hundar men laq
började så fort jås fick hem min

t:

l)t

Vi har stöllt ut Siri 2 qqr. E. rasspecial och sen i AskersLrnd. Hon vart
reseru på rässpecialen och vart 3:e båsta tik i askersund och fick silt
första cert då...Hon årjåtted!ktiq på utställninqar så nu tlll
vår/somnåren ska vifdrsijka kommå ut på fler utstållninqar.

t0

Hej Ulläl
Hår kommer en kort introduktion om oss och vår vdlp Håkan.

Vål. namn år Måttlas Pettersson och
sona larkman. Vår valp heter Håkan,
hans kennelnamn år cardax lrubadur,
och ör en Cardigan- Håkans pälsiärg är
sobelvilket 9ör att ser ut som en söt,
tjock räv.
soflas bårndomsdrom vår ått skaffa siq

ått

ska-fta Ed hund I famllien så vår valEL

åv rås inte sårskilt svån,irots å!t vi inte
har någon tidigare errarenhet av rasen.
Vi har inqen sårsklld rikining vl vill leda
Håkan åt. l"löjligwls konmer han att
stållas ut, och käoske atl vl trånår
kantarellsDåminq med honom. Hans fråmsta specialområde kommer att
vaE som fömrljehund. Håkan gillar åti sovå på ltåttias bröst på
eftermiddaqarna nör de qubbvilar. Om nätterna sover han helst nära
Sofra, I oviql fdrodver låkan daqdrå med dtr eRåi ala, rusa runi i
,ågenheten, gnalla når Fa4 i.te får tl.kåcKigt med uppmarksar.et och
pEta med oss med både ljud och blick.

^TB
Hejl

laq herer RosemaFe Petersson och Lar Kennel Ottey s.

i1;år

Jaq har haft tlren att få köpa en Welsh Corqi
Pembroke tik. Hon kommer iråd Konvaljens kennel
och heter Flnest Flona och kallas Fiona. Denna liila
tjej, nu 12 veckor, hartaqit mig och minä colllsår
med slorm, hon är bara underbar. Denna ras passa
mig pedekt den är lättlård, påhlttig och ålltid på c.
-laq och Fiona kommer ått synas I utställninqrinqarna
och vl kommer också aftågna oss åt vlltspår om hon

Vill tacka Gun och Bert på (onvaljens k€nnel rör
denna lllla tjel olh lvärie Nllsson såvholms kennel
som tipsade mig om rasen.

Rosemarie Pete6son

Nya Styrelsemed lem ma r
H"j.
jag herer Ann Tholsson och år en glåd pensionä' son bor i Uppldnd! Väsby
.on on stdkholn. MiDå aftetsplåtser he Erit alh rtröjlist, sjuurus, kontor
och bå!k. Smasle arbetsplasen !$ United pärc€l sewice {LiPS) din jae jobbade
i I 8 år. UDd€r någla år vu jtrg flyglotla mh vqkaL. i Upplmds våsbys
Lottatr$ srltelse. Oc! idås iirja8 medlem i Rilda Ko$el diirjas ock$å har fän

ltbild rs

i

kjsbantcrins.

l9S2 skaffsde j.e nin försla egna hud en schiifer hane som
l
hene Ad. hm blev
14 år. Elter en lid ut|n hund så blcv såiftådo efter en
ryrbent v:ln så stor att jog och mh dotter be$iimde oss
Jijr au vi ville hr hund i htf€t igon. Vi åt1e på målga
utställnir8e lijr att se om vi kude hinå en lire mindre
hm&as som skulle kunna par5a i vår lamilj.
Min dotter och jas tråflide Bolle 2006 pä en
hmtutr$Unins i örrerbvbruk. Vi fiill direkl liir welsh
corgiD o€h ldag hd ja8 ed undeöa. selsh co.gi
Pembrcke hånc som het€r Tage. och han konm$ ili:ån
Hinlabackcns kemel. Tase älskar peBo6pår.
kmtrrelhök och leka nled min doll€rs hund litren sorl
är cn Cardigan.
Dert3 vår lite ko.t om mig- På bilden: Tage, folo: C*ilia
Häkninear Ann Tholsson.

Hcj
En liteb presenlalio! av mig dll corgipr-åi:
Jag heter Eva-Loltn Gmnlön och har fiitr fdrlro.ndcl å! vd0 luppleåni i
styrclser Fmiljen, so bestäi ay m"km Mikåel ch två tunu lEmroboende
urgdomar smn en utflugen son på Go(land. hsr haft hund i månra år o.h sedm
2005 be vi cardigeer Asw (Geen Fee Acer Pltldoides). Ask iijljer eiiBa
rled mijr o{h Miklet ut i nåluren och har lorslått arl när
hNsc stiller upp tubkikarcn f{tr ail bcskåda nåeon åger
Ag€1. så vsnkls det en skön vilopåus. De med frt3 Är biist
tyckcr Assd eh j!e. På bilden år vi vid Sylåm! i
JemLbndstållen.
Corgin passa völdiet bE i tår fanil.i, och Assa iir o gla
arnbassådör nir sin ras. lom bl a varit med i t?smonlem
tre gångcrpå My Dog iGötcborg. hg sjiilv är cn crfa.eD
törcni4smämiska och hoppa! aX ide kd bids med den
unlige corgingårens pcrspckiv till klubbcns vihisa
dbete tör hude. ch hddägedel isllmånhel och corgin
i s)merlrcr. Till vardqs jobbårjås på Lunds stifisk$s'i.
är Fribr i botteD och hd en dokimsmd i etk.

l2

QefEri&WatNn
20

spurtet

D30

- I qtit 2012

Pcr-Erik wr med och sdndadc vår klubb dcn l8 febMi 1963 undcr nxmet
Svenska Welsb Corsi Siillskarel som 1971 iindmdes rill Coryisiillikap€t. År
2001 fiek klubbcd spcciålklubbsratu\ nted ndmei Svcnsla welsh Corgi

harlurde! Ciawleycrow PBrk tr,r Englånd ssmt
inloBkatrade dkcn MuDlcbo Fat vixcD. soD t'lcv stautik i Pcr-Enk temcL
1953 impo.lel?de Per-tuik

ö. nångå som hd Ps-E ik ått lacka frr an vi idaa lE vå€ corgir och nir oss
i "corgivärlden" ilr PerEnft självå essensen av Corsiklubbrn. dels t'jiiftå och

M

"j:il.
Förhoppningen är ax vi ftamöver a$€tfi vidåre i Pcr-Eriks andr inom klubben.
i sarnfiirstånd som he så ofta sade 'Vd rädd om våra rasec' och "Var
Salnsd€n ener Per-Erik iir stor, håns vanna leende. hans spjuv€rdkrip blick,
dct undeöam gapskråttcl, iirlighctcD . . . hbs vånu penotrlishel ocl bN medljnsklighet-.
Det er svån att löru|å alt lBn inte liirg.€ äi med oss - nen t!.n iir nu på en beniE
plats- . . jag trur sn hån är vid R€€rbässbron . . .. Mcd sina vånner och sina
hnn&r mi eil ha.lermot.ss allå
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Ärsmötc. SIOKK's lohl€r. ?012{r:t-l I
Vinterns sista snö passade åmpliqt noq på
ått få lå nåtten hll lördåoen klo.kån 07.00
bytte lonny nllvrnte.d.:i. på b le., vr ska
aldriq mer byta tillsommardåck f6re ett
åEmöte (e ler före 1s mai). Dårefter qick
resan brd in til lokalen på Rindögåtån i
stockholm. laq var mycket qlad över
vinterdåcken, då det på en kort stråcka
hernma I Edsbrc lås ett anta brlår drkena.
Vi var €tt qänq som kom såmtidlql till
lokalen och drog igånq med allmänt pyss€l
med ått görå så l.der, vdrmå påjer, kokå
kaffe, plocka med papper etc, etc,
Vid 12-tiden bö.jade mötesdeltagarna att droppa in och strax före 13
häde samtliga an ånt, rummet surrade öv pråt och gladä igenkånnöf,den

I1.00 öppn.de o'd'o.ander (-n!e+.) mö!e" och halsade alla rålkonia.
Darefter ldmnddes ordet over trll vår emrnentd motesordfordnde Ulld
Therman, som tllsårnmans med mötessekreteråre Cecilla Lindhoff med
bravur ledde mdtet snabbt och effektivt, efter sedvanliq daqordnins.

<

SWCKs samtllga Årsmöteshand!in9ar godkändes av mötesdeltagarna,
efter vlss diskussion om hur redovlsninqen ska I se ut, dock inte vad
gällde sjålva innehålletL Sryrelsen beviljades ansvaEfrihet och
valberedningens fdrslaq til ny styrelse samt ny valberedninq qodkåndes

av mötetesdeLtagama.
Efter åvslutät möte toq vi paus med kåffe och påier och allmånt

pct,

Då.efter foljde den sedvanllg Rosett- och Prisutdelning ti I !innarna på
årets "båsta-corqi-listor", Oiplomotdelnlnq, samt naturliqtvls

Ston och varmt Tack tlll a la som hjälpte ti l!
Corqihälsninqår,
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GÅRDET?RoMENÄD 2OI2-Os{6
Solen sken och det var Crrkus på Gård€t - inte båE vi med corgisårnd ulan även riKiq Cirkus. Turliqt noq var det lnqa clrkusdjur på rymmen.
Många åv vårä corvär såg kontunderäde !t av allå dofter som spreds.-...

En storf 9ån9 corgisår med hus$r och måttår kom för ått slro$ runt
Gårdet och prata corgi och ha det skoJ. De mest långvågä gäst€ma var
Teddy med huse och måtte som kom ånda fråh sundsvallil

M qick i vanliq rååånq rdd dver cärdet. alra hu4dar bade roliqr och tack
våre en rlten lack Russ€r så blev det ordertligt med få1 på helå
corgi9ängetl
Även en liten sosevalp hängde med - Sally - som vi alla kramade pål
'Vår"veterlnär sanna med familj var också med och had€ efter avslutad
promenad en llten vac.lnationsstund för de som så tjnskade.
Det blev en lång och avslåppnad fikastund och båd€ två- olh fyrb€n'ngar

njöt.
Det årså rollqtaft tråffå ålla 'både oålnlä och nyå - corqlvånner så det
är svårt att bryta upp. M€n tillslst plockade vllhop och spreds åt alla
ollka håll I stockhohsreqionen.

clåda corgihål5n1n9ar

t0

tl

corgiträffen i skåne.
.o'drg-- drn z8 4 '-ofåd"q

sna

.r'önb'o(.qo.L

mannrrlo' l;qerod

Med vår även en

Itef

c (1d'gårq/föd

kanarlsk'hlndochendalmatoer.

borj.de med en kort !ppvärmningspromenad och samt digt nr€d den så
kom reqnet, som se1 hdl oss sål skap resten av tiden.
Efter promenaden s; b ev der Rörelse- och Balånstrån n9 för våra h!ndår

Vr

q \lslonp;F-ranä,ore!er
5rd-rtcc.
',-dl'r,
på
Det biev t li att lära siq .tt lyftå
tassarna fdr vårå kara corqis-r =)

såbevderfkåstlnd nedr.nge dlggregnet. alrid gott mecJ nkå tycker
både två o.h ryrbenta.
Det blev ite tråning t I p: bånåi som Lena by99t !pp. Och som
avs utn nq €n

lte lanqrc promenad.

Ll alla som kom for en trev rg tråft Hoppas vi ses igen t ll hösten,
Dåt!m, plåts och trd kommer i coraiprar och på SWCKs for!m.

Tack t
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Kon3t€n att promGn€la en Corgi
Att promenerå en Corqi loneK kåver lånqvariq trånrnq, och Etort
iålamod. dngvaf,g tninlng av fdrar€n och stort tålamod av Corgln.
Oet flnns tre r€sl.r, som vås€ntliqt underlåttar lnlä€nd€t av konst€n.

Regel # 1.
corqin skarl qå åt samma håll som
föraren. I a.Gtftll uppdå. snart
en konfilK. Tlden tlll konfllkt kan
visserllgen förlångas genom att
anvånda s.k. "flexlkoppel', lnen
efiersom det ökåde åvståndet kån

föcvå6

kommunikäUon med
föraren rekommendeEs detta lnte.

Ree€l # 2.
om wå corqrs promenerds skall båda
så at samma håll.
I övrigl som regel 1.

R€gal

*

3,

tre eller fler Corsls skall
promeneräs m€d två eller flet
förare bör en professionell
promenadkonsult ånlttas,
Om

Not. Av hånsyn tlll Corqlsarna hår
föråmä oå brld€ma ävidentifieEE
diqltalt och k3n lnte kånnas lqen.

Jåmtland-Västernorrlands Corgi-tråff 2715

I $råbnde solsken tritffades ett qlatt qång corqlsår med sina mattar och
hussår iSkute på den årliqå Corui-tråftelr.

f

ir-r

1 Kårolina Börlin m€d skutegårdens Fortuna "Trixie'blev regionens
snäbbaste corql. Grattls tlll er bäqqel
2lörgen We+in med Skrtegårdens Neptlnus Teddy" hadeallå iitt på
tipsrundanl
3 Tråffens yngsta deltaqåre var Kåjsas lilla Nlcknahes Iza 5 månåder.
Hon chårmåde alla odr busade med dom "stora" pojkarna.
,l llåne Jonsson och Sluteqådens cåligulå "Berå" trpsade om åR "vis
hu'ld'. Hon har varit på kuls för Gerard o'shea.
Cåthrin Nordin visåde lite aktMietsövningår: Sdka godis blånd plåtburkår
och toårutlar, 9å I tunn€|, fodertunnor oci prova hun.lspel.
Regionombudet Kann lohånsson skötte grillnlng av kow och grlllspett.

rext: Kann hh.nssan. Foto: cathdn Nordlh och ldnen Wesun.
24

swcKs stora aktivitetshelg i Degerfors den 1a - 20 maj
Även denna vår brev det en mycket uppskattad aktlvitetshelg för våra
qlåda corqisår och defts medfdljande mattar och hussar. Tack till aLla som
'å9t ner så mycl.et aropre oc- ro tör at derb evencmaT s<all kurnå å9a

n'h Mh hlL.n

<å.1ån

<"..4

ndiqt på morqonen den 16 måj stadåce v oc'vårz lvå
huffar, Mr Huffy ocn Lileman, vå reså f ån L"no not
nordlrqdre re)der. Det år 43 mrl ött kora så vr loTmer ^oq

fram under tidig eftermiddag, sade Hlsse Christer
övedrqaide, Oi, vad vi bedroq oss, Det var 53 mil och
månsa små vägar ått köra relpå - ja, jag vet an det varjag
sor. var kartlåsare,-,
speclalutställninqen rum och
finå
corqisår
visade
siq
från sin båsta sida i rinqen,
månqå
men mer dårom på annan plats i wcP.
Fredag fönnlddag var alla vi åktivitetsdeltåqare
lnbjudna tillallmän so€lalisering av de Wåbenta. På
den stora gråsmattan, som dagen lnnan vant
utställningsrln9, var det nu dags för den otroligt
duktiqe Brll att vlsa upp sina fårdiqheter. Har man blivlt
årets lydnadscorqlså kän man verklisen sinå saker och
Bill lyckädes nahrniqNis m€d konststycket att få rnatte
att qå precis som planera!. ara jobbat, Bil I
På torsdaqen äqde den stora

På eftermiddaqen nck

vi en mycket givånde fitrelåsning
åv veterinår Cor vnn der Bek
om hlr vipå bästa säft skall
tå hand om våE corqisår.
Noq tyckte jaq att vårå små
gossä. spåråde upP siaa
stora öron alldeles ertra när det nämndes
hundmat och Dentåstix tåndstickor. Att åven få
information om och möjlighet att diskutera olika
medel mot de forhauiqö fashnqarnö var myckeL
bra. Rådet att användi itkta qrön såpa kan
såkert vara vål vårt att pröva.

Efter en lång och innehållsrik då91ål vi
sedan välsmåka av srlllad€ läck€öitår
qläs
qjorde
nåqra
vin. Våd
det vål då ått vådrets måkter inte var
nådi9a?

qt pa rordaqens morqon
gick årets tlpspromenad av
rrd

siapeln. Mårina Auqustsson
hade tänkt ut månqa k unqa
fråqor som hte var helt ktRå
att svara oå. Men vånta du
bara, Marina - om jaq nåqon
qånq lyckas qissa alla svaren

på fråsoma så skall du få en iuff
måtchl Kulvardet i alla falloch en
lågom lånq prom€nad i s: Udlg
mo€ontlmme. Våm corgisar tyckte
dock ått bercen omkrinq
camplnoplatsen såq
irtressåntå ut 5å det fick
bll llte berssbestrsninq
också. Nu f6rstår Jåg ått
månqa av er und.ar ofi det verkllqen flnns nå
nåqra berq
DeqerfoE, fien hår må nl betånka åttvlav vånå
o€h ohejdad fttdselär urskåninsaroch vana vld

I

s!åttlåndskap.
snabbåste colgl södra sv€rlg€ är en aktlvlt€t som våra
fyöenta deltaqae verkliqen uppskanåde. Hundåma spEnq fdr
alft vad Wqel och de korta srnå benen höll ftjr, Jvrlqt oåheiade
av siha ågare, Eft tuft sårUomet€lslopp! som
slutlig segrar€ stod p€mmen Lllleman med tlden
6,9, efter att ha lyckats besesra "sto.ebrcr' cadisen Hufty
med 3/r0 sekund. Så går det när man snusar för mycket
efter stthsa corqnickor - lång nos får mån dål
Som tredje snabbaste corqi plac€rade srq duktiqe Bill, vilket
lnnebärätttvå cardlsårvär bland de tre snåbbäste. Det holls
viskande rådslaq i pembrok€leden om hur o€h når de skall ta
revånsd]. lnte kan man vål låLa czrdlsåmå få fortsåtta aR visa
fEmtåssarna på detta sått?

Aktivitetshelqen alslutades på lördaqskvållen med en qemensam mlddaq
vld orillårna dh med eft
vådntllgt nådigare våder.
spånnand€ var det mod det
efterföljande lotteriet och
orlsutdelnlnq tlll duktiqa
Månqa nya bekantskaper
och kårt återseende åv förra
år€ts deltaqare qör att vi
qårna återvånder tlll dsttå
evenemaoo även urder
Många glada hålsnlngar och

Snabb Corgi
södra Sveriges snabbaste Corgl koras vid en årll9 tåvling. Alla anmälda
hsndar springer - e. I tag€t - en 60'metersbana o{1l tiden klockas. Om
fler än en harsamma tid qörs ett utslaqslopp.
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SwCKs specialutsuillning 17 maj - Domarrapport
Invitasjonen til å dmmc Svcnskc corgisclskapcts utslilling l7 naicr nok cn av
de so'n jeg hd stll mesl pris på.
Dajog fikk nin tbrsro Cädigan. som kon 1ia Svc.isc. vs det si tå av 6m hcr
i Norge al jeg så til Mbolmdet for ä ftre felleskap nled dde Cddigeeiere.
Jeg blc osså kjent med flerc a! Pcrnbrokeeiercne i Svense i lopcl al, dissc
ärene. noe jeg ogsä
sait stor pris pö.

h

Del vd nEd håp 06 i se i&rer Ine representmter tbr CorBirasene je8 kjorte til
St'crig., os selv oln del ble en del blå og gulc sloyfei i lspel a! dagen. varjes
lbdoyd nEd allc hutrdcne i vnuerkl6scuc.
Da dct blc lid fb. Bcat ln show var der ro flottc coryicr som kon tilbakc i
De BmSene jcg dofl til nå bar nok mange av xlstillemc rynres jeg har vefl for
srrenE. os toler det uretfsrdis å reise hjeN med prcnrieErader undq exc€llenl.
Men somjessr uder niddqen poler je8 ä do'me erter de definisjoier som
FCi har for siue kvalitclsendcr. Os da er en exellent virkelis en utnlerlet
represqrlant tbr sin mse og er Ve.y Goti er en veldig Bod hund. Ä 1ä et CK
betyr at *kuråL denne dasen hådde skullejeg lase denne hunden tilchampion.
Del generellc iMrrykket jeg fikk rv rasene

vr

todelt.

Pembmkene slntes jee larjevnl over sunt konltJuen oB med fiie bevegel$r.
Dctj€ ewel var d aiktigc elcrncnr forgod.asctypc: subs:ans ihodcog
lrcpp. For mmge av lmdene vd smi oB spinkle oB nEd for lenc hoder. Selv
om pembrokcn ikke stalvErc så stor os kdliis son cardisanen, skalde
freBdeles hå 8od benslomE og sbsLs i krcppen.

Blant cardiganenc slates jcg twcn ok bortsctt ih n@D hnnder som vd tbr
kone. nlen her mrgleL balånse og sunnher i konsLruksjon på fo rDrge hunder.
En c&rdigan cr E!trkc tung og dcn cr IanB og lav. Sä den mä ha cn sun og
bålansm konsruksjon tor å kune holde ovfrlinjcr sin og for Ä rå ftc og
clTckivc trcv.gelscr. Hcr har oppdrctlcrc licndelss cn jobb å qi6c.
M!'n

igien

mangc fine reprcscntantcr lor sine rascr og mang. rrivcliSe cicrc.

Middasen om kvelden luJ urolig god og med trivelig selska!

Så

tåkk iglen tor åt dere invitelle mc-s og lykke til videre.

InErid Prvtz Otm
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Krslrerå eller iDte kåstrera - d€t
SMtd Lindlbts LeE l'.Ediir

tr

frågrn. ..

Mycker of{a frrjas fiisd fiån djuåsarc vadja8 tycker i liåsån. ofiast tinDs
inser enk€h svaJ. I stiillet blir det mirjobb au liirklaJa skillnadon mellän en
okåstrcrad ch kdtreEd individ. löljdcma. vinst.ma, risked ja hell €Dkell
vad man tån lörliintå rig.

Våd år det egendigrtr trlr gör niir mn klstrerr?
Om vi lålar orn don kirurgiska kastmtioncn så innebär inglcppe! på hanc at m€n
lr boit restiklm.. Ofla göN deta genom ett litel snin t-cmlör pugen och der
sys sdan med sty$ lom nlt€ måste las bor1. På en del (ra stora) hanhundar tås
även själva pungpåsen bort, detti tör rtt fdrhindra våtskeaNmlin-q i den lonrro
(stor.r) pungen under lii*ninsen. Hunden går hem samma dae. €r
smårlslillånde i trägn dagar och har tun. Efle6om del KAN fiEas knar
spenricr i kvårvåråndc delar av sädcsledare och urin!äg$ biir mun se tjll alL
hanhnnden inte triiffar löprikd de nåmaste 2-3 vcckorna cfier kstmdonen.
För hnrhund nnrs äveD altrmåtiver an kasnera kemiskt. Detla görs genom a$
en liter pllstchip ("Suprclorin"l 1ö6 in mderhuden ned o1spruta. Cbipper
sittcr sedan diir och avgsr en hormona alog som ftsullomr i nedrcglering åv
restosterorprodukionen. Dcna km lea en bE alPmltiv atl Mtjå med
!n
msn ler om man vill ka$ren "på rikri8'. Der nnns ch;p son ak ahiva i 6
Dånader och chip som ät akiva i I dr. Matr bör dock INTE åtrvånd! d.fla soD
alrernåLi! nå en hanc som mån llånerar ska eå j åvel. En m'nimnl risk finns
nämligcn tör att han intc återl& sin spcmicprodukion. Man ska ckså plsneE
vål mr deu ingrepp. då tesrosteronprodukdonen (och diirmed ev
bereende!rcblent fd6l sår UPP udcr
r,cckor iuan k&stLalioncn tär cfrckl.
Villnun kastem kitugish
mn provar dcnna dodcllårdel liinlpligt arr
pasca på nDt slutcl av bchlndlingcn. då txlikiama då är myck t små ocl
op€nliossåreL d,imled blir ånnu dindre.

i

ener

l4

lik år allem.livel enbart kiruryisk och iNebär ad matr iar bon lvmodor.
äggstockar olh äf€le\hre. lnsreppel kräver åu man öppnar buten olh iir dlinned
en störc inlrcpp iin vad det air på hanhnndcn och krävcr ekå l?ingrc pcriod av
s ll$amt leveme ener op€mLionen. I de flesta iullfiLdock likengå he'n Mmma
dn8 och 1å! seds åta snddl;ndrande nägra dagår, t! ftn på och cftcr I 0- 14
dsgar kommr tillbak. Nh tlsina slygn. Tiken iir nn sle.ilochkM
elöpaeller

På

i

De diir

to.Dotremr...

Varlor t n mm -ius! bon dessa orgån? Det är i tesliklama som re$osteron bildas.
Ulån tqtoncron. ingcn spmricbildning. I titcns äggsrockar bildas hommnet
östradiol (ösloge.) vilket år det homon som friimt smnrankopplas nEd
tikens löpcykel ocft äggets mo€näd. {Tikens honnonspcl är dock nyckor mcr
komplicernl ib b.n-hundens preck sonr på miimiska.) Utm östmdiol. irBetr
löpning.
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våd kån mår mnåntaslg av en hstrcråd lndivld?
Svmn air heli hseräde på !åd honnonema gör med hanhunder respehile
Den

rtktigå vikicr

Tstosleron är heit och hållcl riil lör an hålla haf,fiu cn "på tåma". Han ska
söka elier tikd. törsöka para sig med tika. vakia sitirevir 8entemot andra ham
och mä|asis mcd/sftr?inma bo andrq hansr. Ilanhunden ska hellrcBdn allt
JeL'r M an rrr. D lord tusrosrercn J<ri\ rr.t\ltojddJ.
ämnesomsiiltDingshöjandc och aptirdjinpande. Td vi bon teslosleron lds
bronNen på aptilen bon. Och ämesomsättningen går

ntr

Ösnadiol är ett hornDD soDr iir "sliilt nrcd tcslostcrotrct. och soD är tongivandc
iritens hoslöp ra. Dd årörrldiolsom söl hennc rlönir och ll\lrdd \ rd.rr
ma cra och lGka hanhundar. Osrmdiolg .irs dcn mc,l 'unta oI lrllgångliB
och iniresera( samtidigt som hon är oktiv Nh sökande- Ed tik i höglöp iir
\r'kcn rnue\erad av rnar (ller \ ih. llon 5ks ha cn hdne:
önBdtr'l är
diimed allivitelsltöjsd. ocb aptndänpånde- Även kaslremde
^\cn tikd ltiper
diimlil risk ldr övewikr.

ALI-A djoåSåre loni plder€J aLl kaslreru sin hund an så
öwr till liBhl-foder OCH böia näta upp vad tuDdcn ska ä1a. Rcdan iN&r

Jug reko'oEnderdJ

ingrepp€t. Arnars

*omer

den bli fel.

tlnmör.t n.h inr.r,kt'inn.tr med,ndE

hnfflf

En del djudsal,c är orolisa tör an dcrd kasrrersdc hsnc ska bli "lråkis . Andrå
hår en öskm otE an bs ski bli lugnare ch ibte vm så vild ach bBi-q som
iidigue. Mcn. man har Fmna hund och pcrsonligheren ä! denslnula.
EvenNelh kd huden bli mer fomil.jeorie end och diimed lättare ad koltm

till lah

m€al

i ldningssamnunhane.

Det diir med hanhund$gSressiriteted då? Många kaltrdler blir nyc*et mycLel
bänrc då dc självr irlc länere upplcvcr !n dc tävlar om r.vir. Mcn aggrcsivitcl
är komplexl och km bero pä mär8a olikr s.ker. Ingd hud komer nlgodin
silla alla atrdra hundar.
En del hmhurdstigde fundcdr över on obrtrerade hdnhundår konrnrer Lro r
dcras kasherade hare ii. cn tik Nh därmed 1ö6öka pa6 sig? Den kastlcade
hsen luktår inle lirgrc a! äkta hane. En del tomnler lå l]onom fiir ik. åndrå
taNkc tör unghund. Dctr. iir bad. tincsscn och problcDct. I dc flesla täll
komner dena undarröja problem. för kÄ\traten upplels inre som erl hot. Men
para sig mcd ålll. ocft surien tikår sonr vill sätta alla på
dct 6m llDnar som
plais. Då lir mn tå sin hud och Aå diiiiftän.

lill

Detr kastrcråde tike. korDrer tönnodligen vaE som hon vlnligen är emellatr
löp1ingar. Ln del tikäg{rc upplwer doot t derås rik blivn surigå.e dot åndra
hundar ntu "flön homoncf öst.adiol fdrsnMil.
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Hnhofiidelama eåller ffa liken. En kåsterad dk kan inte iä
livmoderinflsmnrålio . den sjukdom som äl varligås1 hos .lla titar. Ca 25% sv
llla tikår fiir livmodednfllnnadon. Hos liss lsror1.ma) rcs år der imu
lanliEåre. Deda beror på dtl liken aldrig kornmer i Llimaklerier ulån löper helå
livet. Tike6 honroNpel i cilcrlöp år d.sutom d€lsam hos eu icle drnki8
som hos !'n som !6nur valpar. Deltå gör alt livmodems slemhinoa iir tjock och
tin Gh nörirgvik. Pcrfch Brogmnd för bakcncr Eä. inga Elpar väitas! I och
med åldiander blir också li\.modem mindre elaslilk och brnåeen ån drå iliop
s;8. Sllmanla8ct gör detta ail risken fdr linnodcöflsnmadon öklr med
Risken frrjlvenu$rer (även dena Dycker lznlisr hos
man kallremr i lidig ålder. hel$ innan förs€ litpningen.

ik) minsklr

e.ban om

En del tikr fd diabetes eller hudproblem i sahbdd ned homomviingnihgam
undcr cller cfter löpningcn. För dcsa är klsmiion en dcl av bcha lingo.

llåholitdehmå ör

hanhun.lår såller elininend nsk ör restikelrumörcr och
minskad risk fiir prostataprobleN. Kastratiotr av hånnnnd är ockå en dcl i
behddlingen sv teslikelinfl $nmålion och proshtasjukdomar.

FIos cn dclpåveÅas pålsLaalitcten. Dcn
på vissa deltr av koppen.

kd blinrcrullig.llcrl om litc lock8

Hos ca l0% av alla k.rstrcmde tikår uppsrår uriri kondnfls någm år sft€r
kdtBlionen. Hos de flesn visar det sie $i ltt tiks läcker når hon sover. Detta
går ått behandla rnedicinskl. Urininkondnens €Jicr kastralion nrolarligarc hos
Jå. dcttå var litc vad man kln för'vänt3 sig oclt vartör. Besltltct måstc alltid ligga
hos den enskild! djunsaren. Båd o.n själv kännd sig sjnlv
hmdd
lcver ihop mcd. Sjålv lcverjas med sn 7-åns ksberad cardisdhane. Ilan

cI

llm

\uen åldcr,fdr$ kemiskt och sedd kitugisk- Vi lick en
rnatgalning som lätt gtu upp i vikl med lockig påls på ryggen och litc
"ljejigm" lbmer ån idjgde. Hu btu miidre åe€rcssivilel att 1å lill i fönvd
kalremdes i

mol andra. men nanar i gengäld nii\t|)n aldrig nåEra fail€r lärg€. Och han
e över Iöpiikd på nättehe. Öwiga örnDdringar i luns peBonligher
8råter
som konmit med åren vågurjag inletillskriva kasirslion€n n.

i

D.jMdohor LjndtbF

Den nldre hund€n
O nh iir.le tdg.t kt{. d h

ndd\ h tö tj, i n g

PlöLrligt cn dågårdin lrurd inte längre "Puppy cller"Adull" Iangre. Dusdr
plötsligt och tuIlrl@ på ibderpåsen som del srår "Seniol på i djuaffiircn. An
der finns speciellåsakeralt Uinka pår,rdu fick dir valp vårsjiilvklan. Men ru
nif dcn är "sriol l Jcpp, det if dags alt läg$ on plårcms @h skötscln!
Dc1är naturligtvis svårl a$ säga ntu exrh åldcr fft nnr cn hlnd brjar bli
senior, men del Ir inLe helt orin igr att siiga åtr eb corgi son S/LLI 7 Ar börjs E
udE bohov ;in
ra. Och att dct diinncd
litc lDnl att vam uppmärksam

pil

a

fiN

Skelett muskulttur och l.de.
Sympiom som hälta och slellret ii! nycket vanligå hos äldrc hundar. Ledema har
uviints ocb slilia på i tutlga iår och iblmd trts$s ör st-ador. Senor ocL
lignnent litarå. En hund som hsltar på någo1 ben. eller sorn är stelL llå når det
legai och vilat cn stund. lidcr ofa av artros i någon led. Iblad kan nan I o n se
konruränöngar I cx pÅ lassama. De hårblivit knoligå. I andn lallsyns ingel på
hundeds konibmatio( u|!n mer !å drclsemöNrer eller Bnor. Klnskc vill ded
inte liinere !å i l,.åppor eller hotp! upp €ller ner ur möbler.
Om hunden enban uppvisai lin&is, sympron! kan man med ördel sjålv söm
cn dcl. Ätt tillsiina glukosamincr och koodroitinslfli. nahlrliga bcståndsdcid i
Aisk ledvä$k4 bn*d ge brå resultal. Dersa linns i speciella fodenillskon i
völsorto€dc djuråfi'tircr och lNs vcrcrinärcr Man brukar $c clTeh eftcr 14
veckor. Eit altemadv iir
Aä över rill en speislfoder dit desa besdndsdcla.
ingår. lvan ska också länkå på a$ en hund ftcd lindriBa s)mpto pÅ arhos hår
spRiella kmv pi h i molionen ntfonns. Hellre flen kon.ie ps$enader ån etr
endå långprcmeDa( man mÄ-\tc vänna upp imar man bödu loka t ex.

a

On hunden hårregclrält håll.a, ellcr vcrkligen visar påsnldiå bör rn sök.r
vctcridirhjälp. veierintiren tina. klinner och kii rer på m$klcr.lcder oclr
ligänrenL. Han eller hon bii€r och striicker aua leder. lbldnd behövs det röntgas.
Oiia hittar bo ndgot stöllc.l ex ien am$igsled ellcr €n knä, där det iir swllet
och gör oni Behandlingen inrebär ona i lörsla ledet all hunden sä11\ på
sminsdllude och antiinJlaffnalonskt (sk NSAID). Dclta så klart 1ör ad
hmden anle skå hå ont. rnen deu lndiuflernalorisk. komponenten iir ock$g
viktis fdr sjiilva lcden och dcss bild4de av liisk. smörjmde ledvntska. Stå.
hunden lnle rc{an på todedillsko( fijr ledemå. brukar nven det sältas in. Pinns
nllgång till sjukglmasi ellcr simträning brukar dcfia våra bm lör o hund med

l7

hnd$

står sedlq påNSÄIDrest€n a! livet. Då bchöver man mcdiåmna
meliznrum komm. till veterinäien och ta lile blodprove. fijr an se an lroppen
tål medicinerinse8. En dcl hundar med artros belrövsr ner b€hsrdling än så
meD iör måne. räcler deda ryp lårgt.
En dcl

Äldre hundar blir o nå öveNikligå. Någor som inL€\äll lrånger ihop med [l1
ävcn iigaNn blivir äldrc @h mindrc akiv metr att mtintagct är dctsamr cllcr I
o n ök!{s... Men del kan ofta också hånga ihop med anros. All hunden hell
ch hle !ör sig själwart ldr an dcl gör onl. För ledcmas, hjiinals.
immunfijrsvrers jahela hrndcns hnhas skull. börviklen hällas nerc. Der
fdrbäthar lcwddsoddscD bctydligt.

e

En dcl äldrc lNndar 1år dock trDlståcrdc problcm. Dc börjar plöhligl tappa i
vik lbland kd detrå ltrirg! ihop med minskad dptil. Då bör md konrollerå
hrJr del så lill med tiindema. Kanske gör d.l onl atl tugSa? Iand\tcn o.h
inflmnEmt
löti leder till irfbkioner udtr tarden ned smiins och
bndlossning son töljd Om aptiten är som vanlicl. rnen hunden ändn tappar i
aiht bör mu också då söka vetrinin biilg. Del kar vaB fråga om njuår soD
uppat i firnktion. eller ao hunden inte har lönrågå ålt ta upp niiring på ell
koiickt s:it. Då behövs speciolfodcr och ibldd också snd mcdicincrins ör an
htnden ska måbra' Dcl kånocksåv8ra så lråkigl a( hunden [l( någon
tunösjukdoD mh ar det iir nmören som stjäl nörinsen 1ör hunden.

i

Trötlhet

E

åldte indirid sover orer iin en medelålders. Der iir mtuiligl Men mår bör ge
ah på ooomal inaktivilct. D.n len bcro på smnda, hjädsjutdomhoB'ombbring euer n$gon al]ld sjukdom. En åldre hud som hörjdl vå!d.
på dygnd och vårs uppc och vandrs Få nätlcma kan ha bl;\il scnil!

Sta* viime likson kyla är svdrire sn fltrdra för

rM

en iildre indiv;d. Miirker
I
j
ex ått hunden stlnDar kvar i sin siing nair ni sjölva iir eh lDat runr. så kutr det
berc på att de! inte }inBe kled att ligSa pi der kalls hårda golvet. En åldre
indilid kar d:inned befiöva ner liggplatscr. Nör d$l är vårml u(e kan mån vålå
lvurg$ an tuga dd äldre hunden med vattcn. och se iill att den vc*ligetr
lirs€r i $kuggan. Promenader bijr då fdrläEeas lill de svala$e periodemå pi

dygnet.

lJud och hårreni
Påls och hud fbråidms på den iildre individffr dll olik. del. E delbchöver exlrd
tcttryror i malen tör att lå bE hud och päls. Man skå en bcrcdd på alt dct tar
4-8 leckor imdn oan ser någon efekt av sådDå illsko . An byM tiu ett
spcciålschampo med I ex haircmjöl i kan ävcn drt v.iE cn bra ida fijr den äldrc
luder. En sidocffek ned en del av speciålfodrcn! ör hålsosam led.r iir atl
pälsen mh huden brukar hlivöldis lina också.

En åldE individ he låtrde å$ ft qctskador p, r ex arrnbåBr eh haser. Ävftr
av denna ånlcdning kan dd alll!å vala ftige att sc över hundens ljggplats€r.

Måtsmlltning

Als

ilsidan beböver stu snöidtug och Dal soD är låtl sit la upp fdr ded äldre
individen. AtL byta rlll en loder lör sen iorer är at rekonrmendcya. Tänk på alr
äldrc djur ibland nr säre påahd cka och blir fdGroppadc. Blnhmdcn
tillf;illigr lörutoppad. iir me$snör elt bm husmod€rs1ips. Har hluden islälleLen
lillf;illi-q diann ska den svålta 12-24 timmar. ren matas med vancn, innan un
iönikdgr börjd måta igen med narskedsrora porioner.
Rtuk lör infckiorlr
Ett äldrc djur iir intc löNkoDat öåtr ån vda idckiousmotlagligt. vissa
infeklionLr, ! ex kemeuosta :A viirre för en äldre dju d, de lättne år
kooDlikrioner. Lercr run dår dcr finns myckot andm hundar rekommenderar
isF att llfu ser till att hu en våccine6. Även moi kennelhosta.

Sårliiloitrg
Alt låkå sår och

lektioner gåi oltä långsåmnare hos åldre djur. Det år oilåst
iry.t farligr. nrcr något Dan ko vd! obscrydt på. D<t 6r diirlör cxtm vikigt
all ta hnnd om hud. Öron, t&ssar och klor ipreventivt syfte.
in

Scniorproftl€r hor veterinårcn
Månsa djursjukhus mh vctcnniiRr cöjudcr slcciella undcNölnin8Är tör
senioff. Dese år Lill lör a[ screcrå o{h uppråcka everruclla ncdsiitiningar hos
irc orsan ell€r rcckcn på siukdom. f.or alt kunna sB.ta bchandlirs i så god rid

fs

hand om en

Djurdokor

Aånlinglrl

LindfoN

mcd ny-saniinsen

grloo

Alcxsdm bcr&rdbårn€d ko'1om sig sjålr Nh sia trke:
blev ialdig vereriDär i j,]rfui 20 I L Miri esr€nsårbere
hmdlade on repoduldion mh reprcd*iionsröminsår hos
taxliklr Hn.dled* vd Cadln.a Li.de to.sberg - sod i
okroh€r sla hål la en töredrag fdr swcK i änud rcptu{uktion.
Undr.rd,lruden arbaadejds i\en pi sJdtu DJu6j klu,err
Klngens Ku d. VåFn 201 I !ö.adejag pÄ Solsidlns
Djuklinik i Saltsjöbåden och somai.n 201 I bd jåg bet.l nåAminge
Jåg

Dju*linik

iTäby.
Fsril.jen besrår iv Tobis. sonr å! ljucickriker. och doncn Hedvig som ryller 3
höslDessutom h{vien cadisan wchh colgirBaloo liin Blätids Kcnncl.

It

i

Sverig.s mest åktina corgi 201I

I
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Lir och skur

tlll haqen,

Zrvl€rld hartåvlat | 17 offlclella
asllityulvlinqar och 7 inoff,

30

CorgiRovers,

la.la.la.
Vi har läst om hundarnä iengelska bilar,
tyskå och kinesiskå hundan
Tyska hundår kån vål gå ån med tånke på

Det optimala år nåturliqwis Enqelskå hundar iEfqelska bllar,

vi år etl antal Welsh corqi Pembroke, just det,
sådana som The Queen har i sina Range Rov€rg
och som medverkade filmen The Q!een".

sedån slutet åv åttiotalet hår vi åkt i ett antal
Rovers: 2000, 2200, 3500, 827 och nva 75,
men mest av allt tycker vl om att åka I vår
p4:å eii.nnm de. år meqt +ån.lrmåqsid De.
ha. bredare o.h mr!Lare rådersaten an å€
änd.ä modellerna,;å man ka. Lqqa p: lvären
vid sidån om husse och speglå sig ivålnötsinredningen. Viär for
nårvaEnde tre Corglsar eftersom åntålet Rovers i familjef brukå ståmma

I bruksbilarna lår viåka

I

hundbu. bak och det år vål lika
bl? det. På bilden ovän är vl
faktisktfora sfycken, men på
den iidei hade vi också fyra
Rovers, Vi år inte låtta att se
men Dizzie och Bess Rnns i
l€msätet medan P€arl och D€lli

ärdet snart sommar iqen
o.h da ses v som van rgt p.
Nu

Okkie, Qira, Sol

Toi

och bild: Andets

Pahqvist

Tävling Tävling Tävling Tävting Tävling Tävtlng Tä
Vilkå radcr i li6tån uttry.ker något man

CoBl.
Welsh.
03. En Welsh Corgi.
04. En ColqlWelsh.
05. €n Cardigan.
06. En Pembmke.
07, En Co€i cardigan,
08. En Cardlg€n Corgl.
09. En Corgl Pehbroke.
10, En P€mbroke Corgi.
01. En
02. En

k

n s€ på bilden nedån?

13. En Pembroke Welsh Corgl.
14. En Welsh Cörgi P€mbrok€.

15. En Cnftllgan Pembroke.
16. En
17. En c.rdiqan Webn Corsl P€rnbroke.

ta.

En

cärdigff Welsh Corgl Cardlgån,

19. En Pembroke Welsh Corgi Pembroke,

20. En Pembroke Welsh Corgl cårdigån.
21. En Welsh Corgi C.rdigan Pembrcke.

22. En welsh Corql Cardiqan Cardlqan.

11. En Cardigån Wel6h Corgl. 23- En Welsh Corgi Pembrcke Pembroke,
12. En Welsh Corqi cardiqan. 24. En Welsh Corqi Pembrok€ cardiqan.

Modent svenskt språkbruk, allmånt och
inom sKK vedertaqnå beqrepp förutsåtts
qälla. En ledtråd är att hunden på bilden
kallås ullemån och hån åren snäbb
Corqi, En .nn.n ledtråd år att Ulleman
synbarllgen hår en koftå på slq.
I svaretskalldu ange alla mdnummer
som du anser år'rråtfr. t{åkna åntalet
-ader du kom ftam till, Skriv svaret €nliqt exemplet nedan - i ett emejl som
du sklckar till redaktor@swck.org
E'(enlPel. Du aser ån Bdem 01, 02. 0.1,
04 och 05 iir rätt. Allkå fem rärta nder.

Slri

då

si höri

Mitl svar0l 02

03 04 05.

Antal:

f€m.

WCP r€dåktören Ulla oci tilf(trordrlad
textexekutor Chdster år tlllsåmmåns
envåldiqa domare i Ujvlinqen,
Första - och enda - prls år en 'flxq av ett egentaget, dlEltalt foto och
bilden utprintad på Hahnemuhlep.pp€r i A4-fomat.

Ullå&Christer
wcP-rdaktöE/ordb.ne ree!. !1.€.
12

udan till SWCKS

s:WcKr utstillning konme. att

hllls

på

S

ecialutsällnin

vålks utstillningsomäde, Bftkano,

Ii$sskile, där Sl0( har ulsiållnins 25 26 rusEtl Då Eackano.
htll:?M.våkk.r€/lihEry/hå.käno20l2/båckåno2012.ndr

Ami

ån och betålrttrgskers€nat 25 luli 2012. dngen
- Via SiWCrs hemsida och mnålån onltne
'VjaI'oårril[ Bo€hild Well5trön, Holn.ns våg 18,760 3l Edsbrö

lö.

utländskä hmdar snm intp ddlp,F tivlat I svenge skall en kopia på stantavlan
sändas tlll Eorghild W Få ovrnsdend€ adr4r €ll( rill håll uirhllnijrg@sjsc[.e]A

lnbiud,n

ocn ånmåhtngsblankett finns på

aehhi.gsmottagar€:

Swclc hedsida

M.sck.ors

SWCK hånkeJrc 5189-6694

IBANr SE5780000008021830046767
SwlFTr SWEDSESS
Nåme olbmk Åtuidabel€s sparbånk
Paerenttor Svenska Welsh corsl {ubben

obligåtoiish nedlenskåp i SWc( ellerannän årkånrj utlåndsk
Spdialklass (påls', tdstike!, bett' €l annatfell
välpklas/indmciell 4-6 eller 6'9 nåmdar
luiorklass9 15 mänader
Unshuhdskla$ 15 24måmder

150SEK
150SEK
280 SEr(

280SCK
2a0sEK
2a0sEK

öppcnklss 1s håmdeF
chmpioDkhs rs ndnåder-

r905s(
oBSl

endsie. veteEnklds

rr o d3eånnåld

per könGvsettålder

hund i omctellklds hed

sv/c( örulsr

nnda
dig och

äBare, halv

.lir hun.l

IIJÄR'I'IIGT VÄL(OMI\IAI

avslft.

Rolård Foff - en pres€ntåtion
Hej Bollel

Tåck ftjr inbjudlnl S€r fram emot ar ld dörnå
welsh corsi i Backamo!
rliir konmer lite into om mis och nrina uppdraB.
Blev alkorisemd donse på shäter 1994 och pä
Dömer nunrca ett 20 Lal nser. Jag htr döm rclsh
corgi iSverige, Fidddoch Eslland. Schåler lw
jaedömt ibl.a ukaitr8" Japa! och Mcxico.
Under månrå år ägmdejaS rbi8 åt styrelsearbele
inoDl Sverska schänrhundklubben.
Soh ordlömde i lvå omgångår samranlsgi 6 är.
dssuroh ordlotunde i Nordista unionen
Nuvararde uppdra! åt SKK. iii åti genomntm ordfijrddeulbildnilg på regional

Till prcfessionen yrkeso$icer,

med

astiiUnilB

på Rekrnerinssmyndieher6 i

Fmnljem lörs$ welsh corsi pembroke ;nföskafiädes i btujln på 8o-taler och
det va. Siseens Knocl-Our (Cliflbn) , diiren€r Carillo wllo is Boss. ldas hår vi
SiggeN Dmley och AJmui (whippel).

Med

finlig

hiilsning

)J.a))))J)),4
Målmö hternåtion€Ua HundutstäIning 2012.

BlR.

ws

Borgs

sF't0t?3/20t0

Mauiti6.

sYlCKsoar
SWCK grun&ales ded I 8 februari 196l tde. narnn€l Svenska W€lsh Corgi
sållskaper som I 971 :irdmd€s till Corgkällskålet. fu 2001 fiok klubb€n
sD€cialklubbsstatus med ndnnct Smska welsh corsi Kllbben.

Under v6n jubilouhsår

eord,ar kllbben tlå sp.cialubtållningari

Der fitrs*i i Tångå H€d ned domäre

Affcli

Sut€la, den 9 JrDl 2013.

Dar åndå hålls i Morokdien - eller nenån i Momkulien.
SWCKS oc! lllwck BemensanBa sp€ciålntltåIniDg de! 34 rrgusti 2013
koruncr ått gå åv strpeln i Edå Folk€ts Psrk.

httdla{e.slaballad€dersrdötqspa&!$U

Boka redån nu in de$sa vikiga datuIn mei info kommer i niista
rumm€r av WCP samt på SWCKs hemsida: www.swck.orq

)JJ
corgi med boll

skutegårdens Neptunus.

ABS

-I(snifrågtl

svtcKsoh

IU\B rLEUilSAAfiBAK 20 1 3 r
Denna årsbok iir tönk ax vara en 'svensk" å^bok. d\s med svenskä_qds
och/eller svenskuppfijdda hudar. FöÅoppningslis skall den spe8la corgira\emå! uNe0kling i Sverige und!-r de senastc 50 åren. Finns del nållla
uländska hMd som sjofl ,r'.t?r vd,'l ovtyck i den smska avekl bij! åvft
de varn nred. D€nna årsboli kornmer alt byggå vidaft på den
togs lmm
2008

so

Nu bcr viur an skickå in brldcr på dc hundar ni r rll ha mcd. \ya och cllcr
gåmh kon alla å. likå vAIkoMa. Vite t&ksdnl emot kon pd de rikigt gD{8

Vi di lack$l]rm oln ni skickd in digilåla foton. ften siälvkbrt
Scnost

2012-12-il

såJ del bm även

ti vihadlut de agochfa tustisha kon:

Underl|]gskicl€s lill måil
Hol,nens väg I 8.

ellnlill

Roryhild W(lhtrnm.

Vad kostd dc1:'

med \åntaue-hund (bildpåh!nd+
Amonscr (kcnncl. upplödats- avclwnoL\cr clc) kosle tör cn hehida i Lire
SEK 200.,. fusboken komnle. ån konå 300.-

Atl

ha

Med hopp om ndnBå coqikdrt och

E ie,4nslent, nn4

or Sttundbery
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IMPORTER
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INBJUDAN TILL NORDI5K
UPPFODARKONFERENS OM RASERNA

WEL5H COR6I CARDIGAN & PEAABROKE
Helqen d€n 31 ougusfi

- 2 seplenber 2072, då sKK anordnor

en

iredogors

internotionell stsiöllninq i Sondviken,
inbjuder SWCK till NUK 2012, lötdogd den 1 sepJernher 2012.

Ällo corgiintresserode hälsos välkomno!
SWCK hor bokot 6orp9ården Logi i Dolqrno, co I fitn bilr6o från
ninosDlotaen. www.oa"Doordiluq.
Deltogore bokor sjiilv sitt boende, ref: "swck".

lfsrdllniry sKK

2012-08,31

2012-09-o1

otsidll-

H69bo

kt09.00
kI0930

sonling / (nffe
föredrdg Cqtharino Lihde Forsbe.g
(f o.lplonlningsf örnågon hos viro
corgis - volpning, kejsorsnilt n n)

-k|12.30

Lunch

kl 13.30

föredrog Lena €rlond$on
(l1rye1 generik)
genenson hidddg

lörddg lftdll

20t249-o2

*

*

urstdllhiig sKK Hi&bo

If

needed. rhe

l€ct!.* willbe held in Englirh

Bindande annälan (inkl betalning) senan 2012-06-21,
via nail rshzP1zeswLelg

Konferehskoshad
sEK 7@. -/pers
Inkl kaffe. lunch. en-kaffe o.h hiddag
Efrer onhiiloi

om deltogonde, betdlor du

till SWcKl
4rJ

b9 nr 5169'6694. koh ih69

.tt

INBJUDAN TILL NORDI5K
UPPFODARKONFERENS OM RASERNA

WEL5H COR6I CARDIGAN & PEAABROKE
Md utlåndsbetälning gåller n.danståend.
5E5730000003021330046767
SWEDSESS

Åtvidåbergs spårbänk
Svenska Wel5h Corqi K ubben

i

sin plohailqs..bete hoft

klubbens ovelskoh'nitiå soln

" Presehtotion f oredragshdllqrel
Cathorino Und€ Forsb€rq
Vete.ir*ir Cothoritu Lind. Fo.sberg ii. Professor ahe.itui i snådjo.5reproduktion vid sLU
(sverigd Lonibrukuaiv..30et). Eorop€isk Diplomr. och svask spe.iolisr i Hu.d' d.h
k irreproduki ion. Ho n fo.skor o ch underviso. pA sLU, oc h d.iv€ t dcksA det .g^o löterE r
cd.iRep (M .dnireo com), Hon .j. lppfödo.e dv be!91. sedon n.r .n 40 iir o.h .ir joktp.o*'
och €xte.lördo@ sedon tuistan lika ldnge, och hor diiht över ndston helo ft.lden. Ä. fdr
nånoftnde ockå ordfördhde i svEBko Sagleklubba.

L.no Erlondsson
6ifr nEd Håkdi
Nd.
Nor

a
a

och hor 2 FojiGr (7 och

I0) B.r

iLodd.kopinge uroifor Lund.

Mosrcr (Ms.) i Mol€kyl.ir Siologi f.ån Lunds universir.r

Ooldorsfod (PhD) i Ifihudologi f.ån M.di.i6ko Fokult€tq, Lundi Oiiwrsitet.
A.berdt so6 fo6k rc iD.nve., usÄ (1år)och ic@bridge, Engldd (6 ör)
Arb.to. j6t nu 5on S€niorForsko.e i (iip€.hohn.
sdMnkdldnde iHiilso'k dhifian inoh Wofddl(Inrermrionello Ddlmrirc.-uniohen)
V@il oktiv inoh SydikSEko kennelklubben i fo.h d .ings.kr.terore o.h und.ryiso.e i
gehetik för uppfödo.e (sedon 90 tdlei).
p.owt på Rdigq &.la inoh hunde.ier utstdllning,lydiod, spår, /l H-besk lrcrc.oqilit,
uppfddni.q, trirh inq och kllppi iaq.

NuK-konnittön 5WCK
Ulla Staa', & Borghild Wellsia'n
4706-26 59

75
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Årers håne och tik Welsh Corgl Cardlgrn
,lEA ha e nrdisu

I
2
3
4
5
6
7
3
9
lrr

105/05 Fb@

10fl05
9f'/05
9205
36/05
Jit05
12t05
67105
47tAS
ld 0I

ailbo Bagger 56713&!003 BR
Cgrddid.d Chri. Rdclion Ss8i6l/2(108 BR
Bcl(yd P!4ån$ Craint SE 15741/:010 BR
Cardd l,owel 55 I 9l9E00x TRr
Bbndic s Anlncsn Exprss 524-114/2003 TRF
Lhrc Line A.agon SE2769n2010 TRF
NicknaDct Bluecornslior To CnftlA 531404/2001 BLM
Clrid Oryin8l 517047/2007 BR
Csrdu Ronsldo S4005iDm9 BR

Hrmlon!crmscÄ(isl1000:otlq
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4
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3
9
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114/05

l21lu5
2ll05
lo1tos
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8005
'l3to5
65/05
6445
58/0:
I

il*

IlF

tlisan

Snryccns AihcnaS18789/200? lrLM
All Tmde SuBor And Spie 5416!12009 BR
Cardd Pepira 55 I 9.16/2008 BR
Card Sema SE l499li/2010 Blt

C!iidj!vclsl57l0/lD02BR
Cards PsdoE S5l94R/200å BR
carddtckd Dslcts clDhe s463'X/2009 BR

Fb@ linLd

Bell S4212?D009 BR
NickniDe'-s tairy Bluc lndion Mldl S659?(r/1001 ALM
?ssible s slo.k Bsury s857064/2010 IR

Åreb rppfödåre Cårdigu

I

i02

2

:10

I

73
27
l0
202 kn.l

Kcnncl Cår&x MolgarcuWidin
Cd a Pepna 551946/2003 BR
Cord.x Sqem 5!.149!8/:010 tsR
arnlia J&tl sl57l{t2002 BR
Cardnx Powel 55 I 93912008 TRF
Cardax Pnndon S5l94Bn0ft BR
Kcmel CdddicEd MåIin Enllsd. dch Rtrgtr Sb&dbe{C
Clrddior€d Chdn R€ction 55856 i/2008 AR
carddicrcd Dc.lca choirc 54619,l/2009 BR
Cdrddictcd Dry Clcb Only S46396/1fir9 BR
CrnldicEd Dir P.inrs -!i46]gNr00q BR

l2l
107
q4
92
36
100

Fmm\

Peha

eh Slls MdeG

105 fromx Itilbo ltasgs 56? 136/2008 DR
65 Ffrrox Tiil& B.lr Si2R?rfin'r BR
R Fnnd Lacv SE l5?40/2010 TRF

3

4

5

201

lJ4

Fmmx KineAnhusElSz?6/201I BR
Fru' CNpis SEl5739/2010 TR:
K.nncl Nisknam s Cdin! Sud€ll-widnr
I
Mckrmc s Blu! C6c-Qudnr SEI ll27lr0l0 BLM
72 NickmmCs Bllccomecrion To Canlåx Sl240.r2o0l BLM

l0
6,1
47

Nicl$rmCs Friry Bluc lridion 565975/2007 BLM
riicknune s Falry Blue lddid MyUr s65976/:007 BLM
NickEmc s Theodora S5t69lE00? AR
KcMcl Snygcns Csotinc Ka &.t.Luc Kslola
Snr€ms Alhen! S 13739/2007 BIM

144

5t

I28

Kcnncll,isrc Lide Lisbcd

Nil$o.

4l Lile Lirc
SFI?692/1010 TRF
7l Li$e Lirc Ansdn
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l2 Linc Line BMkn SE6225??01{r TRF
I27 Kcmcl w.sa Borss !'ia Sc|{6dd
22 Wem Borgs Fililjodr 51575712004 BR
ll Wes BoiBt Jaffåic. SEr03772010 BR
15 Wo$ Bor8s Kiribali SEl0l73,t0l0 AR
20 lvusa Borgs MaddB sEl0]7l/2010 BR
17 Wcså Sorss puli S5405 12006 BR
101 K..nelP.*ilie c Hel.m oh$n
53 Posibh\ Bl&t !@ury SFJ7064/20I0 l RF
,15 Porsibl.k Bnr Bnd sF57)6r3l2oi o Bl M
87 Knnel GrasisLis Anna-Mlnd och Ull. sdiiir
29 Cnisisks Kullns 5830636/2010 aLM
t2 Gr$isk$ MislJrt sEt06t9/20 0 TRr
I
Cråsiskas Pila 54251q/409 TRF
l7 Crdsisles Tomdo SE306174010 TRF
49 KeMcl BlitidB P!!ld och Ands Holr4visr
II
Blilihm Clam Copy'tite S4t816/100? IILM
l0 Blånlm €ms(-Endic Eriilrrq 52 613/:009 BLM
It
Blitihr !'olke Folki!& S57827t2uo9 BLM
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I
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il6 Cardlr Podo6 551943/?003 BR
123 CadA I'epna 351946/2008 BR
6 Cdrla Smd0 SEl499ar20l0 BR
107 Csrdax Sen! 5!.14998/:010 BR
92 Cardd Powcl s519191003 TRF
Nicl@ s alu*önnec on To Cdda
5$ Po$iblek BLut aally sE57064/2010 TRF
45 ?osible\ Blue Aird SE 7t)66/20I0 Bl-M
l0 NicloadCs Fsir, Bluc Fiction Sdi9?5t00? BLM
64 Nic*nmes Fdiry Bluc Indid Mldr 5659761007 BLM
l9 Blätimns folke Follnce Srl827/:009 BLM
9 BlÄtitus Fopp! Iorufd 557323/2009 BLM
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F.dnd

Bilbo B.ggs 367l 1612003 BR
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4l li* Lnr Ar{m SE27692/2010 TRF
l2 Lisre Li.e B6En SE6:IJ?1010 TRF
94 qdr\ Julcl S157104002 BR
29 Crlsisks (nling sEl06l6D0l0 BL]\,l
17 Gråd*a lbtrbdö SEl06l7/:010 IRF
52

12 ftriska N,fistral SEl06l9,€010 TRF
?2 Rudhöj's Felix
72 Nichr@cs Blu{oMection To Catdd s31404/2001 BLM
63 Cårddicr€d Cuiosiry Kjlled Tlie Cåt
13 wcsa Bor8s rmici SE303?7:010 BR
15 Wem Borgr Knjbdi SEl0378/20l0 BR
20 wes Bo€t MaldriN sE3037l/2010 BR
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67 C&dA oreind s17047ri00? BR
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9 37 Smysss AL\cm
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