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INTORMÅT'ION OM I*-CP

wCPs tdrkrbn tr Ilclsml mor rcdottiunclla bidms till li{hinscn- Rcilltrioncn
lirb.hålld sis ritlo {n be inN qd son I)ublicss eh åvn rturin !t ftrlgeE cllcr he
skribcntcna sknrs om sin mrcricl. hsendo bild.rsh prblicDB i wCP ska vm e8ng
bildar ole! b, skililigr Lillsrrnd ov liblnLn.

rör Dothd undcr rubrikcm pamin& 16dda, d6difall nrporld. qportct mh ch.nlion.t
sillcran @oa€h bild .rgEiis, Dock6örobseNcrd\altEd!&!ion.n i c duo@listl
''ploclol iifomslion från SWCK9 hrmid! niir ilcr gållcr d4a tubnkcr. Dsn son vill ho in
€n noris i wcP nUsre all6a stick! in r*L Filcr biro8a sepmrl

R.dddiiRn b@bcljr irlodmt @rcrial ill fiirdis iddn8. Dädfier 15ms dF ril ffiv04.
urgi$en (ordlij6dc) son hs lkra ordcr",

^noN 
ska isölda ttckdrdiSa lill rcdnlrörn. WDdlfld clld o{ dcl B,illu

h€hideFnnoner si! drl också bB med PDF:q.
Föt |'ktishd i Mt dh innehnll nr id At nf,nanw sutt annonsnren til tulla!
WCP konmr ur ned 4 E/ !i odd d4, j@i, seFrfibs dh dcemlui MdNldntl I
tbmln. I msj, I aqNri, I mvembd.
wCP l@ sos ffit imohÄla 60 sidoi

J)J

K$sö.en! li|, tull
Till dags dalo :ir vi 537 st rcdlenmar som bctalt medtems avgift
6r?012.
Vån kontonuinmer iir. swtdbMk bs J I 89-6694
Vid fråeor on olila avsifter mh rDedlemsFåsor - mh vid Lex.
ådressnndring - korlaktd nig gåmå på ernejladresserne

medlemsansvarlg@swck.or9 eller k.ssor@swck.o19



Nu iir del dags år fundem pÅ julannonsei igen. lrors ålt somluen knåppt är över.

Ni som vill loa ned i SWCKS ge'neremna jrldnons i Hudsport. neddclå
sDardt (!lock$railzlljl0!20) dc$a pcr mail till bollca-arcoq.s. . smt bctal.
SEK 300,- lill SWCKS bg 5189-6694 (smm pris so'n löregÅende tr).

Ni son vill ha en j ulannoDs i WCP sob kosrr fii lä.gtryck SEK 150,-/siö.

skicktrmonsen tryckeirdis till redaltora.i,swck.oro sflost 2012-lt}.l0.

ANNONSERINFO

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

vara med i SWCKS JLll-annorl.\ i Hundsport sarnt
en annons i SWCKS CorgialmaMcka 2013.

Ordinarie pns lör dessa trc annonser iir 850,-

Vrurkcksamr emor lörhondsbesriilln inFr rill

OBS! SWCK5 Corgiålmanaska 2013

Dt ri l l tiil wa Dilt lant6 tiska Coryt Jör oft 
^ 

k lde !
Vi tdr lacLemr etuot bilder Iå corgisåi i åUd 6öjligå o(h o'nöjligr sit,åtionerl

Bilderna bör skick8 i jps foror - så stora s'n nöjlist rill älmanackarsbwck.org

Senrst 2012- 10-25 behiiver vifta din! bildcr!

Dcl finns cndast plats för 12 hlnds. så lwal skcr eftcr rs. motiv. bildhditct.
Vi iikrar hed .tt fii mviinda de inkoma bildema iivm i andn SWCK-

Alt]mcka bli i ston lika den b.2012. Der tfts plaG nir en moN/sidÄ
rndd månåddrhrn Anndns kosår200-och Almnacke kösicr 120.-

En opartjsk jury på I per,oncr uiscr de I 2 rinnand€ bild€ma.

SWCK stvrelsen



0rdloranderader
Åter på jobbet efter en helt undeöar sem€ster.
Vi bilade en svång i Europå (s7s mil) och vi
häde tlr hed vådret O)

Mågic vår på "kollo" och hade deltoppedbE!

laq hoppas dtt nr allö håft molliqheL att hå
seme+er och fått v lå och såmla kråft infö.
höstens mörker och vinterns kylå.

Försöker komma på vad jag ska gdE och hurvar det nu mån sjorde??
Men, snart så tunqerår rutinema iqen.
Iår en kaff€paus och passår på ått sknva nåqrå råder.

vår speclålutstållning på vaKKs utställningsområde aåckamo, söndag den
26 åugusti med domåre Roland Fors nårmär sigl Vi hoppas på många
deltagare och åskådare!

relgen däreler 4åle' SWCK \UK 20l2 - skå bll roligt och soijnnandel
Dock o-skårJag an r er av vårå dpptddare lade anmålL srg lilden-a
uppfödarkonferens. Detta årju elt utsökr tllfälle att tråtras och utbyta
erfdrenheter. foalom ah deltaqr de lorelasn ngdr sor borde vara dv
lnrrFcse..h dåmed hll nLfiå fdr vårå rå<er

Rapport från NUK 2012 kommer i nästa nummer av WCP.

T,den qå. tort o.h sna.r är det 20ll och SWCK ri-å.50 årl
rår d! nåqc rdåer, tdald,. foEråo or vdo or ' hur SWCK slåll
upprår\samma derta, td.lron Å-sbo(en o.h utsrä ln ngana? ldr gårna
av diq hrl oss på måir styretse@swck org,

Det ärju ni - kära medlemmar - som är klubben och som har
gjort det möjligt för SWCK att fira 50 åt!

Va rm a co rg ih älsn i nga r,

!l}-
!.i



Redaktörens Ruta
I den ljuvllga månaden augustiår det så
dags åft skdrdå allå de goda 9rdnsåker
och k.yddor som man omsorq+ult
Dlänterat tidiqare under året. Ne) Wvarr,
det år lnte så dtt vår tumilj år sårskllt
'litiga odlare, n'en vlssi ir det .ä,lgt rfed en promenåd på stade.s to-s
och dar nrlta av dllr som sä urors. Aven våra h!ndar nruter r fulla drao åv
rårqa se-lommam'omenader .unds omq vn nqa-. En iiten se-este' öå
den mycket hundvånl'9a rjn Bornholm år också ,nplånecd och drir <ån v'
alla if.ll rr het p.omene.a på oe lånqa sandstranderna.

'l_illdettå nummer åv wcP har vifåti ett mycket tånkevåckände privåt
bidraq från Hans Rosenberq, presstalesman i SXK, med rubriken '^r'arför
dtjmer domåre så olika?" Det kan man ve*lisen f.åqa sis, fö. inte kan vål
en hund ändra sig så myckel mellan de olika utstälrningarna. såsom
tillfålliq utstållare och utån nås€ plåner på att anvånda hundörna i åveL
har det kanske inle så stor betydelse vad de ollka domama tcker, men
noq håråven vl undrat hur sammå hund åv olika domarc kan bedömas
variera i kvalitä mellan good och r€serv-cacib.

Alt frågan tidlgåre varlt ai<tuell bland Welsh Corgiågare finns e& ltmårkl
exempel på i etl trd 9t numre. åv WCP i.ån år 1965, I en hycret ijsviird
ärrr<e' med rubnken'f.-ellrq Welsh Co.qrtyp etterysec stålls tråqän lile

Att vallning år en aktivitet som våra hundar verkartycka vara roligt har vi
låit )4te.ljgåre ett exempel på och vi tår görna emot fle. bidrag i åmnet.

E. fo. detla nlmrer ry r-br k a- 'Vrsste Nr dh..." som år Gnh art kunnd
b o,a meo jte ,oda och kuridsa -ppg fter on våra co,g'sar. vid läsn n9 av
olika tidskrifter stöter man ibland på information som kan va6 trevliq att
dela med slq, t ex om Cha.les de Gaulles corqisar och en liter smakprov
på lntervjlfråqor som stjlldes till Monty windsor isamband med
Drottring Elisabeths stora j!bileum tidigare I år. Hår tror vl ått nl låsare
kån bidrä med mycket skoliså nyheter och vr hoppas aft detta kån bli en
stående rubrik. Tyck 9ämå tilloch skicka gärna in bidråg!il

Sommåren 9år twär' a.ldor s.abbl och rnån nåmår sig hdsren. Men
'nqet ont utan ått det har nåsor qott med srq - nu väntdr t'evrrqa
co-gip-omendder ron rårå dukiigå _eglonombud anordnar rö. å lås vår
tre\/nad. l'1r H!ff_y och Lilleman säger att de verkllgen långtar efter att få
tråffå ållå qamla och nyå corqivånner och tillsammans få sprinqå ivåq

Varmå sensommarhälsninqar

Q/r,,,-



Nya medlemmar hålsas välkomna !

Alltld likå roligt aftfå nämnen på de nyä medlehrnärnal Ällå
häls.s giv€tvis hjärtllgt välkomna till klubten. Jag hoppas att
många kommer att sklckå in slna eEna små hlstorler hur d€t kom
sis att de "blev D€d" just Corql ramt nåqrd rad€r om sis sjålva.

Ek l,!lö

undg€n tdkan

Dokor Fo6€Lus Eåcke 1A C

VåstE Tdttanda Elverud 2

såtåsen 583

stl6nh€l9s våg 122

56deryågen 24

lå.ås - Berg Stensveden !04

Sijdj Utsirdsvijg 5

144 6l RONNTNGE Grd
413 26 cör@RG crd
672 92 ÅruÄNG Grd
632 29 ESKLSIUM Card
719 40 6IRPIIYTTAN Cad
907 28 Ul,lEÅ Pem
2010 srdqMEN, Mme cad
183 Es rÄa/
560 25 SoITMRYD C.d
740 2t rÄRÅsa card
9U 94 VANNAS C.ard

424 71 0L0F5[0RP Pem
424 71 OLOFSToRP Pem

247 62 vEB€R(iD (ad
52194 FALI(ÖPI'IG card
a29 a2 SARO C..d
17192 KARISmOM
693 92 D€@FoRS Card

693 92 DE6*F0R5 Cad
519 90 ]'ioRF.ED card
s19 90 IORNID Grd
762 95 RIMm Card

14131 NUDDINGE C?rd
504 $ Eods Grd
429 43 SAFO Cad
$117 KRtiM Czd



Intervju Nya Medlemmar
Datum: den 19 juni 201212r15

Hejl

Tack för vålkomstbrevet! KulaRvard medlem
swcK. Hår kommer svär på rrågoma titt

Mitt dämn årAn.å Antonssd och i fåmllien
nnns också lnin mån PederFjållstöm ocil våra
barn alvår (7) och Estrid (5).

Vår iund h€ter Fromåx Cåptdin Kirk, men
kallas Beppe, och han år en cardlqan,

Varrdr blev det en corqi? VI tycker att det är qlada, plqqa allroundhundar i

tåqom storlek som kä" hånga med på ållt. Vr flct också ett stort
fö4ro€nde rö. Petra på Fromax k€nnel, vjlket kåndes mycket viK,gt.
Nåaon Udiqare erfarenhet dv erråcnhet dv Esen hcr vi inte alls.

På frågan om vl Komrn€r att satsa på nåqon speciell innktni''lg för vår
corgiär avsjkten att prova att ställa ut honom saml att gå på ollka kurser.
Vi år sdrstllt nl,f,k.a p3 larlylyd.ad och spår. Bepp€ år en otrol,gt coor
och st.bil valp som gärna hänger med på nya saker och k.n sl.ppna .v i

aösta hålsningar

Fr.

Helr

Mitt namn ärVeronlca o.h.jåg bor med min sambo Danlel iGöteborg. V
har pr€cis bllvlt med coryil

vår corgi år en cårdigan och heter Fromax Hlkaru sulu, lhen vi köllar
honom fft Toby. Toby år en kavat och sJälvståndlg llten jndlvid som göma
beser sig ut på egnå åventyr fÖr att upptiicka nya saker/peEoney'hundar
att smaka på1busa med/skå'la på. Han kan vaF våldigt tulr och stortllls
han t€tfar nåqon som år störe och t!ffare, då kånns det båst åh srrta
bakom manes eller husses b€n och belrakta det läsklqa på avstånd.



Att Toby kom trlloss beror på att Dånrelville hä en llt€n hlnd m€dan lag
ville hå en hund som kön f6hå med lstållet och som jå9 kån trånå ågi'iry
och spår med. Nårjag var 1, å, så9 jå9 en film da, Ånliten corsrspåade
en åv huvudrollemå och jag bld olrxfdrålskäd. Når rtet nu anllgen vår
dags att skäfiå h"nd rrirdes vålet åv ras 9a.ska självklart' Oäniel påstår
dessutorfi ått detflnns fleE likh€ter mellan mlq och en corsi...

Det år mycket mötllgt ått det bltrflera corvår ifrämtidenl

Hälsninqårfiån

-.9

t0



Hej

Når kommer en presentåtion åv oss
som nya m€dlemmär I corglklubben.
Vi heter Anna-Lenå & Jörqen
Olofsson och vår hund heter Con
Cårlos Bolt, men kållas för B'rlten.
Han är en w€lsh €orgi €ardigan.

varför btev det då en corqi? lo, vi
hade en blandras med västqötasp€ts
I och hon påminde om en corql, och
så hittade vl Bulten som hade
samma färq och "typ" som vårqämla
Märta. vi tycker också att corgisar är
våldl9t flnal

laq had€ låst len hundbok om rås€n att den
Inte kråvde så mvcket. Vi trodde ått vi hade
skaftut oss en gåi'dshund, men det har Bulten
talat om för oss att han inte år, Han rymmer
hela tlden och letar gäma upp barn som ha.
kan leka med.,Han älskar aft bh tagad och ha
cn hnll eller nådor ånnåt s.m hån vill åll mån
skå fdrsbka åftG. V hå. fått böqa ått rrånå
spår och uppletande för alt han ska vala
nöjd.

Bllt€n tjatar på oss om han gcker att vl lnte har ågnat honom så mycket
tid som han vill. När håståma ska ropäs in hjälper Bulten till med ått yla
o.h han skyndargäma på häst3mä om dom lnte 9år fort nog.

Vl kommer att stålla Lt honom så mycket som tlden räcker tll .

Med vänllqa Hålsnlnqar

Fr.

ttt'



Hej!

Vi heter Moå och Tom Enoström och bor i
Luleå. vi är stolta rodervirdar åt slåtirans
Glimma Godnattsgå som år en welsh corgi
cardigan, Till vardags kallas hon för
Glimma. Deita år vår första corql, men vr
har s€dan tldigare en Lancashire heeler och

Vi har länqe kollåt på råsen och i som€s
fick vl erbiudande irrån BlåtiEns kennel i

Råneå ått-få bllfodervårdar tllLen av deras
unde.bara valpär. Detta nappade V på och
Glimma nyttade hem til oss. Vi ör otroliqt
täcGämma för att vi lårvara foderuårdar åt
denna'rnderbara corqi.

Vl ställer ut Glimmå på utstållnlnqar och har planer på att prova aqiliv
och viltspår med henne. sen ha. vi huflnlt med ått 9å kuE i allmänlydnöd
med henne, och vi hoppas att hinna att med en hel hö9 andm roliga

På kvållarna brukar Glrmma få det bedmda "corsihattet" och busa runt.

Glimmä har en egenskåp ätt nåstån ålltid liqga på rygq och sovä.

Med vänllgå hälsnlngår

Moä,Tom Enqsköm och Blåtirans GLimma Godnåtsaqa

l2



Hej

Nåmn: Helene Wennerlund

Huad: Henke "cinger

Varför Cardigan? Ja9
rinstade vållhundens

rvlcAle" från carddlcted i skåne och han år en

letade efter något n!4t (har haft 3 briarde4 och
tjppmdrksämhet och ärbetsvilllqhet, men en

Gvlåt en del med mina briarde..

Vdd finns ah oerånd om Herke: Han hdr några egenheler som idg ha-
svårt att bedöTma om de ar typLska för rasen eller för ho.om;

- han "nattar" sig själv genom att gny o€h pipa ocn bita sig llte tassama.

- han ålskar ati: sova i alla typer av 'p'rtraa!/sac.osäckar.

- hån äter ållt, inkl. det som ka$erna dödar och läsqer utanför dörren.
inget tycks dock påverka häns måge. inte €is åh hån r9år åt upp helå
claslen med lökskå|, poralisskä|, rålr kycklnqskinn o.h snus i allskdns

- han studerar allt med stor intensit€t t.ex. vad
når man sk.ll låra honom ett n}4t trlck. Det
betyder att han lär s19 en massa saker helå

- han sllckår sig som en katt om sinä tåssar
när han tycker atl han blivit smutsig och b'öt.

- han sover i vilka posilioner som h€lst.

tryqqare och mer stabil hund. Sedan blev
låg också helt kår I cårdisärnås uttryck

-fidigare erfarenheter åv rcsen? lngen

Fmmtlda sysselsättninqr .laq har en tanke
om atr vlskall hålla på med lydnad om
han ty€ker att det är rcliqt. Hartidiqare

i(aftema harförsig, och

tl



E[å Engqitut
!921- - 20t2

Detr 2 au86li åvled Elb Eneqvie. Fågrdreds k€mel. HoI dehde sitt lån8a liv
tncat n nsa ålrkedc hundar orh Welsh Cord Pembroke var alltid ms numncr L

För nlig (Kararinå) har Ella "alltid tunnils diir". Der wr hon och maken Inflär
son förde ir coryir i mitt liv eh hån dm kom Pctrina. mh töBl. egtE lud
och senåre iiven PontL\ dh Pelo-

1975 komEllain imill (Hars) liv.senom s{jag licl köpa Fagarcd.s Fione. en
myckct stor pesoulidcl. sor bl-a- dcltog i SSDS tävliugslag, vid huDdhopp-
!ä1rlingsr (senare benånrl Asility) i Scåndinaviu4 Golhenbuie Hone Show.

Ella's iöB!å pembroke val CassiIM Bouq
och upplodning slarlade I 970 Incd Rlttffins
tmpah som pddes fted Helåriu

Inponende 1981 hin ErFled lretirsade
nkcn Oläntili Dolly Bird (Ch Olantjsh Black
Diarrnd-Olantigh S!tr Choice) rillslMns
med Hans Dag€neg.
O Dolly Bnd blev pö sio töA1a uat:ilril8 i

Cötcborg I 982 BIS-!ålp. och då lBdc llla
klått upp sig i en Elig ell bxdress och

EIla vd cn beståEd dM som visste vad hon ville. och v3 de1 någol sn inte
gillåde,, så blev del kommenlår höe1och liudligt, oDh del uppskåltades kansk€
intt åv alla. MeD liingst in fam En gott bjärta. och många rcliga episodcr tinns
från alh år n€d Ella. Ta.k mr d€sla rnimen Ellal Vi bevarar dem och kommer
plocka Fan dm d.å och d,å.

De av hennes uppö.lning som 
'nsl 

lyrls i utslÄllningsringaftA ha. vdiq Ch F
Fiona Ch F Jack Diamond, Ch F JenDy Lird, Ch F Kantzi, Ch F Konstatrti!, Ch
F Krisrsiia, Ch F Oris ockie. CI F Ollili! och Ch F Picko.

2002 blev Ellå utsedd dll Hedermedlen i SWCK

Dayfields Qui Vivm Ven (Gillis) blev Ellas sisra ctrei. Hm w er troso
litm livslåfrm sod helst irtelet frÄn nå1t* sidå och hon satnade honoh
diul)l då lan sick över re$bå$bror



swat
qgslnoflter på ftltnt 2012

fril

SWCKS altiviletsgång lar tacksafll enror åll hjÄlp vi kån lå med !åra n$rtrar
på dess wå stora ulstiillninear.

Hutrd 2012 på Älvsjömåssan 20 I 2- l3- l5- I 6.
MyDOC i Ciieboq2013-01-05 {8.

Mer info komner på vdJ hedasida !!:!y!.$ra&A

Är d! inlreserad av att vda med ch hjAbe liU? Hör av di8 lill vdr
*tivireisanvariså Annika Curi på måil åtdvrOswck.ors ctler på mobil
0706-56 65 05.

JJJ LLL

t5
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Dog 2013



Vårfiir dömer dodåre så olikt?
Av Ha RosenberS, utbild.d exleriördoIuc 1984

Hur ku def kolm! Big ått diD hurd cm drgeD filr Er.atlzrr ocb A1i o.b
nåstå dsg clotrr pÄ t/sry€',od cller krrlkc till och ln.d ånnr lågre? Mållgå
utstnlrrc stiiler deDtrr f.Åga ct wåreD å. lika mårgs som fi'ågomr Ett
sDsbbt och enkcll svår år krnske att vi la år l€vrnde indivtder, både
do6are. utstålltre och turdu. Levrndc lndMdcr Ded olik! ertilrenieter,
loniksper, llppfrttningår, vårderinglr och sinDesitähringår. Lik rn ftvi
dömerjust ru och inte s€drn!

Flundsponcr och ftamför allt ulslällningar har ett ston intcmationcllt intrese.
Det striicker sie n[I helå vår jD.d fiår Sydsmerika i väst till Jape i ösr.

Tusenlah människor nrd viti skil& krlruer och bakenmder rcsq världen runt
och dömer hudtr. En likti8l8emetre nälffi bd alk deså domnF, kuske
ocksä den cnd!. c inresse for hund!

Dornrreos utbildrlng
olvsett hår villen del i världen som domarcn kodner tims del er mångd
onNtändigherer ionr spel& en viktig roll föi den slutliga prjssåttningen !v din
!und. BaksNnd och elfderhetcr? Vilken srund- ch videudildtrins lar m.n
gmomgå(l Deltagrndc på donwkonfersser och egia studrer? Vilkå
rcfcrcmntru hd tru byggt upp. bådc nstioDclh och inleruationelh: Hu
kontinuerlig dömer mån en ras eller flera. pä såvål inofficiella sonl olliciella
ulslälltrirglll Vilkcn förmågå lar man atl lanoa sc. lGnna. jii.rftm och
vårdera? Liksom ån kums motiven siA. Lha beslut, bdde enkla och sviJa?



Tilldomårcns hjålp finns rassbndarden. En bc'skiningpA id!ålhundcn som i
princip i e exi$enr. Vir moderorgå sdotr FCI llödemdon Cynologiqle
lnLemalionale ) erkänner de . ersom vib€dömer. Dessutom linns eit anlal
inhen*a crkän& mer i såvål Sverjge som andra lånd€r. Sladarden skivs av
respeklive rås hemlind. Därens ölelsåLc den inre enbån på de slölre
inlcmationella sp.åke. uld ävcn på rcspekive lands språk. Det kan imcbän ott
både ord och vårdefullå nyånser lallEr borl vid desså övenånningår. Der tinns
olroliet delaljcmdc rustandarder på flcF sidor sonr cxcmpclvis för Maslim
Nlpole{ano. Der finns ocksnmotsålsen, si$n 1ö.Colden Redever Den iörstå
hävcr bådc måttband och matematiska tbmrlcr. Dcn lndm lä nar myckcl
öpper ör egn. lolknintss- Eller hur skulle du toka meningu som ,/lr"rr
onlänq ska på dess 

"titt 
roru liko Mrcket so"t 8/1t) av uonfrötler'., Likon

an en hals på me 6 slo van placeFd sä ati den nrd löthet tun FUd en
pdr"l Likåså ord som ,rlltligt- Ideon]te.lcktot och 

^\ &ol Inngdl
Omjag i böda t'allen skulle dela ul des. tvä stud derlilletr 8flpp domtre och
utsliillare. vot jåg ån jas skulle få n:istan lika många svar som deltagåre på vad
a{ och cn vårdetr högst vid sin bedömhg. Nd8ra ser ryp och helrt AiinBt
medan åndra skulle se tillliuaudoch uttryck. Del nnn$ desom skullehålult
nnatomi och rörciser isEllet löre ftnkriorcll pälskvalitct. liksom t mpetmcbi
itre €n komplctt bndråd ellcr rän srorlek. Vem hår den riitå priorileringen? En
hund består av bdde lbl och lörtjihsrer och dc ska alltid !äsas not vanndE on
det inle lydliF tnFe$ i slund-aJden $om fel euer diskv.lificer.nde. Men inle ens
dc diskvalificcEndc fclcD skulle vitolka likal

Prtsättning
Alla hsdd har fell M€n det iir inle så Ed(elt soft nÄgrn 

'ror 
ån eti fel päverkar

gradcringc fidn E\.e//e"l Ktill enban trrcel/.2t. Vid r!å fel. liån trx."//ext
till lt ]' so,/ eh slolle hmden ha $ra fel ell$ ner skulle p.iset bli srt2.dt
eller till och med ,i.r./!a//ie./. Ncj. dcr iir sunrnan uv hundens fiajånsler som
sätter det slu isÅ lrisel, oavsen o ids son do'ntre hittade en eller nem fell
Årrigd, ä drr uEynme lil' Jo,rurrus ptr\orli8a rolturing
Hade. pi hjårtår hd du jåoiön din lud mot gäilande studdd? Krn du se

objellivlpä din h nd? Ar der verklisen så alt ålla hundår som slålls ur år av
chamlionkvalitcl? Fördetiirju ii, .ådctlrisetsonmjoriterenav ubttillarc
ldrväntar sis a( de sk! Iå!

Sårskild! Rrlspccilika Domårflrvisningrr (SRD)
Dcsuom finns numca SRD an la hiinsyn till vid bcdömitrgcn. Dcl inncbiir an
hundtr ska kunr. ån&s obesviiial, hundlr skå kulm uppviså ögon ftia lrår'
iritation. hundar ska ha ftisk hud liksom fiiskN tänder, inga hu.dar ska varkcD
vda öveNikliga dller ftir sa8ta lör sin rö, pålsen lår jme vm så odrftngsrik
ai der besvårar hunden. liksom att alla hurdu ska kunna röra sj-q lbb,FisL1
ula! iynb{ .Nriin-qnjns. Dessumm ska allå hudu ha netria-lirel som illåier
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at de ku fungern i samhiillet. Väldigl viktiBå punkier men som g€r ulrynmc
tijr domns e8na bU<nir8tr.

BedömiDgo i ringed
Arrdngöen på urstiillningen riilnar med åt domaren dörnor ca 20-25 hund$ i
{ilMeD. Det blir Mx trc uilutcr/hurd. Det katr tyckas lile DeD nEd doDdeN
ruin. utmårkB rin$ckreremre och dukLiså uBrållure n$gerdr deL ofla\t uun
p.oblcm- Under d6sa rre mirurcr ska jag som dotrrm bcdöma hnndama cnskilt
med kritik ocl i konkulIens med ö!.riga delLagåre i klals och ns. Som publik
hs du mer 1id an bcdöm! salmå hund. dårldr att du kdBkc scr den vid andra
tidpukter. ulånör ringen och mdtr tiden som hDde. befinner sig i nngen med

För ati vi doMe bäde ska örkoyB oss på raseha ocb på sikt skä E er
enlnjrlisde bcdömnins ånanserår dc fl6ts ns- o(h spe.ialklubbar
äterkoMde domrkotrfercmer med blandii rc$ låt. Båst SenoNlagskali
bercr oftå$ Då hur ra$en presenlerås både i teori och i pnktit liftsom senom
klubbåftd råskonrleddier. Lilrsä viikå huda son klubbeD hs valt t
slmbolis€m ideålhuden. Hår har llobbamr etl sron ansvar som kån påre*å

Hundens del i bedömDinged
Hmdens dag$fonn spelår y(erljgore cn sror roll ör bedömningen. Exempelvis
kan hund€n påvcrkd bero.ndc på plals oclr omginiDS. Tidpunken i hund.ns
liv. konkurenGmss bcteendc och ffjrarers ncdosilel. En iobbir bilreså Lill ur
rlstiillning kd re$rlt@ i trölta rörclser, brisr på tstrålning och dålig hållning.
En lik j Iöpperiod år ksske inle lika "på" som en hme sDm ki.ner vitliirger av
densammal En päls som tör längc scdan varit i sin b,omning är inlc dctsamma
som cn som dtpi GlHöjde. på hudar ij.ädras i e bara pl gnnd av ovda
och undcrlag utan också hundcns sinncssråmning vid lidpukten.

Metr hu. krD s!bm! hund få otla p.is !v srtm. don..e?
Anledning$å är lllrurlillais d€samma som jås redån nämm men jag kan ge el1

kor*Et excNpel. Det var etr hud av cn Mgot udd! ms sonjag dönde i
juniorklass. Hån var naturlig\is under ulvecklins men .irg bedömde honom ån
lra ntnii.ks fdruh:ittnin8ar. Det resullemde i bäde Ce.t och BIR. Sallrm hud
slålldes ut senare ftjr mig med rcsullåt 2:al (enligt der lidigare lystemeo. Der
bcrcddc på att hatr såg än nrer oDoScn ut än vid vån iöBta Dötc trc tu liditue.
LikdÅ hst hllnd-ur som jåg ridigore premicd högt komnit tillbalå i dåli8
kondition. Del hnr.6uherat i läere pris Gh sn ulstillamins.



rinns det ingen som dömer f€l?
VidomäE dönEr utnån lntu kunskalleroch naturlieNis kan de$a vlD högst
skiflandc. Sanrtidigl iir deL viklig dllrrungören larsilLansvaroch bjudcrin låtL
dourae på riin raslJ.-q tycker t ex derir höSsr oiirli$ rn lftr allrorndcrs liäD
''l!ndeL l,insL borr" dönu lira inhenNla nordiskaraser. ö de knalpt finns
uhtrtörNodcos 8rä.ser. Litasd att ntan v.*ligeD lingtr sanDra donrare vilta
rÅ\gruppcr lom hån liiri.dnr. D.tr n]ed hänsyn rillall donären då krn lilir de
ccrsom h0 bäsr bchärskar.

Såmm! pris men ollk3 Yärde
JaB hävdrrr vi n. bädc vinst och 1ö.lust på olikr siirt b$oende piivcn som
dörncr. Rcspcllcn töI donurcn och hdns hlnskap$ liksom cnsascmans ocfi
upplijrddc kr vx.i nog sil berlddrde litr hu uLsliillre !årderd en domres

Slu0igen
Furff det nd8otr som har lacil pi deN frdgor'] Varför dörner vi si olikal Ve$
Ji,mfl,i'r o(1, r(mdill'cr lil'sonjJs.kr\ inl<Llrinle är \, n'(nr'än
niinriskor med oiik! erfaretrheter, brl,grunder oclr vårde' ingir. D.l iir prccis
s(Jnr lilcL ulanlin uNduningsringcn. Konsren ir den uu viälla nåste rcspeklerå
vanrdr. omdcr så är ironr polilik. rcli8ion cllla i dcn rnrnrstc liBiljcn.
Rcdirnninccn ftdonar.ns suhjektilu 

'rmåLhiis!v 
din hund. lilldcn drscn

yi tår cft ntn bcdönnrhgssysr.nr rtu !i göm sri gon vi katr @lt dct ärjag
ijvc.rygNd om ru ndn[r a! vårldcns donuie redrn gör. Flr d! niigon gilng en

nröjli8hcr att s.iälva dönrn. ridcn lö6rå.kcn lör domarens bcslut bruka!bli

Srocurl'nluli20ll

\qn tr! qrtr codcn rc,,t(!er
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UTSTALLNINGEN DEN l6:c mäj I96s
Urstållnineen dcn l6:c msj. som Spccillklubtren för Sällskaps-
och Dwårghlndar höll på K I trlcw lycknd. S\Å/CS stod söm nddnt
fdr importen sv speciåldohårcn fiAn Ensland- Miss P. Hcwan
(våd mcdlclnmar har ridieåre srin.l hcnncs t'ckanlrkap i n.2,
tuj 19@ aw cor!.i Pat). wi Ludde Elådjås år at draler
sanånde welsh Corsi wår öwer flrtuabtan xioF. Det wd et
cnas!åcnd. vackdr våder, och Misa Hcwan, cn fönjus.ndc rrcv-
lis, bchasliE och uppfrisk'rdc dam, sköttc nostsrånr och kur[ist
sina domarr'likler och giorde utsrållnin8en till en posiiiw upp
lcvclse. Dcl vor en domorc, som viss.e hur en \llelsh Corei
skullc re !(. Hön visade €d srod lnh€ss. fttr sin lpFsift
och eaw en utnltrkr sruDdlis kritiL pA wuje huld Sslk'llnishcr
och inrrcsse fttr Eacn vår iögonfallandc och vi hoppas. ån dcr
inte dröjsallr fttr lånse inran hon besöksoss inen- Miss
HewaD Åtfdljdcs åw cn ånnån kdnd eneelsk corsidomrre, Miss P-

Cudics- En ssnrnranlat.line av Miss Howans inlryck från t'cdöm-
dnsen sam! siålvå dotufrDpönen bifogas.lotta Corsi Per.
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Enhcrlis \velsh Corsityp cllcrlys€s
I anslubing till wÄrens utstell'ringar och dÄ sdrskilt den som
war dcn l6:c maj kan dcr vara pÄ.in plaB at rill diskurston
t! upp hur wåra domrrc scr pö rÅ/clsh Co.sitåscn-

Mm k,n inre urdså et löNÄq sis öwer tru olika uppfardins de
olika 'lomama hor om hur m rvclsh Corgi Eksll
det finns en stånddrd fttr raen - e. sunddd s(fi rr s{mma i
Erglånd öclr i Swcriee. På en uLstållning kan tilr exem',el en
wclsh Corgi få ctt codifika. Nh på åsra uls.ållninB kan sonrna
\Å/clsh Corgi lå 2 ökl it'r en atur dom*e. Nåsdr r{€neratisera.
will somliea domare ha ko@. andra lÄnea. andra åter små hundar
etc- Rn hunds höjd- längdcn pÄ ryggm. öroncns slorlck. ögon€ns
Iilrs saml ftoDreN djup crc. - ål1 dcrtä som eör ryped - wanemi
emerlerrid icke l_rån wec o €xeopelwis
päIscn varicra gcnom gllnine, justcrine, nybadniflg cller till-
f:rllis nedsådg i nllmåntillsrÅnder. Vid.re kan hund€n wisas upp
olika "fiån sÄns rill gåDs".

Vi måsrc dock eodl. den bedömning, em cn domare anför i si!!
protökdll. Der årju hms uppfarnin8 såso6 h tölkdr sraddar-
den, M€tr - och nu kommer det vikriea - de! tå. inre wa.a så all
de olil|a dotuam. har olika erundsyn på hur cn Welsh corgi skall
se ut. Defta harernellefrid flera äw våxa svenska 1 /€lsh corrli
domare eiie. wad der will syDås.

rtcr far inrc t'li alliför nyckci sanning i dcr som srÄr i SKr<:s
Hundspod nr 6 i änikeln "1'Å utsrållninc". Hår ci(cras: "a!t
der hlil Fed hrDd8tållnine fgkriskr bsrc a' m€nåi an ws. -r,A

skoj"," Som dc! nu år, så sållcr dcr lör cn ulsrållorc atl rinna
den domdre, som a.sd jrsr den rypen aw Welsh Corei hdn år äeäre
rill v s korrekt- Wilken lednins i rwelÄ har nu. i sådua i':Jl
från domaen3 sida? SkalI dcr wc.kligc. wara nåCon nrcning i uF
sråtlninla.fr! såsom ctt instumenr lltr.t f:l ftan den körckl:r
webh Corsi typen. mÅste dorrama hå e'1 lÄnet mer ensåtud upp
fartnine on \Å/clsh <lo.eilypcn än de hår nu!

Lrrs€llgmas eerDens5rrma önsksn & at ra en wcr|lisr såll<u ris
bcdömnine och inte spcla på lo$eri frÄn CÄne till eåne.
Der :t' in.e t åra "på skoi" som hondurtrfitdare sråtl€r ur såns



eftcr annan, dc. kortar en hcl del, sÄsofr mcdlemskall i r€spcktive
utstfllningskhbb, anmålninssrwsift, resor till olika ståUe. i
lrndor lör ät sdlla ur för dcn -'rdltc domärcn ' s

Dcn kånde eneelske \v€lsh corgidomtren oct w'elsh CorgiförfanåEn
Lilrcr-Kåyc lörcslAr: "Vi mÄsr. !.örå klad mcd domåm. hur on
korekt typ skall se ut och vid bchow fil dem at å.de meningl
Dcr dr inrc åft fö'våna, sn nrän kan fä höra: Jåg kan ställa ut
för de nesb dofråren n!, törj.g t!år olika t).p.r i min kenncl-
Nåsr3 tycker om sroE, sdrtr vill bå deD små... N{en urm rwiwel :n
de! oss själva oct wÄr totknins av srancrå.detr, som vi mås.e tirl-
ftcd$rålla. om vi avldr fatr är. försökd lhyrijd sympotis och
antjpatier hos skilda domårc, lad skulle det då trli av cnbetlie

Nu Ater tilt domarber'.lftelsen från d€n l6:e måj. Miss P. Hewu
sågcr! an dct allwslieastc fclet hos vÄE w.clsh Corgis vs skill-
nadcmå i srorlck och t}?l Vi skåll r! intc skylla pÅ wåh dotudc
rör atr det ;ir så- Nej råDEr d;iriliÅn ! Det iir ju wi sj ålwa som
awlarl Men noe skulle dcr wam eft ow6rderligr sittd år .&sen,
öm domama hade en md 4hcrlie uppfal.ntug om asen ån dc har nu.

skulle mån in.c kunna län*o $is st de dika domdms sins cmelrln
kollad. upp sina slmpunker på hur ryp6 skall varu': Kånske dct
låmplisen kunde ske i samband med n.rsh utstållDiDe, dÄ wi får
hir cn .pccj.ldomarc liÄn Englsnd Då kån donEnra också lä dir-
ckta inkyck från modcrl{ndct Rjr \vclsh Corgisvcln. SVENSKA
KENNELKLT,IDIN CIICTSPICIALKLUBBEN FÖR SÄLLSICAPS OCN DVÄRCINJNDAR

t ordc kunoa slåIlä sie i spdscn för en 3Adån t.åfa och SV'N-SXA

w$LsH ctRGlsÄLLsl(aPE'l kundc b fr.m dcr lewandc "srudiemarerial€r"-



Efterlysning åv äldre Wel8h Corgi Prit orb Corgi Pråt

På re&ktioner hiån€r vi Fä 6ed att scamå ir 8!nla ftlmer av 'w€lsh Corgi
Prå!" och dcås fitEgångare "Corgi Prår".

Når scmnirl8er iir fiIdig kornm€r vi successi\4 ån lÄggå ut des

Filf-filer så ån ålla di DledlcDrnår kan fii ts del av deDns ovårderliga skåfi-

Det så.hs enEllenid en del åldre n mlE fdr att vån ntåteriål skall bli
komplet!. Dtulör vill vi giirns åt ri som har åidre årghgar hefima at litta
isoom dså lor att e oE Di tar de såk elc cxemplarm.

Dc lumntersodl ssrk os årl

Ar
1963
1S63

19e1
1974 tom ä05

2ffi
ml1

nurm€r
2
3
'|

Alla
3
1

On ni har rågot eller nå$a av de nrnrner vi saklgl så mej lå
Edaktor(i4swct ors €Ier rils 070 619 6393.

Vi tåckar Få fijrhard fti hop!6s rbcd delna enerlymits kuDa fr klubbes
WcP-bibllolek kompl€u.
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Carina drör en Lance för vallning,

I våras frckjaq se en tråd på forumet på sWcK:s hemsida dör det skrevs
om att prova på vallning m€d våra corgis. lag tycKe defta verkåde
spånnande, inle för åttjag var speciellt inkesserad just av ått vå]la får,
men för att se orn anlaqen iånns m€dsklckad€ trots att d€ inte används
cå | ii,qt inom rase-nå. \åvå|, v, ånmålde inr-essc och dåtur Desråmoes
hll en av daqama !nder påsken.

skårtorsdaqen droq bnce o.h jaq dryqt 20 mil söderut, till lilla samhället
Mdq.d dar vår handledåre rö- daqen, l.å-e, mohe Jpp. Trådslartd-e- Evä
anlånde ocLså med si^a två cåro oartikår och slutligen lor e.
sheltiehane och en pembroketik ;ed husse och matte. Efter en
genomgång där vi beröttad€ om oss och våla hundar och rörväntninqa.
fick vi en b.ö introduktron av kdne hLrr det skulle gå till samt vrlka ollkä
beteenden rasema har, förutom att varje lndivid har sitt såtr att jobba.

vål in.e hos 
'å?n 

fick v, 9å ' 
korta per oderreo vå.å hu.da.. Det var

'ntressånt 
dn se hur olrkd de reagerdde på r;ren oL- hur de betedde srg

'ntor der!å nya, nen inna- dagen vär slur så haoe älla hurdarna visäi ätt
vårlnragsarlågen lånrs drir' LinLe vdr i.ne 4 gånger hdqer, lorstå
nl'rållet'laqäde'Fan efter der når de spranq hen mot fåla- m€d de
andrå lå.en Andra sånsen lar han lte ointress€,åd, satte srq m'tt,
haqeF o.h t,näde på allr ru-t omkrinq, rredle gånqen vår fåDajs jåiteqon
samtidigt som han ändå följd€ med på avstånd våd tokiga matte höll på
Ted nijr hon 9rc< med dFsca ,lhga diu.. sen, tå.de qången blev del
vå'oiqt tr8!t ror Tatte o,å.d rår, stiinsser, d ken oc- allr som var ett
hjnderför arr tå siq fram - och detta berodde till stor del på att Lance höll
flocken samman oci tryckte dem mot stängsetl lag själv kunde ju hte
toild dettd, Jaq qrck dessutom mestddels med rlqqen mol Ldnce, men
Irdne och ö;-iqa såq vad som hånde når pol.€tren t_llade ner'

Vål hemma i Kadstad igen börjadejag fundera på var viskulle kunna få
rortsåttd med dennå åktivltel, hlttade en f d gEnne som har får, border
.o lie o.h åussie och roq konrdkr. lov'scr, vi slu le 'å våra med och irårå
när det pdssåoe. Nu här vr vår{ lväg 4 g3-ger o.- det Dri. rolrgare ror
värje 9ån9, jå9 sjålv hår fått lära mig mer om hurjå9 ska bete mig och
inser att d€t är lnte bärå hunden som jaq ska hå koll på, åven fåren
måste rållds under -ppsilr. Vi hår bdoåt styrå Larce l,le re., vdr hån
sra bernna s,g 

' 
rdrhåilonde hrl rlocken om vi sLå 93 rakr eller svångå o s

v. Vi är en liten grupp med olikå cser som tråffås och trönar korta påss,
vi lär oss åv att titta på varåndm och diskutem vad vi ser och vad som

laq uppskaLtar att vi fick mdjliqhet ått prova
roliq aktlvitel som vi kan hålla på en "laqom"
skoj och hoppas flerfår chansen och tar den

låck Evå öch lräne för intmduktidnen!

på dettä med vållrlnq, en
aivå iust för ått det år så
når tiilfälle bjud! nästa qånql
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Fjällvrn&tng med klöYjåd corgi.

De sena*e sornråmn har Mikåel och jas fällvåndrai på amalömivå. inset
dttande utd vddringar mell"n tällsiatioftr cb dagsturar bår ståtl på
prugrsmmel. Vårje gång har'!dl cardigan Assar 6ljt med (6r€en Fces Acer
Platmoides, 6dd 2005). I tu b€tön e vi 6s 6r att vägå oss på hel&
Jåntlandsriangeln: Turen g& då ftån Slorulvån, via Syllma och Blriarnliåren
tillbaka til ulcånespunken. SarnDa rst sår mar 47 kn. vi beståmde oss lor
åtlla 1vå e nnii(erpå Sylåm$ !Ällstation. i hltlig ålpin,niljö. {öratr görr

Klövlevåskan väqde clrka ett oö ett halvt kllo.

Eftccomvi skule vudrs
sannunlaet fern dagar
h*ldtädc vi oss 6cksä fdi
att klövja Asse 6r finsla
gÅngen. MaD m6!te å med
sig hundsal föi hela tiden,
och Assår klndc m hjälpa
till att bäla den. Vi lad€ i
knappl 1,5 I(s i väskornå.

uppmr[ksarnma på om han
visåd€ r€ck€n på !ötthet
mer någrd sådåna såg vi

pi8gl llav över den

uppftlutånd€ ledm. A$qr nck mÄnga bemdmde koI]1trntsM sv m6nriåko.
vi möde, och vår slolr n?ir hån mötlc slola scftif:al som också Er klöiade. Jlg
k"n nirsm också. tyckie$ han tä!](å,

Undcr dagsutflykcma bohövde hd intc båra, UDdcr cn.v den mötte vi mycksl
ren. De år dldLs djur, son nålftsi yar de fedton nEter liin oss. Efler vissa
tillsiEelier tog Ass& dct lug och såtlo sig bårå 6r ril titto-

På tft år hår vi inte behövt !a fial' r€gnstillen !i shpål pål Dennå gång
regmde det myrlet, nElj bda ntu vi hmit em dh Asg sotuat söh i de
bunr som qällslalioftrnå sliilll in i de rum boend€ m€d hund får boka.

Del stönta Ävenly€l var på sista stiickar, ner från Blålarnmamn. Diir lmns et
kon r,åd, som i va iså fåll ksn kotsa nEd könBod på. Mcn i år Är det mycket
1,ar1e4 och eiier att ha mot nå$a som t6llde r ten ur skoma kåvlåde vi upp
b)rornd. Längdc skorE på rygSsäckcn och klev i. Vi salt€ på Assr selc isläll€t
för klövjevälkaa soBr .u var full av smu$tvåt istället ftjr den uppåba mater



Del !"rdjup! fdr€ corsi och
smmt, trD hnn siffirad€ på.
Eåcrål rullåde har sig ton i

sudeD och tbnMfie slatt

nollgndigt.

Når vi kom ner efrer cå sju
nil på fem dagar konslatdade
vi ålt vi virserliien var röna
slla rc, Elen utln skoskåv
ellerp.obl€m med lsssd. Bm
jobbat av sn lll[d som
fomelLl år veleF!! Nu låddff
vi infrr niista å6 vedrins.

Det endå vi tiirker på saskilt inlor desså fiillturer är an öka mångden rnrt lite
giån! oci att ha med någa me.girika hundkex som EellåloåL Ass iir oclså
!ånd ått gå på Singcr rncllan ois t!d, och klr ofiasl gå Iö$. Vi kopplår honon
i robet {oftåder och vid möte! med fråorÅnde hurdzr.

Eva-Lo(å GlgrlÄ4 Biöfl€d

I stum beundhn i^fdr Sylmassivet.
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corgiträffen iLuleå.

Llngefdr lluqofem cardiqans fyvdr dok nqef pembroke lpp s.m ade5 i

HlndhLsets lokal 17 'naj för att i kå, pråta ocr prov. pä -å lylydnad. V
hade bj!d t in rnstrulior l.erd Eknran .tt hlålpa oss. Utanfor osle reqn€t
.€d så .Jet v.r tlr v v. t en r.omhlstraff d?n.a !:iqen! F.r ni fars aq på
fler traff.r ocrr prova på d.gar e er v L hlA pa I I dtt anodn. nåqot f:r l
qb r- kontåkr- mia som req onsonrbdd
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CORGITRJ{FF PÅ GÄRDET
storstockholmsreglonen - sörlhlånd-örebro

Vålkomna till hostpromenad SÄMaq:2A12J0J4,_k1jl3"A0

V tniffas upp€ vid parkedngen (mift på) Gärdet. Adr€ssen år Greve von
Essens Vå9. Du kör in direkt höger efter ätt ha pässeEt Filminstitutet.
Vi tdr den sedvanliqa corqiprom€naden runt Gärdet. Därefter kommer
"vår" velerinår sånnå Undfors att finnas tillgånglig för frågor. Vi fikår,
irågar och pratarll
Klåder efter våde.l OB5! för ållas trevnåd, låmnå l6ptiken hemma.

undrardu över nåsotj hör av dis tlll Bolle o7O7-42 12
bolle(dcorci.se

-'---rflf, ff
Från Staftanstorp/Kyrkheddinge kör man mot cenarp
T-kors dår man tar till höger rnot centrum.
Efter ca 200 m kommer ett fyrvågskors.
Sväng vånsteroch kör fööi Konsum och efter €a 200
Håckebergä Vå.dsh!s.
sväng vånster och omedelbalt illl hög€r.
Efter cö 100 m finns en pårkering dårvl tråffås-

GPs-koordinat Lat N 55" 35'44" Lon E 13o 25'05"

HösrrRÄFF r SKÅNE =)
söndagen den 30/9 kl 11.00 tdff?s vi I Häckebergå strax ltanför Genårp
lör en hänlq skoqspromnad.

Promenaden tar unoefär 1 timme i läft teränq, Vi åter vår matsåck efter
halva väg€n.
Iaq med våtten till hunden.

Det är b€ om ni rneddelär om ni komm€r.
Till f4onica ring 0410/44246 eller e-posta
monlca.gl€mvlk@teliå.com
'llllAgDeta ring 0416/19955 ellere-postå
€or9i@telra.€om

om ni kommer på avvåsar den 30/)kan nlringa
0702313981 (Monica) e11er0730591669 (A9netå)

Monica Glemvik och Agneta Palmkvist



Så skä det firas!

Det kom ett inbjudningskort. q/älkommen till Elwis kalas'stod det. Det
vår redan daqs fö. hans tionde födelsedaq.

Elwls är en ovanliqtfln llten kille, dagen tillärc iförd stor rosett isvenska
flä99ä.sfårger. Han vålkomnåde ålla med gläda tillrcp, tihäde
lppfodrand€r var år paketet? Han vårju van, visste precis vad sonr
9ållde.

Hans elegante huse, Elwing Friberg,
Halmstad, hade som vanligl dukat ett
våck€rt bdrd med blömmor o.h
levande ljus, kakor på fat och
sjålvklårt flnå tårtan.

r,4en lnnån det vårdågs 9å till bordet
fick månnlskoma varsltt glas med
bubbel, sedan hur€de vr for
huvudpeGonen som just då råti upp
det bästa paket€t m€d qrisöra. Han
häde för säkerlrets skull parkerat sig
under bordet, nåra bästa vånnen Ulla.
så vifick hurå båst viville..-

Kan en tioånq welsh corqlcardlqan ha

Kristinå Lundgren, sknb€nt
Gun Baagö-Lårsen, fotoqraf

så kom då tåltån fråm tillållas iubel. En
vacker prinsesstårta med en stdl-
mörlröd ros..h över helå tårtån: Elwis
10 år.

Tioårinqen fick första (och största?)
biten, seryerad på qolvet. viånd€ satt
kvar på våra stolar o€h njör av festen.

xånske kan dsfr E t tå ktuna in i .orglbladeL? Btldetu tu 4 ahhg nötua
nen nt ka.ske har nöJhgt f2 dn något ljuere, Jag menar tnte att alla btlder
ftiväntas komna ned, fren kanske tgftan plus q på "fl*831et" ocksg7

Kld't a .ler ullenel



det inte bara år tde allrå högsta
kretsa.nå r Enoländ som mån under
]ånq nd hålr,t;q med Welsh Corql.
Även i Frånkrike, når pEsident
Charles de Gaulle satt vid makten,
fafns det corqisar ide ffna gemaken.

The Pembroke welsh corgl
NewsleRer i Amerlka berättar att
Lady Dorothy lvlåcMillan, måkå tlll
den brituske premlärminlstern,
skånkte en w€lsh corgi tillden
fGnske presidenten. Corgin, vars
namn var H€dgehopper n, skall ha
undfaonåts med enoeiskä hundkex i
åvsik;H r: hnn.m;F kånn: <,d c6m
hemma. En dag gjorde hän ro;
detta ett fölsök att fly. de Gaulle s
kock tog lpp jåkten och förföljde
h!nden g€nom den park som hörde
lill presidentens lanLstålle, men
forqäves. Tll slut lånqades ernellertid
som vaKade utanför parken.

Hedgehopperll skånKes tlll presldent de Gå!lle fdr ätt ge tröst och
e6ätta Hedgehopper I, som vandrat över regnbågsbron. Denne hade
vini en stdr fdvdnt r held dp Cåurle 3 iämih eh \oroen efter honom Er
svår. Vi får hoppås åfi HedqeFopper II snart kom på ånd-a oci biiwe
tankar ån att försöka rymmå och verkllgen blev den välartad€
familjemedlem och kelgris som hån vär avsedd ätt bli.

för tolv år sedan Rck
Emma, en åv d.ottnlnq
Elisabeths corgisar, en
mycketspeciell kull vålpår
i vilken det fanns två
treftirgade som döptes till

Drot ningen behöll Linnet

lvlonty bor numerå hos
drottning Elisabeth och
prins Philip och å. en högt
älskad medlem av d€n
kungllqå fåmlljen.

Hedqehopper U ln av de qendarmer



I Jubileumsnumret av The Lådy, som utkom den 25 maj 2012, 9äv Monty
en lnteMu. Bland fråooma som stalld€s tånns fÖhände:

"Whal ate You workinq on at the noneht?
aecorning å mäscot lar one of Mumsy's nje€ Guärds regiments. so I've
b€en dolng lots of mardtng and maklng sure one's coat looks really well
brushed, I love the Guårds, They åre very good at changinq,"

Chu€k steak and gr6vy"

'What ls the nastieet thing anwne has ever sald b You?
Probåbly whåtever lt was Prlnce Phlllp said when he sat on the chah åfler
one's little a.cldent. He didn't ne€d to sny su€h nasty words, for one is
an old co.gi. Soinetimes one can't get down from € chair in time."

"Whlch phnse do You most ovense?
Wuf (lt's Just woof but ln a Bärftshke öccent)."

Whöt wodd vou like Yout epltaph to ey?
A doq is the only thhq on this earth that love6 you more than he loves

J)JJlt)).aJlla

Myck€t trevlig blld, men vem hår fotogråferat och vad h€ter hundåma7

ll



Nominering till SKKs förtiänsft ecken
SVENSKA WELSH CORGI KIUBBEN

BETR, UTMÄRKEEE SOM DELAS UTISAMAAND MED KENNEFUITMÄKTIGE

Svenska Kennelklubbens Förtjänsttecken
siatlrerna för sveneka Kenn€lk ubb€n, rörtlånsrtsk€n an8€r atr dEtrå år av5ett att "ltdeios
ti6on edönslolil stordo insotsettilt vetusantJd id^de ov sKKs syften "
Mottasaren av LfiJånstie.lnet 3ka ha €rtt verksad inofr olga i isatio.e. l mlnstlo år.
Pe^onen ska havait aktiv lnom €tt brehområde iil€6 kllbbå.dvs- inteenbårtvait
kiutentill e.vi$ rar och ellerspeciålklubb.

Förslag på mötta8åre åv S((s Förtjånstie.ken ska skickäs ull sWC(, % C.cllla Llndhoff,
Norllndsvåg€n 15,16a59 Aronma all. sekr@swcLorg. FöElagen 5ka va6 pGtstämplade
*nsr ds 30 .@mber 20tL OASI V.r .o8a med .tt ståE persnn.mn koråkt.

sl(l(i Förtlånstte.kq dela !t isånband med s(Ks (€nnelflllmåkllce dE. vartannal år.
2013 års kenn€ltul]mäkige kommer att hållas den 17-29 rept.nber på clanon Hotel sign,

SK( bjuder donåsaren åv fönjånftecken på bankeitniddasen på lördas kväll. ovriså
konnåd.rstår kluhb.n.ller mottågår.n slå v iör.

sid r(l
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Nominering till Hamiltonplaketten
SVENSKA WELSH CORGT KLUBBEN

BETR. UTMÄRKELSE SOM DELAS TJT I SAMBAND MED
KENNELFULLMÄKTIGE

Da€! ån iånka på atl skicka ln era iöalag på mottacar€ av Hamiltonplaketten !013.

Skriv ner era lörslag på bifogåde blanketl och skiclå in tlll sek.eteraren i1j. sWCK.

Hamiltonplaketten
Enl$ nåtutema för Svenrka Kenneiklubben! Haml tontlakett ?on pldketae. dlk lot de4
en senan fionsdnsstikt ahere sosnot hundoveln acl höris.non i hös stod lrönior

Förslag på oottåCare d! Hådiltonplaietten sln slicta, dll 5wc( % cecllia undhoff,
No.llndsvåged 15,1959 Blomms ali. s€kr@swc*.org. FiiBlag€n ska vårä poetslåmpl.d.
cnan d6 :'0 n@enber 20t2. o35l ,rlvatpeBon/nerlr.n/raekllbb k n lnre nonlneG
lö61.g dn.*t tlll SK( utan måste eå vl. iin. Bp€ttlv. sp*iålllubbar,

Hå m I tonpläketi.n d.la3!t isåmbånd m.d SK(:sk.nn.1flllmåktige, dve. varEnnatår.2013
års XenneltullnåktiBe kommer att hållas der 27-29 septenber på clarion Hotel si8n,

En liet rtatutern a 1ö r slehrliå Kenne lk lu bben ! Håm ihon plakett ao n pldketten ti delot den
son senon ftunsönssnkt otbete gdanot hundafuetn och hiinsenon i hö9 qtud fÅnidt

Xnrener f ör Hånrllonplak€rten
För ån komma itrågå lör Hamilronplå]i€tten ska moltaEaren halarnåldivuppf6dar€ under
minstl0åravakuelras.Bruks dh jahhund.åerskavaräbådeprov och
exte örm€ iterad e. Tynad pu nkt€ d på provne dterna ska lisaå på rarsF!.lii ka p rov.

Hami tonplåketren kah också delå5 !tilllen per5on son pä annåitåtr Sjort en
utomodenrlls in5årslör hund.vein.

5K( bjuder nottåEåen av Hamlltonplakenen GhVtr€rli€ac en pe8o. på holelkum en narr,
emt på b.nkettmiddåsen på lördåc kvål|. Övnsa kosrn.der siår mottäsåren eller eventue lt
lö61åg$tållåhde klubb f6r.

v€tuånh€tenfår nt.nridä motsKKs grundr.gler, lnteh€l er tåruppfödningen/
ävelearbetet srda mot5KKs oollcv, Finns h;ilsoprorEn föraktuellGsska lpFlodninren



vl€ Erov på e. ltmårlc håltoprcfii. Desuton tka löee aren peGohshundhållnlff inod

Avlld€n person k n ini.nomin.cssom moltrcaE av pl.k.tten.

ndpo.*t då H.mlltoryl.ktten d.ld ut
llakenen delar!ti*mband hed s(l(s Kenneltullmähhe2013.sK(stårtör k6tnaden Iör
€tt dubb€lrum en natt, ehr bänketren på lödaA kvåll tör t!å peBon€r.

liiormrtion on nomiHingarh.
Föalactil mon3sareavHamihonplak€tren kai lähnastill sKl(av läns- ellerspeialklubb
eller altab.nlten Fsklubb.Önskar enslild medlem l.om sKk.orsankationen kooma med
töElåg rka detta sklckås till vede lbdråndes låc ellerspslalklubb. En3kild medlem,
N5qrbb, tokdl k n nelklubb etler tokaravdel,,E kå n in re lkl.la r6c la8 dlrekt till s( K.

Nomherlrg till Hamlltonplakeclt
SVENSKÄ WEI^SH CONGI ICUBBf,N

Med laula8et blioeat en sknftlE cdoeörelse i,ver p€M.ens/ke.n.hs uppltdal8åm ne.
Der år vikigt :tt i.torm€.å oh t.€x. upptödniryen hår häft såBkili stor betyd.he lör räs€ro
iarionella och/elle. lmemalioiella ut@cklins,

rde ial en spe.i6lklubb iomrneGrfler6 upsliaa€ av sahha dt rlG specialklobben elter
€3en bedönnlng hngordnå lö61ågen eollgt ovånstående lijrutsåtr^h8a..

Dåföda@n lån sk oa både löNånian o.h missnöie iollka lå!å. bör b€rörd p€Mn lnl€
l!btEer4-eE-aEcgLEld3l!!_h!4 Den arbets€rupp inom sK( som iöreslår prrstaeare

iillCSlåmnä.1ryo notfuerlna tillvårför män låråller int.få.plaketien, D.t år en policy

som svenska knnelkllbben harta'lnälhredän långe De peEonersom blktilldelade
plakett.n får €tt bra dk€ld h.m I br€vlådån. Öwiså tår tå d.l av beslutet g€non cs

srJ l(l)



I'lomherl4 d[ Ham rolplakett tr
SVENSI(A IIIELSH CORGI XLUBBEI\I

6rd.arå r.it.s.E e H.mlhonpl.l€taen 2011

Motivedne k n lå m nae på dettd blåd .ller brota iep. Er

sid3tt)





SE I I'Il DAI'FIEI T''S WTKTORIA WINDSOR

CHAMPIONAT
Far: SE UCH Rising Star ForRyslit

Mo. SE UCH Himlåbeke.s Yållamo

UppnjdaJe & ågåre. Ho's Dågerteg,

Cetifikar 201 0-0&05. Norköping.
SWCK Ritva Råib. Fiddd
CertifikaI 2012-06-30. Borås. Södm
Älvsbo.ss Kemelklubb, Ewa Nielsen

Ccnifi kat 2012-07-07. T1ååker.
H.Imds KeDelklubb, Nils Molir Brld: E\a Schdz

Hcj Co.eip8tl

Konlmer nu med den gladå nyheten ålt min
elskåde cåldisan B]ålirans Folte folkrce N
k-un titulem sig soln sv€nsk chrnlpion! Den
4/C2012 fick vi det sjsta och oftcrlirstade
cenct på Ölerk lix intemåtioneua
lundut tÄllning.

Skickar mcd en bild på cn nöjd rblke J
(Forc: Pauh Holmqvist

Mvh Hamal Craln

.10



CHAMPIONAT
Ny utsiälldrgschåmpion
Noble Bagueue Johnny (Philip)
sE 15586/t010

201 I 06 19 SKK Ave$a donåre

20ll 08 14 SKK Aske6tltd
domare Per-F.rik Wellin

2012 07 22 SKK Köpil8 donEre

Äs: Briu-Marie Bäcknun

Noblc Blglcttc's Jum Jin
SE 15585/?010 blcv Champion i
Bods 30/6
Uppödde Gh åsac Kennel Noble

Kulbrildemå sEttas av Lillenml



IMPORTER
Cymar's x-Mås Clarnour
sE 19184/1012.

Född 201 I-l2-24 clier
Mulrich.mpion (lrt uch, EUW
07,Ir Ch) Red Baron

No Uch C).tor's Ch8carell.

ÄBm: Kemel Noble B3guede,
ToNry ooh Kosol Lake.

Ada Ek i Heby har inponeEt wales Tale s

l mARoyalPrincess "Sdna".

Fa : Fl UCH Wickham O . Tirroedd IFel.

Mor: Wal6 Tale 's C&tch Thc Tresw.

Uppfodare: Wales Tale s Kcnnel Marja Pusa

,'1



PARNING
Csrdisården i Bulls Eyc/

Hår hoppas vi på nya sE'.i

Pia Schriider

UTSTALLNING
BIR CH Wsa Borgs FilitoDka, dölrff Rhodi
Hiiubcnthal BlI4 CH Ado sa Noble Lad -
Rmsaer Foto Helen Hesiksson.

CH wcsa Borgs Filitjorks. som åss av Elisbedr
Ahlennrs blev Aven BIR och BlG3 iVänersborg.

Botl

.11



SKK värnar både miljö och hund!

Sv@sk K nelktubbst ehiudet n! gEtis d.ggy bag h.dett.estawger

För h( infomrioi kon,ftr sk k, Kcii!&luhLci

Tdcton,03 79! J0 13,0705-31$.r l1
li-eo{: h{n.rcsob!.*(?tkL.$

Pressmeddelande

svenska K€nnerkllbben FinkebFvänqån 70 163 35 SPANGA
t6r0&7es30m Fd os795 30 40 webbFrab ww.skk$
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SVENSKÄ
KENNEI-KLUBSEII

Pressmeddelande

sKK stödjer inte

eo r0 r63 3s sPÄNca
bbplår@*[*

F& nd,bfom ion L,nulr. Sxtukr knn<ltaluh$.n

T!lrfo!, 0&?95 J0 13, 070t-31 33 l?
F:po : hd.rcruh.q4rLk.s

det gula bandet!
5wnlka IGhnelklubben nödjerlnt€ d€t 9ulå band€t soh äriänktartvaft a

f6r a$ så ftän o.hklappa hunden.

ryqlll(!Dnur* f, r.! ir! !,,., rdi6s nt:a6i! dr N! lilsd e tdr rii hsdL]h!
r.olplr rr n, ro6h@ker 6!J u6!l Ll4 Bi 4!snrd,rk!.r iiJ! ristrir1c Ärri

+r&svnj$rl k-u ul,$rd.!ll"rdrr,
!n, Ltd riih lir[ (q,! h, di]E$Itr, {16 LAb, is &n q iii$nLi r!!ir rjllti Li
ild Lh!6ih4 !{ r! rkl! eh r (!il&i! 4iL@!si!. oh Ln d, !r( d4! i ii;{
\i , (mo(rlrL,r,h.o dmhns | !; ril dn L\r; ,&, måiB5EBr.

{$oiihui rornsrBi,,,r Jt

d4!! E'l,!Lkd !r dL huiu \xk! rr iL$L
ln'!on'8J1ii]Lui!!iiliurlic!nJ!J'li!
idrE orrLirLrr \iq1 nrr L,!* L rod+{e!

F'nFi!6!ihlhJ!e{oE|r'iLi8q'lLluJte'ldtrJ4id|u']$Jl{!

. Io tinn\]!rjn|{Jmn\m'l! Xi.lllr
ho ,rcr *nonhii !qr{ r r k dri 6

^u!4r,'8irJ! 
riu,J4.e ! Jo hna ,



SVENS(A
KENNELKLUggEN

Spånoå 12 06 21

Branschråd behövs för djurskyddet
Renlsliden ftjr ttuainen M ftEkget dI ttl djudktddshgsn'nning h n! lihl d
M Svenska kennohlubber tu Iilftnnlslva.tuä ptlnclpb ahnkdrlngatson
tii hu btatsthoftftrhet ska rMjts b ne sant att sanhäxenytdga hutdat
bahd$tdhv Mtin&ntsnniltdttimabetathondanauhiiftstöt t4$d5k,

cnb[ r]$LrJ[r4 , Jrs ftr3 !!k se! tu! Lfp ru ti,i{di ,! uJr 
^r 

LulLp !d!

L'{r;!rrl'( ut d 6 dr rnls!,i!! r &! !!l

lnlör lasre0l6Ede bEn$hråd

l Ldl'l|h:ifu 6! ]]lntlqJDhn
!.1G4kiu i,trhlLqa! r $! i$hiii! sriRL.

iq i FtrqF ÅLr LrJd hli ltriril -btd
Dql q!l:! srr diu4*inl{oir } r, rt&tlrqr4qid dr J],!J &Ji, dd. vi I;ILF
r Jrrin $ rr rlu nr i l$q,q r d, rdNlin\rlllir{r GGu Er\ od 16bdrdi*o
riis!rt Jbiurswriirartis rtu!i!s,Er hlqs!rdrit i isurLiid4

Samhiillrnyldqn hundarhehöv€rtänas
D( .h,rt 1,h.[!,,r,1 Fls h,hLiai{! i rL JjL( L} ;f Gn! F J:Jd n *Lir

Fs momnn i {! rJ ryi hi rrLm.ll "r4l,s,

,t{!6nui'6lu!nru rb+t+rLqnrrFiJ(
!ll!r Pi i Jlrh {}r bid 

' 
LlLs.luo i

F! )' Jd ftl! lbdd oJ [n { J.,L [le r
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SWCKS| åt

JUETLEUWSÅWBuK2u3r
Dema d^bok iir tånki atl vea en "sveGk" å6bok dvs ned sveBkäeda
och/eller svenikuppft ö hr$dar. Vår fdrhoppning air alt den skåll speglå
corgimscmd utvekling i Svcrige udcr dc scnsle 50 åM. Finns dd tråge
utliind.\kå hundn som gjon Drx*.r .rro, åvtryck i den slenska aveln. b även
de vaE mcd. Dema årsbok komer att by8g! vidare på den son logs iian
2008.

Nu är der dags an bödå skicla in bilderpå de hundar ni villlu med. Nya
@lvcller gmla kon - alla är lika välkom& M 1ar tacksmt cmor kon på dc
rikligl emla hudans frår njr. sd sjålvtauer alla nyå. uga Im.iårl !

Vi ii! t&k$mma om ni skiDksr in digirals thon. mcn självklan går der bla äve

S.nu:t 2012-12-JI i vihuu uunde ns thfantustishu 
^od!

Undd.g skickd lill Mil esbok/a'swck.ore eller till Borghild Welhtrön!
Holm€ns viig I 8. 760 3 I Edsbro.

Vad kosl,I deil
Att ha med håmravlc hund '(bild på hund + stamtavlaD) är gRlis.
Annonser (kennel-, lppfddar-. avclsannonser c(r) tosi8r lijr €n helsidå i fiirs
SEK 200.-. Änboken kormcr an kosta 30O.-

månsa corgikort och motr..! | |

Ra:lw Standb.rt, Sotqhil.l Lyelbtrön



T] PP F ö D ARE T IS XA RE G L E R

Fast6rål1ds vid SWCKS Ä6möte 2012-03-31
oiillmdc 6r medlclmår i Srcnsks W€kh Corgi Kubbcn (SWCK),

' Skall löljaSKKSgllndlesls
Bö, cj låt! bdäcks tik som är y.sE än 24 eånodcr
sku ll i avel mdasL dnvända hude. son vid o tficiell uls1iillnins ninsr hr Ott
kvlhetsbcdömingd cooD. Alrebrlillgiilld äkn Fns 2 i llElittl cniigl dcr
gunls bedönni.gsysremet.
Slrllrvh cndril$ ErrtTNkÄ udi@h turka hdividcr
slall vu !ål i$r i E+ekLire ressrddård
Skall. om nåpor onomåll upFstår i kullcn. irtbmcn avchddet
Bör stiilla up! ned idd Gh hjålp till vdlpköpat

Lrpplijddedsla r€*le. siill€r åv€n ldr !ålphiinvisnins och .v€BddeiRins.

ÄT ELSRÄDCÄRDICAA (II)
0t5tJl3t3

ÄVf,LSRÄD PEMBROKE
E!{ SJö.höm 0J:0.8r036

0761-34 63 33
045-337 50

03-3? 50 03
029$210t9

avclsd r0dilMtor\$dLo uv.Lnd pcmbrok.aa xwdli oru

YalphäDvis ng Ca.dig.n & P€nbroke:
Anr Thols-son

r.1 t)13 b2210 47
E-posr: !!lpbllEdljlllllslcbrB

A}'f,LSKOMMITTEN
Består av aveLsråden ftjr cardigan och pembroke

saml ledamöler enligt nedan.

I avclstornmjui.n inBår åv€n vålpfiÄnvisåcn.
Mail till hela avelskomnitlöd. ovelskomminea.lsr&kprg



REGIONOMBUD I VÅRT AVIÅNGA I-ANI)

Föt tilltåller har vi$ vd@s iGlctgöllm.L Vår nåhäniine ä! nanulieois an rylla
åvcn dcl tomMmer! Du son här dps till d.n vaketa datsai, hft !v d,g tjll esion-

Monie clcmvik 0410-44146 modq.dqnvik/a\clia.cor.
,Äsrd!?alflqvi$ 041l'19955 coryjii4ElB&!!

Ellie AnslcrolFo6h{rc 031-33 I I 009 rllioadrrti.sc
0706-]0 25 o0

Lou! R.nncrfclr 0l0l-4ll45 !@nerleft,afiplmlil rom

Hllhnds + td Äl(borgr Uln
ltcloM Robcftsson 0l!0-rr4l 0? jy*l!Ir!!A,s!el,!o!l
E!åGnrdbd-Sjöstriim 0120-310s6 iE*la\I!!46r

Ami*a odh Jo Äkc F chbsg tt+1217433 bcklroxms/Alrl4lora

'romy Ksrlsftnm 04911-ll l5 42 lonnNjuunsi,is*ipnd $

Monie Nilson 053!-12361 modar4,blocköchbma.sc
0701,33 6639

Öircrsirtld Ynka

Enhbqhnd Carl.bo.a + D.hmt
Mnnd Lindhor-q 0278-1101 64 uusiunns/ujlivc.3c

07&662 33 l4

Jifilmd + Virrermr.lrd
vsin Jond$o. 0687-lI 14 iqji{ii4rlirM

vtureröotlo + ltorlhoflE
P0uld l.loltr4visl 09!4510.14 . ]aholmovisuä,hottuil.com
rsxErtölud 090-24s 66 loludatljo.co.r

a@-M*i. Sliit! 070q $ 7? 70 ffiin naavaniali.com

SrostNliholblRdLgetr + Vlsrbrnldd
Borshild Wellsrbfr 0707 8l l:56 half!@r@{ci8

RegioroEhliblcvrrlg tfåAleis diiv'ai1ro.gi.s

Rrgiorrkfiitcrer dh srmrrbcte Enlkr nrturligrvb öv.r rBiongrenremt
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