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INFORMATION OM WCP 
  

WCPs redaktion tar gärna emot redaktionella bidrag till tidningen. Redaktionen 
förbehåller sig rätten att bestämma vad som skall publiceras och i vilken form 
det skall publiceras. Den som sänder in material för publicering i WCP skall äga 
rätten att publicera materialet i WCP och överför i och med insändandet denna 
rätt till redaktionen.
  

Notiser under rubrikerna parning, födda, dödsfall, importer, exporter, 
championat o.l. publiceras som redaktionellt material och utan att debiteras. 
Redaktionen söker inte upp information för dessa rubriker. Den som vill ha en 
notis i WCP måste alltså skicka in underlaget - text + ev. bild. Se även sid 2.
  

Annonser ska sändas till redaktionen som tryckfärdiga DOC- eller PDF-filer 
och i format A4 med marginaler: vänster=25 mm, höger=25 mm, över=12 mm 
och under=18 mm. Bitmap-material bör vara 300 dpi eller tätare.
  
För riktighet i sak och innehåll av införda annonser svarar annonsören till  
fullo!
WCP kommer ut med 4 nr/ år: under mars, juni, september och december. 
Manusstopp: 1 februari, 1 maj, 1 augusti, 1 november.
WCP kan som mest innehålla 60 sidor.
  

Corgihälsningar 
Redaktionen

   

Kassörens lilla ruta.
Hej alla medlemmar och tack för ett trevligt samarbete under det gångna året!
Till dags dato är vi 562 st medlemmar. 

Nytt för 2013 är att medlemsavgiften är höjd till 300 kr/ huvudmedlem, och att 
avgiften för valpköpare höjdes till 100 kr/ köpare. enligt beslut på årsmötet 2012 
Det kommer INTE att finnas något inbetalningskort i WCP nr 4 i år heller.
Jag skickar ut inbetalningskort i början på januari 2013 till alla. Om du blivit 
medlem de tre senaste månaderna 2012, är du automatiskt medlem under 2013. 

Det går också bra att betala in medlemsavgiften direkt till vårt Bankgiro nr
5189-6694 Swedbank. Kom ihåg att skriva namn och adress!
Medlemsavgift 300 kr/ år 
Familjemedlem 50 kr/år
Utlandsmedlem 300 SEK/ år
Valpköpare 100 kr/ köpare
Kennelannons på hemsidan 150 kr/år

En God Jul och ett Gott Nytt Corgiår

Harrieth Mårtensson.
medlemsansvarig@swck.org   eller   kassor@swck.or  g
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Nu är det höst och naturen är fantastiskt färgrik! 
Det är så härligt med riktigt soliga, klara höstdagar 
och långa hundpromenader. Nu har ju visserligen 
solen mestadels lyst med sin frånvaro, men ändå är 
hösten underbar!
Ännu ingen snö (1 nov) – kanske vi klarar oss lika 
bra som förra året – tur vi har snöslunga!

För mig känns det märkligt att inte längre gå till 
arbetet varje dag – ”när man är en glad pensionär”- men jag ska nog 
kunna få tiden att gå. Jag har ju styrelsearbetet i klubben, där vi närmar 
oss bokslut samt att planeringen för årsmötet pågår. 

Klubbens specialutställning i Backamo var välbesökt och mycket lyckad, vi 
hade t o m vädergudarna på vår sida. Stort TACK till alla som hjälpte till! 
Rapport från utställningen kommer i WCP 1-2013.

NUK 2012, som SWCK arrangerade den 1 oktober, var tyvärr inte så 
välbesökt som vi hoppats på. För oss som var där, var det en fantastisk 
helg med mycket intressanta föredrag. Rapport från konferensen finns i 
detta nummer av WCP. Vi i styrelsen kan bara konstatera att det inte är 
någon mening för klubben att arrangera några större uppfödar- eller 
avels-konferenser framöver. Självfallet kommer Avelskommittén att 
fortsätta med sina träffar.

Härnäst kommer Stockholm Hundmässa den 15-16 december och My Dog 
i Göteborg den 3 – 6 januari 2013. SWCK kommer att ha Rasmontrar på 
båda mässorna. I Stockholm är Ann Tholsson ansvarig och i Göteborg är 
Linn Ölander ansvarig. De vill gärna ha kontakt med intresserade 
monterarbetare och klappvänliga hundar av bägge sorter. Frågor 
besvaras av:
Ann; ann.tagetass@gmail.com, 0736227047
Linn; liiinno@hotmail.com, 0707166912

Med önskan om 
en fröjdefull Jul 

& 
en fridfull Nyårshelg!

/Bolle & Magic

Julklappstips:
SWCKs Corgialmanacka 2013 finns att 
köpa på Hund 2012 och MyDog 2013.
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I skrivande stund är det lite svårt att få 
den riktiga julkänslan att infinna sig. 
Utanför fönstret är gräset grönt, himlen 
är blå och det enda som saknas är lite 
blad på träden. Men när man tittar på det 
material som kommit in till detta nummer av WCP så förändras allt i ett 
slag och man förstår att nu närmar det sig jul och allt gott som följer 
därmed. Härlig skinka, långkål och dopp i grytan är verkligen inte att 
förakta även om det medför en del extra arbete. Arbetsfördelningen är 
solklar - huffarna skall sitta och titta ut genom verandadörren och vakta 
huset. Resten av julstöket skall vi göra.

Alla glada julhälsningar från våra två- och fyrbenta vänner ger verkligen 
julstämning. Många fina bilder med många fina hundar - det är svårt att 
se sig mätt. Varför får man aldrig nog av corgisar???

Redaktionen vill även tacka för alla trevliga bilder som skickats in till 
kalendern  2013. Nästan tvåhundra bilder kom in, tyvärr några alltför 
sent för att komma med i uttagningen. Österlens fotoklubb hade ett styvt 
jobb med att välja ut de tolv som kommer att vara ögongodis under nästa 
år. Vi hoppas även att några av de inskickade bilderna kan dyka upp som 
illustrationer i WCP.

Hela detta nummer av WCP är emellertid inte ägnat julen. Cecilia Lindhoff 
har skrivit en informativ artikel om den gångna höstens Nordiska 
Uppfödarkonferens. Massivt, gediget och mycket intressant material som 
säkert kan ge upphov till många funderingar. Engagerade och kunniga 
uppfödare är en förutsättning för bra hundar både nu och i framtiden.

Våra corgisar blir ofta mycket gamla och då kan det ibland vara svårt att 
hänga med på lika mycket som tidigare. Läs om hur elegant Angus har 
löst det problemet! Missa inte heller bidraget från en av våra corgiälskare 
om ”Corgisar jag ägt”. Kort sagt - julen är räddad!

Vad önskar sig då huffarna i julklapp? Ja, lite skinka är inte så dumt och 
några  köttbullar kan de också tänka sig. Långa promenader med 
hundkompisar och mycket lek och gosande. Lycklig är den hund som 
hittar en snäll människa - då har han hittat någon som kan klia honom på 
magen i eviga tider!

God Jul & Gott Nytt År
önskar
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Nya medlemmar hälsas välkomna!
Alltid lika roligt att få namnen på de nya medlemmarna! Alla 
hälsas givetvis hjärtligt välkomna till klubben. Jag hoppas att 
många kommer att skicka in sina egna små historier hur det kom 
sig att de ”blev med” just Corgi samt några rader om sig själva. 

SWCK och WCP jubilerar 2013!

Den 18 februari 1983 bildades Svenska Welsh Corgi Sällskapet och den 4 mars 1971 
ändrades sällskapets namn till CorgiSällskapet.

Den 2 september 1999 godkändes klubbnamnet  Svenska Welsh Corgi Klubben - 
SWCK - av SKK/FK och den 21 november 2001 erhöll SWCK specialklubbstatus inom 
SKK med ikraftträdande 1 januari 2002. 

Från allra första början fanns medlemstidskriften Corgi Prat.  1963 kom den ut med 
fem nummer och därefter - med ytterst få undantag - med fyra nummer per år. Från och 
med nummer tre 1965 har namnet varit Welsh Corgi Prat - WCP.

Vi håller på skanna in alla gamla WC/WCP och någon gång under jubileumsåret skall 
förhoppningsvis allt vara klart. Det som finns så här lång kan beskådas på ett temporärt 
webarkiv enligt nedan:

http://awcp.uandq.com/

Den som sover syndar icke!
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Sent:  Thursday,  November 
01, 2012 5:42 PM
Subject: Corgihistoria

Hej,

Tack för trevligt brev - det 
är klart att jag vill visa upp 
min lilla kille!!

Anna Hövenmark  heter  jag 
och min Corgi Cardigan kille 
heter "Long Slim Cayenne" - 
kallas Cayenne

Min make och jag har alltid 
haft  taxar.  Vi  gillar  deras 
egensinne och vi  hade nog 
inte tänkt att byta ras.  -- MEN för säkert ett par år sedan så träffade jag 
Ann som äger  Blåtirans  Ernst-Eddie Erövraren och jag föll  pladask för 
honom. Ann påstod att det bara var för att han har korta ben...

Hur som helst, vi hade två taxar då och det var inte alls aktuellt med 
någon tredje hund men så våren 2012 inträffade katastrofen. Vår gamla 
älskade tax Curry drog iväg efter ett rådjur och kom aldrig tillbaka. 
Vi sörjde och var nog inte inne på att skaffa en ny men den kvarvarande 
taxen var djupt deprimerad och när Ann berättade för mig att hennes 
killes syster skulle få valpar i höst så preliminärbokade vi oss för en. 
När de sedan kom till världen så gick det ju bara inte att stå emot.

Så nu har lilla Cayenne flyttat in och Chili, vår tax som blev kvar, är glad 
igen och jag är fascinerad över att ha en hund som faktiskt vill veta vad vi 
tvåbenta sysslar med och var vi är.

Men jag ser vissa likheter mellan vår taxar och Cayenne - envisheten är 
en, begåvningen en annan men det jag verkligen gillar är att om vi är i 
skogen så är han mycket noga med var husse och jag befinner oss - det 
är aldrig en tax...

Cayenne är nyfiken och det som eventuellt skrämmer honom, eller som 
han tycker är obehagligt tar han itu med omgående. Han har ju bara bott 
hos oss i en månad så vi har inte lärt känna varandra än - men det ska 
verkligen bli spännande.

Vi kommer att sysselsätta honom med lite av varje - agility ska vi absolut 
prova på, precis som lydnad och troligen kommer han nog att få prova ett 
å annat viltspår också - som vi gjort med taxarna i alla år.

Hälsningar

Anna
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A corgis tale,
av Annika Byberg.

This is Ville speaking! 
I’ve taken over the blog for 
today because my mother is 
sick and tired and doesn’t feel 
up for writing. She’s so boring 
sometimes! Then she blames 
me for messing up her place, 
but I'm just giving her a paw to 
make it look more homely. She 
isn’t very useful anyway..

I shouldn’t need an introduction 
– because I'm me! – but for 
those who have missed (how’s 
that possible tho?) who I am, 
I’ll tell;

I'm Ville and I'm a corgi. Being 
a corgi makes me very special 
indeed, because as a Corgi, I'm 
simply a bit better then all other 
dogs. For example, I know 
everything – even things that 
aren’t important such as things about politics and that vegetables are 
good for your health – and I'm bigger, stronger, smarter and betterer 
then everyone else! I'm also more handsome and faster, but despite that 
I'm very modest and I never brag about it.

As a corgi, I have alot of tasks to accomplish 
every day. For instance, I try to tell other dogs 
and their parents how to become a bit more like 
me. My mom tells me that not everyone likes 
that, but how can they not like tips from the 
bestest and most generous dog in the world?

At home, I help my mom as much as possible 
with cleaning, dishes, paperwork, cooking and 
sorting trash. She just throws it all at the same 

place and that’s not good for the enviroment! I try 
to chew on it and sort it after chewability. Being a 
corgi means taking care of the world, both now 
and in the future!

I love my mom tho, she’s great even if she gets 
tired sometimes, but every day she takes me out 
to the forest several times to play. Now when it’s 
cold she always wear a pair of superyummy gloves 
– and I love to sneak up behind her and snap one 
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off her hand! You should see the look on her face when I set off with it! 
Then I let her chase me for as long as possible, she really needs the 
exercise. It will give her more energy!

My mom brings me once or twice a week to the forest to practise too. 
Then we do all the cool commands I know, like ‘sit’ and ‘stay’. I'm so 
good at it that others would get jealous if they saw me do it! That’s why 
we practice in the forest. Sometimes we also track down meatballs that 
has escaped our fridge, they never get far because me and mom always 
finds them all, and then I eat them! So they can’t escape again. We have 
a great teamwork, me and my mom.

The worst kind of practice is when my 
auntie comes by, or we visit her. She 
knows almost as much as I do, and my 
mom really looks up to her even if 
auntie is alot shorter! It’s obvious that 
auntie is like a corgi – short but very 
smart! She can be alot of fun too 
sometimes, but if I misbehave she gets 
scaaaaaaary. If I come up with a fun 
thing to do that my mom doesn’t like, 
my mom always goes to auntie for 
advice and then she tells me that “we’ll 
do like this because auntie says so”.

I love my grandmother best, because 
she lets me do everything! It makes 
my mom yell at me alot, but no matter 
how angry she seems, she loves me 
very very much, just like I love her 
very very much back.

Now I'm gonna go bark at some bypassers, play with my sister Muffinz 
and try to steal a cookie from mom!

Note: Annikas blog är genomgående på Engelska.
Red.
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Corgin Ville förekommer frekvent i Annika Bybergs blogg 
http://illione.wordpress.com/ där Annika med både humor och djupsinne 
berättar om äventyr med Ville och om alla - eller åtminstone många - 
aspekter på ämnet Corgi. Börja gärna med att kolla in "Corgins 
anatomi" alldeles i början av bloggen.

Annika är - enligt egen beskrivning i sin blogg - "en 24 årig själ i en föränderlig värld, 
vilken hon desperat försöker förstå". Att hon, sin ringa ålder till trots, förstår mer än de 
flesta framgår raskt när man läser bloggen. 



Hundens fortplantning
  

Sammandrag av Catharina Linde-Forsberg föredrag vid Nordisk UppfödarKonferens 2012.

Hur fruktsamma är corgiraserna i Sverige?
Ja, det har vi inte någon siffra på i dagens läge. Ett mått på fruktsamhet hos 
hund är dräktighetsprocenten, dvs. hur många procent av genomförda parningar 
som har lett till en valpkull. Dräktighetsprocenten varierar mellan olika 
hundraser och den önskvärda nivån är 80-90%. Vid avelsplanering borde man ta 
hänsyn till denna förmåga, vilket man vanligen inte gör. I raser med liten 
population är det svårt att få ett statistiskt hållbart underlag för att räkna ut 
fruktsamheten. Insamling av data behöver ske under minst 8-10 år. I 
avelsarbetet är det viktigt att ta hänsyn till tikarnas fruktsamhet och antal 
löpningar.  

Tikens löpcykel
Löpcykeln delas in i fyra stadier:
Förlöp (Proöstrus) 3-27 dagar 

(medelv 9 dagar)
Första dag de blöder till dess de är 
parningsvilliga

Höglöp (Östrus) 3-21 dag ar
(medelvärde 9 dag)

Per definition den period de ställer upp sig 
och är parningsvilliga

Efterlöp (Met(di)östrus) 2-3 månader
(63 dag om dräktig)

Tiken ligger högt i progesteronhalt

Vilofas (Anöstrus) 1-9 månader
(1-3 löpningar/år)

Olika lång beroende på hur ofta tiken 
löper

Jämfört med människans menstruationscykel på 4 veckor är hundens cykel oftast 4,5-5 
månader. Perioden förlöp till höglöp kan variera mycket mellan olika individer. 

Var i löpcykeln befinner sig tiken?
Vaginalutstryk innebär att man tar ett cellprov från slidan och 
rullar ut cellerna på ett objektglas för undersökning i mikroskop. 
Av cellernas utseende kan man då bedöma var i löpcykeln tiken 
tycks befinna sig. Man tittar på cellernas mognad vilket styrs av 
hormonet östrogen. Vid höglöp är cellerna fullt förhornade. Efter 
höglöp stöts dessa förhornade celler bort. Med hjälp av denna 
diagnostik kan man dock inte veta om ägglossning har skett. 

När är det optimalt att para? 
Med hjälp av ett prov på progesteronhalten i blodet kan man se om ägglossning har 
skett.   Hos tikar utsöndras det luteniniserade hormonet (LH) och påverkar så att 
ägglossning sker när hormonkoncentrationen är som högst. 

Progesteronnivån vid olika stadier av löpningen hos hund:
Basal nivå <0,5 nmol/l Anöstrus och proöstrus
Vid LH-topp 6-9 nmol/l Tiken ställer upp sig.
Vid ovulationen 12-24 nmol/l Ägglossningen. Äggen behöver 2-4 dagar på sig 

för att mogna
Vid optimal 
parningstidpunkt

30-75 nmol/l Riktmärke 69 och då är tidpunkten 2 dagar efter 
ägglossningen. Inseminering vid 30-60 nmol/l

Max. nivå 100-200 nmol/l
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Progesteronvärdet är inte stabilt under dagen utan det kan variera 30-40%. Bästa 
perioden för parning är 4-7 dagar efter ägglossningssignalen. Att para varannan 
dag rekommenderas eftersom äggen mognar efter hand. Slutet på höglöp är 
optimalt för parning. För att kunna planera in en bra tidpunkt för parning är det 
alltså viktigt att veta hur länge tiken löper. 
Hur viktigt är det då med hängning vid en parning? Det är inte nödvändigt för 
att parningen ska lyckas. Om det inte blivit en hängning vid parningen kan man 
simulera den genom att hålla tikens bakdel högt vilket leder till att uterus 
kontraktioner transporterar sperman till äggen. En dräktighet varar i 63 dagar. 
Från ägglossningssignalen går det 65 dagar ± 1 dag.
Från det att alla ägg är mogna (optimalt parningsfönster) är det 60 dagar. 
Tillbakabildning (resorbering) av foster kan ske fram till 30:e dygnet.

Progesteron – ett tveeggat hormon
En av progesteronets uppgifter är att göra miljön i livmodern lämplig för ett 
växande foster. Bland annat dämpar det immunförsvaret i livmodern. Syftet är 
att öka chansen att tiken får behålla fostret och att gynna fosterutvecklingen. 
Tyvärr innebär detta att miljön i livmodern även gynnar bakteriernas tillväxt. 
Tikar har i tre månader efter löp högt progesteronvärde. Det gynnar uppkomst 
av livmoderinflammation framför allt hos äldre tikar. Tikar som löper ofta har 
konstant högt progesteronvärde och har därför högre risk för inflammation. 

Hundherpes - ett tråkigt virus
En hundherpesforskare har uttalat sig om detta virus att det var så tråkigt. Och 
då menade han att det var tråkigt för att det inte var så händelserikt att studera. 
Viruset är inte speciellt aktivt, det delar sig t.ex. bara en gång per dygn och 
växer alltså mycket långsamt. Alla djurslag har sitt herpesvirus och hundens 
herpesvirus kan bara drabba hund.  Viruset ingår i det så kallade kennelhoste-
komplexet. Vuxna individer kan få symtom som lite rinnande ögon och ev. 
snuva. Vid genitalherpes kan det ge blåsor på tikens vaginalslemhinna och 
förhudsslemhinnan hos hanar. I det stora hela ger det inte problem hos den 
vuxna hunden. Detta hänger ihop med att den vuxna hunden har ett välutvecklat 
immunförsvar samt att den har en kroppstemperatur som inte är optimal för 
viruset (hunden har dock något lägre temperatur i luftvägarna). Viruset trivs 
bäst vid en lägre temperatur än hundens 38,5°C och är främst farligt för små 
valpar (upp till 3veckor) som under den första tiden inte kan reglera sin 
kroppstemperatur och därför kan vara lite undertempererade. 

Hur vanligt är herpes?
En stor andel av våra hundar har någon gång stött på viruset. Enligt SVA 
(Svenska Veterinärmedicinska Anstalten) har omkring hälften av alla vuxna 
hundar antikroppar i blodet. När en hund en gång väl smittats ligger viruset kvar 
latent och aktiveras vid stress. Vanligaste smittvägen är direktkontakt mellan 
hundar eller vid parning. Smittämnet finns i saliv, urin och flytningar. Utanför 
hunden överlever viruset inte länge och det är dessutom känsligt för 
desinfektionsmedel. Det är alltså lätt att rengöra ex. en kennel från smitta. Stress 
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utlöser som tidigare sagts virusaktivitet. Det kan vara ex. resa eller utställning 
under dräktigheten. Viruset blossar dock inte upp bara för att en tik blir dräktig. 
Valpar smittas oftast när de föds om det är så att tiken har en aktiv 
herpesinfektion. Inkubationstiden är för valparna är 6-10 dagar. Sjukdomen ger 
typiska förändringar på inre organ. Man kan se partier med vävnadsdöd på inre 
organ. Sjuka djur kan även få hjärnhinneinflammation. Valpar som överlever får 
ofta njursvikt och neurologiska sviter.

Är det ett stort problem?
Det enda tillfälle som herpesviruset egentligen är ett 
problem är om man har en tik som inte exponerats för det 
tidigare och blir smittad i slutet av dräktigheten. Om hon 
blir smittad så nära inpå valpningen hinner hon inte bilda ett eget försvar vilket 
tar 2-3 veckor första gången. Antikropparna förs över till valpen via 
modersmjölken. 85 % av valpens antikroppsskydd kommer via råmjölken.  För 
att förebygga herpesutbrott ska dräktiga tikar undvika miljöer som innebär 
smittorisk. Nyfödda valpar bör inte ha kontakt med några andra vuxna hundar 
än sin mamma de första tre veckorna. Man bör också försöka se till att 
valparnas kroppstemperatur inte sjunker under 38,5 grader om man tror att 
smittrisk föreligger. Klarar man att hålla valparnas kroppstemperatur uppe kan 
viruset normalt inte spridas i deras kroppar, även om valparna skulle bli 
smittade. Temperaturen regleras exempelvis med hjälp av värmelampa, varmt 
liggunderlag och liknande. Det är naturligtvis inte bra om miljön blir för varm, 
så termostater och noggrann temperaturkontroll är nödvändigt för att inte utsätta 
valparna för onödiga risker.
Det finns även ett vaccin mot herpes. Detta ska ges till tiken vid parning samt ca 
dag 52 av dräktigheten. Studier ger inga entydiga resultat om vaccinet är 
effektivt eller är onödigt. Dock skadar det inte.

Orsaker till valpdöd
Det är viktigt att påpeka att valpdöd kan orsakas av många andra anledningar än 
hundherpes. Ett exempel på det är hundens abortbakterie Brucella Canis. Hittills 
har vi haft ett konstaterat fall i Sverige och tyvärr är man övertygad om att 
sjukdomen är på väg in i landet.

Kryptorkism hos hund
Kryptorkism är en utvecklingsrubbning hos hanhundar som leder till att den ena 
eller båda testiklarna inte kommit på plats i pungen före 6 månaders ålder. 
Enkelsidig kryptorkism är vanligast (80 %). Testiklarnas nedvandring sker i tre 
steg. Först inom bukhålan sedan genom ingualkanalen och därefter från 
ingualkanalens yttre öppning ner till pungen. Varje steg har sin egen reglering 
och det är många olika faktorer som påverkar att detta sker problemfritt. Vid 
födelsen är testiklarna halvvägs mellan njure och kanal. 3-4 dagar efter födsel 
passerar de kanalen. Före ca 7 veckor är de nere i pungen. De kan vandra ner 
senare men efter 3-4 månader är det mycket tveksamt om de kommer vandra 
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ner. Vid 6 månader stängs ingualkanalen. Ensidigt kryptorkida hundar är fullt 
fruktsamma medan dubbelsidigt kryptorkida hundar är sterila.

Ska man kastrera kryptorkida hundar?
Detta kan diskuteras. Man har sett att kryptorkida testiklar har en 16 ggr större 
benägenhet att bli omvandlade till tumörer än vad normala har. Dessutom kan 
kryptorkida testiklar belägna i bukhålan bli omvridna (akut situation) eller 
slingra sig runt inre organ. Man får väga detta mot de risker en operation med 
narkos medför. Om testiklarna sitter i ljumskarna är de inte lika riskfyllda. 
Vanliga rekommendationer är att kastrera vid ca. 1 år eller om testiklarna ställer 
till problem.

Är kryptorkism ärftlig? 
Det är osäkert kring arvsgången men man förmodar att det är en autosomal 
recessiv nedärvning med modifierande gener. Man menar att även 
omgivningsfaktorer påverkar. Det är visat att det blir fler hanvalpar i kullar med 
kryptorkida hanvalpar. Kullarna blir även större.

Valpning och valpningsproblem
Vi har ett ansvar för att bara avla på sunda friska individer. Tiken ska må bra 
och inte vara för gammal. Enligt lag i Sverige får tik som förlösts med 
kejsarsnitt två gånger fortsättningsvis inte användas i avel.

Hundens valpning
Förlossningen hos tik kan indelas i tre stadier: 
Första stadiet Öppningsskedet Tiken hässjar, skakar, bäddar, livmodern börjar 

dra ihop sig i förvärkar
Temperaturen sjunker till 35-37°C

Andra stadiet Valpningen Valparna föds
Tredje stadiet Efterbördsstadiet Utflöde från förlossningsvägarna av vätska och 

rester av fosterhinnorna och moderkakor etc.
I öppningsskedet ska livmodermunnen öppna sig från någon mm till 4-5 cm. 
Det är hormonet progesteron som påverkar att livmodermunnen håller tätt. För 
att bryta detta tillstånd träder hormonet prostaglandin in och gör så att 
progesteronet slutar utsöndras. Detta är en process som kan hålla på i flera dagar 
då de olika hormonerna ”brottas” och till slut sjunker progesteronhalten. När 
progesteronhalten sjunker sänks även tikens kroppstemperatur. Tiken fryser och 
hon börjar skaka för att öka temperaturen. Nu får hon också förvärkar som dock 
inte syns utanpå och hon börjar även bädda. Oron hos tiken beror på att det 
känns obehagligt med temperaturfallet samt att livmodern börjar dra ihop sig. 
Så småningom blir det ett rejält temperaturfall och då kommer valpningen 
igång. Varje valp ligger innesluten i sina fosterhinnor med navelsträngen ut till 
moderkakan vilken ligger som ett bälte runt valpen. När fosterhinnan går sönder 
går vattnet. Det första stadiet kan ta från 4 upp till 12 timmar och 
förstagångstikar kan även ta längre tid på sig än så. Förvärkarna ska stimulera 
fostren så att de anpassar sig i rätt läge. 60 % av valparna föds framlänges och 
ca. 40 % baklänges. Att födas baklänges är inte optimalt. Valpen kan inte trycka 
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på på rätt sätt samt att pälsen är åt fel håll. Hur vet vi att tiken ska till att valpa? 
Ett tecken är en temperatursänkning på 1-3 °C. Hur mycket temperaturen sänks 
har att göra med storleken på hundrasen. Stora hundraser som grand danois 
sjunker till 37°C, corgisar till 36°C och chihuahua till 35°C. När 
kroppstemperaturen stiger igen inträder stadie två då vattnet har gått samt tiken 
har värkar och krystar med magmusklerna. Utdrivningskedet pågår i 3-12 
timmar och då går temperaturen upp lite över normal. Hur länge ska vi vänta 
om det inte händer något? En tumregel är att om tiken har oregelbundna värkar 
så vänta 2-4 timmar maximalt innan kontakt tas med veterinär. Kraftiga värkar 
som inte resulterar i att något händer tyder på att det är något fel och kan ev. 
vara en valp som sitter fast. Åk då genast till veterinär. 

Dystoki hos hundar
Dystoki definieras som svår förlossning eller 
oförmåga att föda fram fostret genom 
förlossningsvägarna utan hjälp. Man skiljer på 
dystoki beroende på hos modern (maternella) 
liggande orsaker och hos fostret (fetala) liggande 
orsaker. Dystoki beror till 75 % på maternella 
orsaker. Primär värksvaghet är den dominerande 
orsaken (72 %). Övriga orsaker är trångt bäcken, 
livmoderomvridning, en komplikation som 
innebär för mycket fostervatten (hydroallantois) samt en missbildning (vaginalt 
septum). Fetala orsaker uppgår till 25 %. Detta är oftast fellägen 15,4 %. Övriga 
orsaker är för stort foster 6,6 % samt missbildningar och döda foster. Obstruktiv 
fetal dystoki pga. ett för stort foster sägs uppkomma när fostrets vikt överstiger 
ca 4-5 % av moderns vikt.

Hur vanligt är dystoki?
Dystoki är ett område som det inte finns så 
många vetenskapliga studier kring. I ett 
material på hundar försäkrade i Agria, vilket 
omfattade över 200 000 tikar, befanns 16 % 
av tikarna ha dystoki. I ett annat material 
från Australien visades att 15 olika raser 
hade dystokifrekvenser som varierade från 
9,5 % (golden retriever) till 85,7% 
(pekinges). Ytterligare ett svensk material 
påvisar att hos boxer har var tredje tik 
valpningsproblem som huvudsakligen beror 
på värksvaghet. 
För att kartlägga dystokifrekvensen hos våra corgiraser har SWCK gjort 
undersökningar. Eftersom det är små populationer vi har i Sverige blir det 
statistiska underlaget osäkert men det kan ändå ge en indikation på hur läget är. 
Dessvärre indikerar undersökningarna att vi har en för hög dystokifrekvens hos 
våra raser. 
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Nedan visas de resultat som undersökningarna gav:
Dystoki hos cardigan 1997-2007, hälsoenkät 2010:
20 tikar hade valpat 100 % 20 av 20
Förlösta med kejsarsnitt 35 % 7 av 20

Orsak: Värksvaghet 28,6 % 2 av 7
Orsak: Döda valpar 28,6 % 2 av 7
Orsak; Fellägen 71,4 5 av 7

Dystoki hos pembroke 2006-2009, riktad enkät:
33 tikar hade fått 40 kullar 100 % 40 av 40
Svar inte inkommit 8 % 3 av 40
Naturliga födslar 69 % 28 av 40
Förlösta med kejsarsnitt 23 % 9 av 40

Orsak: Värksvaghet 33,3 % 3 av 9
Orsak: Stora valpar 33,3 % 3 av 9
Orsak: Trångt bäcken 11,1 % 1 av 9
Orsak: Bristning 11,1 % 1 av 9

Hur kan vi undvika förlossningsproblem?
Det vi avlar på får vi ju tillbaka. 

 Avla för framgång! 
Selektera avelsdjur för lätta förlossningar och goda modersegenskaper. 
Använd handdjur från linjer med tikar som haft lätta förlossningar och 
goda modersegenskaper.

 Utfodra för framgång! 
Håll tiken i bra nutritionellt tillstånd och i bra fysisk kondition.

Cecilia Lindhoff
Ett varmt tack till Petra Marteus och Anders Gustavsson för hjälp med 
granskning.

Veterinär Catharina 
Linde_Forsberg är Professor 
emerita i smådjursreproduktion 
vid SLU, Europeisk Diplomate 
och Svensk Specialist i Hund- 
och kattreproduktion. Hon 
forskar och undervisar på SLU, 

och driver också det egna företaget CaniRep 
(www.canirep.com). Tillika är hon  upp-
födare av beagle sedan mer än 40 år. Nästan 
lika länge har hon varit  jaktprovs- och 
exteriördomare och har dömt över nästan 
hela världen. Är för närvarande också 
ordförande i Svenska Beagleklubben.

Cecilia Lindhoff är en 
”corgilover” som anser att 
corgisar är en outtömlig källa 
till glädje och inspiration. 
Hon engagerar sig för corgins 
utveckling genom att jobba 
som sekreterare i SWCK samt 

som ledamot i Avelskommittén för 
pembroke. 
I övrigt tycker hon att det är kul med 
corgi-kreativitet vilket får uttryck i 
porslinsmålning samt broderier.

Nordisk uppfödarkonferens 2012
Lördagen den 1 september anordnade SWCK konferensen på Garpgården,  
2 mil från Hedemora. Lena Erlandssons föreläsning "Färgers genetik"  
presenteras i sammandrag i ett senare nummer av WCP.
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VINNARBILDER FRÅN SWCK BACKAMO 2012-08-26
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SWCK Specialutställning i Backamo - domarrapport

Det var med stor glädje som jag tackade ja till inbjudan att få döma 
specialutställningen i Backamo. Det var ett önskemål som jag haft 
länge och nu infriades detta. 
Inför utställningen hade SMHI varnat för mycket regn men 
vädergudarna ville annorlunda och utställningen genomfördes utan 
regn och även solen visade sig från sin bästa sida.
Till utställningen var det 76 welsh corgi anmälda med fördelningen 
41 cardigan och 35 pembroke.
Bedömningen startade under förmiddagen med cardigan och efter 
lunch fortsatte vi med pembroke. 
Jag tycker att fanns många hundar som uppvisade en bra kvalité 
som väl uppfyller de egenskaper som finns uttalade i rasstandarden. 
De hundar som bildade täten i respektive klass var av utmärkt 
kvalité. 
Dagens vackraste och BIS blev cardigan hanen Cardax Original. Det 
är en kraftfull championhane med vackert uttryck, bra uppbyggnad 
och goda rörelser.  BIS 2 blev pembroke hanen Pemcader Red Kite. 
Det är en unghane som jag tror mycket på i framtiden.
Jag vill gratulera alla pristagare för fina framgångar och ett stort 
tack till alla deltagare för de fina welsh corgis som visades. 
Jag vill även gratulera Svenska Welsh Corgi Klubben för ett fint 
arrangemang. Tänker framförallt på Borghild Wellström och hennes 
kamrater som lagt ner ett enormt arbete för att allt skall fungera så 
friktionsfritt som möjligt. 
Jag tackar för inbjudan och vill även tacka mina ringsekreterare 
Gisela Barsing och Elisabeth Dalgård för ett trevligt sällskap och ett 
väl genomfört arbete.

Med vänliga hälsningar
Roland Fors

Bilderna på föregående sida visar - radvis från vänster:

# BIS 1 Cardax Original – BIS 2 Pemcader Red Kite.
# VETERANER. BIS 1 Cardax Juvel – BIS 2 Igro’c Star Trek
# BIR Cardax Original – BIM Cardax Pepita.
# BIR Pemcader Red Kite – BIM Jonloran Kiss Me Kate.
# BIS-valp ”Ebbot” Carddicted Give Me Five
# BIS Special – Carddicted Frosting On The Cake
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Samtliga medlemmar i SWCK hälsas hjärtligt välkomna till klubbens års-
möte lördagen den 16 mars 2013.

Plats: STOKKs lokaler på Rindögatan 25, 115 58 Stockholm 
www.stokk.skk.se

Gatuvy (lokalen är i det gröna)

Tid: Samling med kaffe kl 12.00, årsmötet börjar kl 13.00.

Förutom årsmötet sker sedvanlig prisutdelning till samtliga vinnare på 
”Årets Corgi-listor”. Vi planerar enkel förtäring efter själva årsmötet.

”Närvarolotteri” med fina priser!! (dragning på deltagarnas nummer i  
närvarolistan)

Vi kommer att under dagen även ha vanlig lotteriförsäljning (priser mot-
tages tacksamt!).

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 februari 2013. 
Dessa skall adresseras till ordförande; Borghild Wellström, Holmens 
väg 18, 760 31 Edsbro eller via mail: ordforande@swck.org 

Valberedningen tar tacksamt emot synpunkter på styrelsens sammansättning och 
förslag på nya styrelsemedlemmar, till mail: valberedning@swck.org.

Interiörbilder
Varmt Välkomna!

SWCK Styrelsen
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Valberedningen informerar

Valberedningen arbetar från årsmöte till årsmöte.
Valberedningen arbetar helt fristående från styrelsen.
Valberedningens intention är att lämna ett förslag i god tid före årsmötet, vilket förutsätter att man fått 
tag på kandidater. I annat fall lämnas förslag senast på årsmötet.
Se nedan länk:

http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/Foreningspaketet/Valberedningens-arbete-S16.pdf

Valberedningen tar tacksamt emot tips och idéer samt synpunkter på styrelsens sammansättning och 
förslag på nya styrelsemedlemmar, till mail: valberedning@swck.org  eller till valberedningens 
sammankallande: Ellie Anglerot 0706-30 25 90, övriga ledamöter: Monika Johansson, 0704-97 44 17 
och Mija Lindborg, 070-662 83 14.

Föreslagen person skall vara tillfrågad samt vara medlem i SWCK.

Nedan styrelsens sammansättning vald på Årsmötet 2012

Till ordförande på ett år valdes: Borghild Wellström

Till ordinarie ledamot på 2 år valdes: Harrieth Mårtensson

Till ordinarie ledamot på 2 år valdes: Cecilia Lindhoff

Till ordinarie ledamot på 2 år valdes: Lena Abrahamsson

Till ordinarie ledamot med 1 år kvar valdes: Lena Sommerfeld-Ulf

Till ordinarie ledamot på 1 år (fyllnadsval) valdes: Lennart Ölund

Till ordinarie ledamot på 1 år (fyllnadsval) valdes: Annika Guri

Till 2 suppleanter på ett år valdes: 1*  Eva-Lotta Grantén
(*Tjänstgöringsordning)

2*  Ann Tholsson
Val av revisorer.

Till 2 ordinarie revisorer på ett år valdes: Anders Palmqvist
Christian Järeslätt

Till 2 revisorssuppleanter på ett år valdes: Anna-Maria Stääv
Monika Glemvik

Val av valberedning.

Till sammankallande i valberedningen på ett år: Ellie Anglerot

Till ledamot i valberedningen på 2 år valdes: Maria Lindborg

Till ledamot i valberedningen med 1 år kvar valdes: Monika Johansson
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Höstpromenad i Skåne.

Den 30:e september var vi ett härligt gäng som gick en promenad i 
Häckeberga.
Om jag kommer ihåg rätt så var vi 13 tvåbeningar och 23 fyrbeningar =)
Det var 6 pembroke och 5 cardigan, resten fördelat på chihuahuor, 
griffoner, bordercollie och labbe.
Förutom promenaden så blev det ofrivillig skotträning under början av 
promenaden. Tyckte alla hundarna klarade det jättebra, några st som 
blev lite påverkade men ingen som var panikslagen. Troligvis var det 
skott från lerduveskytte som vi hörde.

En skön fikastund efter halva 
turen. Smakar alltid lika gott 
med fika ute i det fria.
Stort tack till alla som kom, 
både nya och gamla 
deltagare. Hoppas vi ses 
nästa år igen.

Monica och Agneta
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CORGITRÄFF PÅ GÄRDET söndagen 2012-10-14

Det var lite blåsigt och våra kära meteorologer hade ”hotat” med regn, 
men som i de flesta fall när vi har vår corgiträff så hade vi tur med 
vädret!

Vi var ett glatt gäng från när och fjärran som samlades uppe vid 
parkeringen på Gärdet. Det är alltid lika roligt att träffa både gamla och 
nya bekantskaper. Denna gång hade vi även med ett par söta små 
valpar… som fler än jag hade kunnat ta med sig hem.

Promenaden genomfördes i god ordning – dock hände det att ett gäng 
ryttare, anförda av en herre som inte brydde sig ett dugg om att det gick 
både hundar och människor på gräset, kom i full galopp och inte saktade 
han ner heller! Men våra underbara corgisar uppförde sig väl – vi 
tvåbenta hade dock gärna sagt både ett och annat till tätryttaren!
Efter en härlig promenad var det dags för fikapaus och allmänt corgiprat! 
Vi hade jättetrevligt och jag är så glad att så 
många tar sig tid att komma och promenera 
med oss!
När vi fikat och pratat ett bra tag, började 
mörka moln torna upp sig, så vi packade ihop 
och for hemåt!
Stort tack och väl mött i vår igen! Kallelse/info i 
WCP 2013-1.

Corgihälsningar
Bolle & Magic

   23



Corgisar jag ägt

En gång Corgi – alltid Corgi! Så har det blivit för 
mig och det har alltid varit Pembroke.

Jag heter Anna Backsell och äger nu min sjätte 
Corgi.

Nummer 1 fick jag i present när jag fyllde 10 år. 
Detta var 1953 – snart 60 år sedan!

Det var en tik, som hette Mickie och som kom 
från en uppfödare vid namn Holgersson, vilken 
drev Munkebo kennel i Husaby.

Vi tog valpar efter Mickie. 
Fadern var Crawleycrow 
Prank - ägare Per-Erik Wallin 
i Stockholm. Mickie födde 3 
valpar – en var röd med vita 
tecken och två var röda med 
nästan 50% vitt. Vi behöll 
två stycken - den röda tiken 
Samba och den röd- och 
vitbrokiga hanen Whig. Den 
tredje, även han röd-och 

vitbrokig, var en hane vid namn Adam. Den sistnämnde såldes till 
Härnösand eller? Hudiksvall. Han var biltokig och blev överkörd vid 2-års 
ålder.

Valparna var ju mina och jag gav mina 
föräldrar varsin i present så då kunde de ju inte 
säljas hade jag listat ut!

En Corgi från 50-talet såg inte ut som dagens 
corgisar; den var högbent, hade spetsiga öron 
och pälsen var mycket kortare.

De valpar vi 
tog på Mickie 
hade något 
kortare ben än 
modern, inte 
så spetsiga 

öron och lite längre päls men fortfarande 
ganska olika dagens pembrokes.

P.g.a. studier blev det ett hunduppehåll 
till i början på 80-talet. En ny liten tik 
anlände – lite mer lik dagens version, 
men fortfarande längre ben. Hon blev 15 
år. Efter henne ytterligare en tik född 
1998. Hon blev p.g.a ett allvarligt diskbråck bara 8 år.
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Det blev snart ytterligare en tik, som nu är 6 år. Hon liknar dagens 
pembrokes, men har ( tack och lov!) lite längre ben. Livet blir ju då 
mycket lättare när vi är ute i skog och mark!

Alla mina corgisar har varit och är fantastiskt trevliga, lättlärda och 
härliga följeslagare.

Hälsningar från Anna och Koira

Note: Per-Erik Wallins egen målning av Crawleycrow Prank prydde 
framsidan på WCP från och med 1965#3 t.o.m. 1969#2. 

Titta gärna på http://awcp.uandq.com/ !
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SWCK 50 år
SWCK grundades den 18 februari 1963 under namnet Svenska Welsh Corgi 
Sällskapet, som 1971 ändrades till Corgisällskapet. År 2001 fick klubben 
specialklubbsstatus med namnet Svenska Welsh Corgi Klubben.

Under vårt jubileumsår anordnar klubben två specialutställningar;

Den första i Tånga Hed med domare Anneli Sutela, den 9 juni 2013.
www.tangahed.se

Den andra hålls i Morokulien – eller nästan i Morokulien.
SWCKs och NWCKs gemensamma specialutställning den 3-4 augusti 2013 

kommer att gå av stapeln i Eda Folkets Park.
http://www.fhpcharlottenberg.se/folketspark.html

Boka redan nu in dessa viktiga datum – mer info kommer i nästa 
nummer av WCP samt på SWCKs hemsida;  www.swck.org

SWCKs CORGIKALENDER 2013

Kom ihåg att beställa ”Årets Julklapp”
Den kommer även att säljas på Hund 
2012 i Stockholm och på My Dog i 
Göteborg.

Kalendern kostar i år SEK 120,- /porto 
tillkommer/

Beställning: almanacka@corgi.se  eller 
ring Bolle, 0707-82 12 56.Tjugoåtta SWCK-medlemmar skickade in sammanlagt etthundraåttiosex - 186 - bilder till almanacka@corgi.se. Urvalet av månadsbilder till almanackan gjordes av Österlens FotoKlubb där åtta medlemmar i fotoklubben betraktade, vände och vred bilderna i tre timmar och korade de 40 bästa. Från dessa 40 bästa sorterade redaktionen ut de sex bästa Pembroke respektive Cardigan under iakttgande av att endast en bild per fotograf kom med i almanackan.
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Angus åker vagn

Hej!

Jag heter Angus och är 14½ år. Jag tycker om att vara med på lång-
promenader, men numera orkar jag inte gå så långt. Min matte är 
jättesnäll så hon gick och köpte en jättetjusig vagn med tassar på.
Vagnen hade jag med mig till Sofieroutstllningen. En del människor log 
lite konstigt när de såg mig i vagnen. Kanske undrar de om matte tror att 
jag är en chihuahua.
Just nu håller jag på att lära Molly att gå ut med mig.

Hälsningar Angus och Molly i Höllviken.

SWCKs AKTIVITETSPRIS – SVERIGES MEST AKTIVA CORGI 2012
Priset som premierar hundens aktiviteter

Info finns på SWCKs hemsida 
http://www.swck.org/frames/aktiviteter/aktivitetspris_aktiviteter.htm
Kom ihåg att skicka in underlaget till aktiv@swck.org senast 2013-01-31.
Frågor besvaras av Bolle, 0707-82 12 56
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ÖNSKAR
GOD JUL

OCH 
GOTT NYTT ÅR

Gunnel Lejman
Skärpängen 3

58597 Linköping
013-87250, 0709-454776
hasseswipnet@tele2.se
www.slatterangens.se
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Gusigans 
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     Kennel Noble Star´s  
Igro´c Xiamara väntar valpar med DKUCH SE 

U(U)CH Zodias Leo    

 
”Mara”

Följ oss 2013!
- Pamela och 

Malin
 www.Noblestars.se / 072-2010350
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Önskar vi alla våra vänner och valpköpare !
    

  
Migeva Living Next Door To Alice 

”Alice”
  

 (BEUch, NOUch, INTUch Cymraeg Ci Highlander x Yardican Notorious)

MIGEVA – Welsh Corgi Cardigans
Helen Henriksson 

Örebro, SWEDEN , +46 (0) 70-390 63 29 
 

Besök hemsidan för mer information och nyheter!
www.migeva.se
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God Jul & Gott Nytt År!
Fromax Kennel

Welsh Corgi Cardigan

 

Planerad parning i december
SE CH Fromax Tinker Bell “Belle”
x All Trade Easy Money ”Ruben”

Om du är intresserad av en valp ur den här kullen kontakta:
Petra Marteus

0151-138 28 / 0704-44 67 44
www.fromax.se

kennel@fromax.se
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God Jul o Gott Nytt År
 

Kennel Ceciklas
Marie Skogström      0173-24020
Marka 298      742 92 Östhammar

kennelceciklas@live.se
www.kennelceciklas.se
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God Helg
önskar

Kennel  Wesa Borg
Pia Schröder

www.wesaborg.se
0485-38750

070-869 0776
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God Jul och Gott Nytt År
 

önskar
Kennel Älvdrottningens

monikascorgi@hotmail.com
www.alvdrottningens.se
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Welsh Corgi Cardigan

                    
       
       
       
         
          

Cardax & Nickname´s

                                    
          GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
          Önskas alla nya och gamla hundvänner

                                                             Margareta & Carina 

2012 var ett fantastiskt utställningsår för Cardax & Nickname´s.
Ett stort tack till alla våra valpköpare som gjorde detta möjligt.

_________________________________________________________________________________________________

Cardax /Margareta Widin                 Nickname´s /Carina Sandell-Widin
                homepage:kennelcardax.se                     homepage: nicknameskennel.se

mail:widin@tele2.se                           mail:nicknames@telia.com
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God Jul och Gott Nytt 
år ! 

w w w . c l o v e r t r a i l s . s e



Igro'c

Årets höjdpunkt!
BIS med cert på danska corgi-klubbens special, 
040812,
SECH DKCH Igro'c Yanisin!

Igro'c Ardberg Supernova erövrade under året sitt 
Championat!

Valpar planeras 2013!

Eva med hundar önskar

God Jul & Gott Nytt År!
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Stora Björn

Året 2012:
Justin har blivit Svensk Champion!

Bonnie har blivit Nordisk och Finsk Champion, samt 
BIS på SWCK's special under våren!

Under året 2013 planeras det valpar!

Vi på Stora Björn önskar

God Jul & Got Nyt År!
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Wee-Folk´s

Årets nykomlingar! 
Pemcader Swanpool Aphrodite och Trond!
Därav har vi inte synts till så mycket i ringen.

Belroyd Red Kite, ”Kite”, BIR på höstens SWCK-
special!

Belroyd Pemcader Geraint, ”BJ”, pappa till 9 fina 
valpar!

Chanti's dotter Before the Dawn exporterades till 
Norge!

God Jul & 
Gott Nytt År!

Önskar Camilla och Björg
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God Jul & Gott Nytt År! 
önskas  

alla våra corgivänner 
 

 

 
 

 
 
 

CORGICHARMÖRERNA  

MAGIC & COFFTAN 
 

Igro’c I Wild Magic Wesa Borgs Gateau Marcel 
 

Borghild Wellström 
 

Ellie Anglerot 
 

bolle@corgi.se                                  ellie@corgi.se  
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God Jul
och

Gott Nytt Corgiår!!

Önskar
Smultronbackens Kennel

Ulla Therman
Tel 0122-18607

u.therman@glocalnet.net

Vi planerar en kull med Fin&Lt&S UCh Mandylay´s Raquel 
Welch

 och SUCh Belroyd Pemcader Geraint under våren 2013
 i samarbete med kennel Mandylay´s i Finland
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God Jul och Gott Nytt År

önskar vi alla våra vänner!
Helena och Stefan

på
Kennel Jycklaren

Byvägen 3
515 92 Kinnarumma

033-29 20 21
jycklarens@gmail.com
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Svenska Kennelklubben Rinkebysvängen 70 163 85  SPÅNGA 
Tel 08-795 30 00 Fax 08-795 30 40 Webbplats www.skk.se

P
re

ss
m

ed
d

el
an

d
e

www.skk.se
På vår webbplats hittar du fakta om 
Svenska Kennelklubben. Tidigare 
pressmeddelanden finner du på 
mynewsdesk.se. Där finns också 
bilder som hör till pressmeddelande 
för nedladdning.

Spånga 12 09 05

För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben
Pressansvarig Hans Rosenberg  
Telefon: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se

Känner du någon bragdhund?
Känner du till någon hund som gjort en riktig bragd under året? Skriv och berätta 
så kan just din hjälte utses till Årets Bragdhund 2012. 

Bragderna kan vara av många olika slag; hundar som räddar livet på någon, jagar brotts-
lingar eller varnar vid brand. Även mindre dramatiska insatser kan vara mycket betydel-
sefulla. Hundar kan göra livsviktiga insatser, till exempel som sällskap åt ensamma, sjuka 
eller gamla människor – eller som bästa kamrater till barn. Helt vardagliga bragder, som 
sker i det tysta och vanligtvis inte får stora rubriker.

Alla hundar som inte är ”proffs” – det vill säga tjänstehundar – kan kandidera. Bragden 
ska ha utförts från den 15 november 2011 fram till sista anmälningsdagen som är den 
15 november 2012.

Årets Bragdhund koras i december 2012 på Stockholm Hundmässa, tillsammans med 
Årets Polishund och Årets Narkotikasökhund. 

Tänk också på att utnämningen Årets Bragdhund ger mycket publicitet och således är 
ett bra sätt att marknadsföra er ras.

Bidragen ska inkomma till Svenska Kennelklubben senast 15 november 2012. Bifoga 
gärna en bild eller annat som förstärker berättelsen. Enklast är att använda webbformu-
läret som finns på www.skk.se/formular-bragdhund. Du kan också skicka ditt bidrag 
med post till Svenska Kennelklubben, 163 85 SPÅNGA, märk kuvertet eller kortet med 
”BRAGDHUND 2012”. Du kan också skicka ditt bidrag med e-post till haro@skk.se. 
Skriv "Bragdhund 2012" i ärenderaden.

Historik
Utmärkelsen Årets Bragdhund delades ut första gången vid Svenska Kennelklubbens 
hundraårsjubileum 1989. Tanken var att uppmärksamma de samhällsinsatser som alla 
"vanliga" hundar gör. Förra årets vinnare var schäfertiken Bibban som väckte sin husse 
Göran Eriksson när huset fattade eld på natten efter ett blixtnedslag, och räddade dem 
båda från att brinna inne.

Svenska Kennelklubben utser Årets Bragdhund i samarbete med Agria Djurförsäkring. Agria 
skänker 20  000 kronor som får delas ut till en organisation som hjälper djuren i samhället.  
Priset delas ut på Stockholm Hundmässa i december. Bragdhunden själv får medalj och ett smaskigt ben. 
Även den person som skickat in det vinnande bidraget belönas.

http://www.skk.se
http://www.skk.se/formular-bragdhund


Grattis Hilda - 15 år!
Bromma 19/11 2012
Hej kära vänner,
Idag den 19 november 
fyller vår lilla älskling 
Hilda 15 år.
Det firas med glass och 
pizzatårta.
Hon hälsar till alla 
klubbkompisar.

Marietta och 
Chris Engléus.
 

   

AgilityChampion
Gråsiskas Zwierki, Sveriges första 
Agilitychampion av rasen Welsh Corgi 
Cardigan.  Han har under tävlingssäsongen i 
år erövrat titlarna SE Ag Ch och SE 
Ag(hopp)Ch.

Zwierkis matte heter Emelie Bäckström
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Nordisk Champion
Zodias Leo
FI, DK och  SE UCH Zodias Leo
Phrostmades Karl Lagerfeld & SE UCH 
Puksipuun Made for Zodias

Ägare: Monika Johansson, Kennel 
Älvdrottningens
5 Cert 1 Cacib 3 R-cacib 2 BIR 10 CK

  Importer
Agicard´s Dont Dream It Be It 
(Gowerston Diesel x Agicard´s 
Bumblebee), till vardags 
Megavolt.

Ägare: Ann Vedin

Analog CC Goodtimes Blues (All Trade 
Minnie the Moocher / Gowerston Jazzsinger 
for Pemcader)
f. 2012-03-26

Uppf. Björn Erling Löken, Norge
Ägare: Elin Rosquist, Enköping
 

awcp.uandq.com/  = länk till gamla WCP!
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UPPFÖDARETISKA REGLER 

Fastställda vid SWCKs Årsmöte 2012-03-31
Gällande för medlemmar i Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK).

Medlem i SWCK:
• Skall följa SKKs grundregler
• Bör ej låta betäcka tik som är yngre än 24 månader
• Skall i avel endast använda hundar som vid officiell utställning minst har fått 

kvalitetsbedömningen GOOD. Alternativt gäller även pris 2 i kvalitet enligt det 
gamla bedömningssystemet.

• Skall avla endast på rastypiska, sunda och friska individer
• Skall vara väl insatt i respektive rasstandard
• Skall, om något onormalt uppstår i kullen, informera avelsrådet
• Bör ställa upp med råd och hjälp till valpköpare

Uppfödaretiska regler gäller även för valphänvisning och avelsrådgivning.

AVELSKOMMITTÉN
Består av avelsråden för cardigan och pembroke 

samt ledamöter enligt nedan.

I avelskommittén ingår även valphänvisaren.
Mail till hela avelskommittén.  avelskommitte@swck.org 

AVELSRÅD CARDIGAN (Tf.)
Petra Martéus 0151-138 28
Humlegatan 35
643 33 Vingåker

Malin Eriksson 0761-84 63 33
Pia Schröder 0485-387 50

avelsrad_cardigan@swck.org 

AVELSRÅD PEMBROKE
Eva Sjöström 0320-810 86
Äskekärr, Lersik 2
519 92  Kungsäter

Cecilia Lindhoff 08-87 50 08
Karin Jansson 0295-21079
Lena Abrahamsson          08-550 651 09
avelsrad_pembroke@swck.org

Valphänvisning Cardigan & Pembroke: 
Ann Tholsson

tel 073 622 70 47
E-post: valpformedling@swck.org     
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REGIONOMBUD I VÅRT AVLÅNGA LAND

För tillfället har vi en vakans i Östergötland. Vår målsättning är naturligtvis att fylla 
även det tomrummet! Du som har tips till den vakanta platsen, hör av dig till region-
ombudsansvarig. 

Skåne + Blekinge
Monica Glemvik 0410-442 46 monica.glemvik@telia.com 
Agneta Palmqvist 0416-199 55 corgi@telia.com

Skaraborg  + Jönköping
Ellie Anglerot-Forsberg 031-33 11 009 ellie@corgi.se

0706-30 25 90
Göteborg/Bohuslän
Lotta Rennerfelt 0302-412 45 arennerfelt@hotmail.com

Hallands + fd Älvsborgs län
Helena Robertsson 0320-441 07 jycklarens@gmail.com
Eva Granlund-Sjöström 0320-810 86 igroc@swipnet.se

Kalmar + Kronoberg 
Annika och Jan-Åke Fremberg 0472-474 33 rockyfoxens@telia.com

Gotland
Tommy Karlström 0498-21 35 42 tommy.susanne@swipnet.se

Värmland + Dalsland
Monica Nilsson 0532-128 61 monica@blockochpenna.se 

0703-83 66 39
Östergötland Vakant

Hälsingland, Gävleborg + Dalarna
Maria Lindborg 0278-801 64 gusigans@live.se

070-662 83 14

Jämtland + Västernorrland
Karin Johansson 0687-122 34 nujnuj@telia.com

Västerbotten + Norrbotten
Paula Holmqvist 0924-510 44 paulaholmqvist@hotmail.com 
Lennart Ölund 090-245 66 lolund@telia.com

Sörmland + Örebro
Anna-Maria Stääv 0709-58 77 70 maria.staav@telia.com 

Storstockholm/Roslagen + Västmanland
Borghild Wellström 0707-82 12 56 bolle@corgi.se

Regionombudsansvarig tf ansvarig aktiv@corgi.se 
Borghild Wellström   

Regionaktiviteter och samarbete gäller naturligtvis över regiongränserna
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SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

KLUBBADRESS: SWCKs organisationsnr
c/o Harrieth Mårtensson 822004-0151
Trastgatan 10
775 52 Krylbo Annons på SWCKs hemsida   endast medlemmar  
kassor@swck.org Kennelannons 150 kr/år

Avelshane gratis 

MEDLEMSAVGIFTER: ANNONSPRISER - medlemmar

Fullbetalande 250 kr/år 1/1 sida 150 kr
Medlemmar utlandet: 300 kr/år 1/2 sida  60 kr
Familjemedlem:  50 kr/år 1/4 sida  40 kr
Förstagångsavg. uppfödare:  50 kr/år

ANNONSPRISER - övriga
BANKGIRO: 5189-6694

SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE5780000008021830046767

1/1 sida 200 kr

REVISORER
Anders Palmqvist Tel 0416-199 55 SWCK:S HEMSIDA  http://www.swck.org
Ångermanlandsvägen 31
275 39  Sjöbo Webmaster: Helen Henriksson

e-post: kontakt@swck.org
Christian Järeslätt Tel 070-969 45 37
Södersocknen OSET 6
51991 ISTORP

Baksidesbild:
Blåtirans Ernst-Eddie Erövraren alias Vattuskräcken.

Ägare: Ann Vedin
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