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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 220 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
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Kassörens lilla ruta.

Hej alla medlemmar
Vi är 588 medlemmar per 31 december 2012. 
Inbetalningskorten är nu utskickade. Om du inte har fått något kort, så går det ändå 
bra att betala in medlemsavgiften direkt till vårt bankgiro nr 5189-6694 Swedbank.

Medlemsavgift 300 kr/ år 
Familjemedlem · 50 kr/år
Utlandsmedlem 300 SEK/ år
Kennelannons på hemsidan 150 kr/år
Valpköpare 100 kr / pers

Kom ihåg att skriva namn och adress!
Om du blivit medlem de tre senaste månaderna 2012, är du också automatiskt 
medlem under 2013. 

Medlemsmatrikeln 2012 är nu uppdaterad. Medlem som har behov av ett exemplar 
av matrikeln kan  höra av sig till mig.
God fortsättning på 2013

Harrieth Mårtensson.
medlemsansvarig@swck.org   eller   kassor@swck.or  g

mailto:kassor@swck.org


Samtliga medlemmar i SWCK hälsas hjärtligt välkomna till klubbens årsmöte 
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 närvaro-
listan)
  

Vi kommer att under dagen även ha vanlig lotteriförsäljning (priser mottages 
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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Jul- & Nyårshelgerna har förflutit i lugn och ro. Väldigt få 
smällare och raketer här ”ute på landet” och det är vi 
tacksamma för.
Vår snöslunga har denna vinter kommit till stor nytta! Flera 
dagar i sträck har det snöat mellan 1 och 3 dm! Det känns 
som om vi blev mer insnöade än vanligt. 

Nu är det slutet av januari och med minst en vintermånad till önskar jag 
att det har snöat färdigt för denna gång! Vintern är mysig och det är 
trevligt med en ren hund när man kommer in efter promenaderna, men 
nu längtar jag efter Våren med fågelkvitter och sol och därmed allt annat 
som gäller, dvs full fart framåt i klubben under jubileumsåret!

Överst på agendan står vårt Årsmöte, som äger rum lördagen den 16 
mars i STOKKs lokaler på Rindögatan i Stockholm. Vänd tillbaka ett blad 
för mer info.

Jag hoppas att många av våra engagerade medlemmar har tid och 
möjlighet att närvara. Det är ju på Årsmötet som Du som medlem kan 
göra din stämma hörd och framföra de synpunkter du har om vår klubb. 
Du har ju även möjligheten att på årsmötet vara med och påverka SWCKs 
styrelses sammansättning och klubbens verksamhet 2013. Vi i styrelsen 
vet ju (bl a genom de sociala medierna), att det finns massor med idéer 
och synpunkter hos våra medlemmar. 

Därefter rullar det på med SWCKs Aktivitetshelg på Degernäs Camping, 
Degerfors, under Kristi Himmelfärdshelgen. Mer info på annan plats i 
tidningen.

SWCK håller två jubileumsutställningar i år: Tånga Hed den 9 juni samt i 
Morokulien, Eda Folkets Park, tillsammans med NWCK, den 3-4 augusti. 
Info i WCP samt på vår hemsida.

SWCKs Rasmonter på Hund 2012 var i år mycket välbesökt, likaså vår 
monter på MyDog 2013 i Göteborg. Än en gång ett stort TACK till alla 
eldsjälar som ställer upp och hjälper till vid våra olika aktiviteter. Ni är 
alla guld värda!

År 2013 – SWCKs 50-årsjubileum! 
Det är min förhoppning att vi alla tillsammans under detta år skall fira vår 

klubb och dess grundare, med att leva upp till Per-Eriks önskan; 
”värna om våra raser och var sams!”

Väl mött på årsmötet och på övriga aktiviteter!

/Bolle
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Ibland är det fullt tillräckligt att fylla en 
hel dag med att göra - ingenting. Så 
känns det när vi tittar ut genom fönstret 
och beskådar den skånska vintern. Ett 
tunt lager snö har under några timmar 
lyckats tina upp så mycket att vatten bildats och sedan, enligt lagen om 
alltings maximala ”besvärlighet”, frusit till  is vilken är hal som såpa. För 
ett ögonblick känns det frestande att avstå från den dagliga promenaden, 
men ivriga corgisar kan naturligtvis övertala en att göra det mesta utan 
att de behöver säga ett enda ord. På vingliga fötter traskar husse iväg 
med våra två pojkar. Jag antar att även ni lagt märke till att corgisar ler 
med hela ansiktet - med öronen, ögonen, nosen, morrhåren, munnen och 
tungan, när de får precis som de vill?

I detta nummer av WCP är det först på sin plats att gratulera alla duktiga 
corgisar, uppfödare och corgiägare till fina placeringar på topplistorna. 
Gediget avelsarbete, många utställningar med allt vad det innebär av 
resor, extra kostnader och stora ansträngningar ligger bakom resultaten. 
Som privatägare bör vi vara tacksamma för all den tid och det arbete som 
ni lägger ner för att vi skall kunna dela våra liv med fina corgisar.

En idé vi har inför framtida WCP är att be er uppfödare att skriva en kort 
berättelse om hur just ni ser på uppfödning, den filosofi som finns bakom 
er speciella inriktning och vilka drag hos corgin som ni vill att ert 
avelsarbete skall utveckla.

I årets första nummer av Svenska Kennelklubbens tidskrift Hundsport fick 
våra corgisar en mycket välförtjänt raspresentation. Många berömmande 
ord om hur intelligent, lättlärd, vänlig och ägartrogen rasen är, men också 
några ord om vikten av en fast hand och insikt om hur man fostrar en 
vallhundsvalp. Det framgick tydligt att de som en gång haft corgi nästan 
alltid återkommer till rasen. Bättre beröm kan väl ingen hund få?

Att våra hundar är vaksamma och har ett kraftfullt skall är välkänt och 
därför vill vi gärna återge en liten välljudande corgihistoria från 
Pembrokeshire - From a Corgis Mouth...

Snart kommer våren, de första spanarna är redan på plats, och då är det 
dags för ännu en aktivitetshelg. Detta är ett arrangemang som vi på 
redaktionen deltagit i vid två tillfällen och gärna vill rekommendera alla 
corgiägare. Trevlig samvaro med såväl två- som fyrbenta vänner och 
många roliga aktiviteter. Börja hårdträningen av era corgisar inför 
corgiloppet!
Tveka inte - kom och gör oss sällskap!

Många hälsningar
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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. 

Adolfsson Anna Åsteboberg 250 464 65 BRÅLANDA C
Ainassari Jenni Kakkostie 255 858 00 HAAPAJÄRVI, FINL C
Andersson Ann-Christine Pinntorpsvägen 26 438 38 LANDVETTER
Andersson Jacobsson Clara Kollerud 50 685 93 TORSBY C
Andersson Sigvard Dahlievägen 18 291 50 KRISTIANSTAD
Björklund Emma Pilvägen 44 631 32 OXELÖSUND C
Blomqvist My Latorp 352 719 95 VINTROSA C
Broström Tim Söndalsvägen 116 128 68 SKÖNDAL P
Eklund Sven-Olov Övägen 140 810 40 HEDESUNDA P
Engstrand Mia Albert Zetterbergsväg 11 134 64 INGARÖ P
Frost Lovisa Konduktörsgatan 5 212 12 MALMÖ P
Gustafsson Fredrik Södra Ringvägen 44 522 30 TIDAHOLM P
Gällnander Jonasson AnettteHovslagargatan 3 194 31 UPPLANDS VÄSBY C
Hedman Jenny Lämmedal 15 572 91 OSKARSHAMN C
Hobert Kristin Publikvägen 21 134 39 GUSTAVSBERG P
Johansson Gunilla Jonstorpsvägen 27 H 682 33 FILIPSTAD P
Johansson Ronja Kälkerud 60 685 92 TORSBY C
Jönsson Katarina Promenaden 4 916 31 BJURHOLM C
Jörgensen Lotta Bergsgatan 27 211 54 MALMÖ P
Karlsson Annica Strandsvägen 1 A 652 17 KARLSTAD C
Kasyanov Dmitrij Hödersväg 4 LGH 1002 145 70 NORSBORG P
Kirel-Nörregaard Niels Nökerosevej 1 STTV 24 00 KÖPENH. NV, DANM P
Morän Lisa Naffentorpsvägen 46 218 47 BUNKEFLOSTRAND C
Murto Anne Ängabo 1 534 62 LARV C
Nilsen Monia Mogatan 8 330 27 HESTRA P
Nilsson Lina Klippgatan 9 856 32 SUNDSVALL P 
Nordenstad Bengt Djurtorp,V Husby 605 96 NORRKÖPING C
Roed Lars Vestre Kvartergade 3 E 26 50 HVIDOVRE, DANM C
Sandberg Josefin Strömmaslättsvägen 11 372 50 KALLINGE C
Schödt Pedersen John Heidesvej 23 82 70 HÖJBJERA, DANM P
Sjöström Carina Torgvägen 10 A 2 tr 148 30 ÖSMO P

Thylander Ewa
Intagan Oloftorpsvägen 
40

443 32 LERUM C

Wahnland Lena Håkängen Pilgrimshyttan 522 91 TIDAHOLM C

SWCK och WCP jubilerar 2013!

Den 18 februari 1963 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.

WCP var med från böjan! Var du?  
http://awcp.uandq.com/
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Sent: Saturday, December 08, 
2012 8:50 PM
Subject: Ny medlem

Hej!

Uppfödaren på kennel StockDogs, 
som jag köpte hund av i höstas, 
skickade in ett medlemskap åt mig på 
er sida men felet var det att hon skrev 
att det var till min mamma Christina 
Andersson. Jag undrar om ni nu kan 
byta så att medlemskapet står på 
mig, Clara Andersson eller måste man 
vara myndig för att vara medlem?

Iallafall heter min hund StockDog´s Enshanting Blue Blossom men kallas 
för Luna och är en Welsh corgi cardigan i färgen blue merle. Anledningen 
till att det blev just en corgi är att jag vill ha en hund som man kan göra 
en massa saker med men som ändå inte är så stor "stor hund i liten 
förpackning" plus att jag blev helt kär i hundens utseende och att den 
verkade så framåt och anpassningsbar.
Jag kommer mest att använda min hund till utställning och agility men 
ska även försöka med spår och lydnad och så många andra saker vi bara 
kan! Vi har redan varit på våran först utställning och gått valpkurs och 
provat att lukta lite på vilt så som älgklöv m.m. Luna verkar vara en 
ganska egen hund och en mycket intelligent tjej med stor vilja att lära sig 
nya saker och full av energi. Hon älskar att busa i snön med dom andra 
hundarna här hemma i snön. Hon har en tendens att ha någon sorts av 
cogirace när hon kommer ut för då går hennes ben som trumpinnar och 
hon bara springer allt vad hon kan, vilket jag tycker är mycket charmigt!

Jag tycker de ska bli jätte kul att få arbeta med min helt egna hund och 
det verkar som om jag kommit till en superbra rasklubb och hittat en bra 
ras för mig!

MVH Clara Andersson 17 år och från Torsby i Värmland.
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Sent: Wednesday, December 19, 2012 5:12 PM
Subject: vår welsh corgi

Hej!

Vi heter Jevgenia och Dmitrij. Vi är ett ungt 
par (25 och 26 år). För en månad sedan 
skaffade vi en Welsh Corgi Pembroke valp 
som heter Rätt o Slätts Äldiga Red. 
Vi är stora hundälskare och har funderat på 
att skaffa hunden cirka i 2 år. Vi har stor 
erfarenhet av hundar, vi har haft både en 
schäfer och två cockerspanieler (när vi var 
små). 
En vacker dag satt vi vid datorn och kollade 
på olika hund bilder på nätet och plötsligt 
såg vi en vacker och gullig bild på en valp. 
Vi började söka efter svar direkt,  vad är 
det för ras? Och det var Corgi Pembroke, 
förstås. Vi blev förälskade i denna ras på en 
gång!

Vi är unga, aktiva och är f.d 
elitidrottare båda två. Vi pluggar 
på Karolinska Institutet och älskar 
att resa, ta långa promenader, 
träna och vara ute så mycket som 
möjligt.  Nu är vi jätte glada att ha 
Red som sällskap på promenader. 
Rätt och Slätt Äldiga Red (hemma-
namn: Red) är en Welsh Corgi 
Pembroke Valp som snart blir 3 
månader gammal. Han älskar att 
ta långa promenader på kvällarna 
med oss, hoppa och leka i 
snödrivor. Han är en matglad valp 
som älskar att mysa i knäet, sova 

och roa sig hemma. Vi har skaffat Red som sällskapshund, vi hoppas att 
han i framtiden kan  följa med oss överallt. Han är redan mycket duktig 
och lär sig snabbt. 
Vi bifogar några bilder på vår Red och på oss med Red :)

Hälsningar

Dmitrij, Jevgenia och Red
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Sent: Sunday, January 06, 2013 1:32 PM
Subject: Ny medlem

Hej alla fyr- och tvåbenta vänner! 

Vi, Anna och Daniel, bor i Brålanda 
tillsammans med katten Tuva och corgin 
Rime.
Rime (Imme's Obviously Famous) har vi haft 
sedan i början av november då vi hämtade 
henne på Possibles Kennel i Karlsborg.
Det är vår första hund och Rime var 1 år när 
vi fick henne, hon är en cardigan. 
I början hade Tuva lite svårt att acceptera 
att hon skulle dela hem med en hund, men 
nu är de bästa vänner, de både leker 
tillsammans och tvättar varandra.
Vi märkte tidigt att hon älskar snö, att snön 
ibland är djupare än vad hennes ben är långa 
tycker hon bara är roligt!

Varför blev det då en corgi? Vi har funderat på att skaffa hund ett tag 
men vi hade ingen aning om vilken ras det skulle bli. Vi letade efter en 
hund som är robust och stark, en som gärna hänger med på löprundorna. 
Andra egenskaper som vi värdesätter är att hunden är social och vill vara 
med, och att det inte är en alltför stor hund underlättar vid transport. 
Rime är allt vi önskade och mycket mer! 

Hon hänger gärna med i bilen, på tåg och spårvagn, och är i allmänhet 
lugn och trygg även i nya situationer. Fyrverkerierna på nyårsafton 
snarkade hon sig igenom hemma i sin favoritfåtölj!

I vår ser vi fram emot att gå lydnadskurser och prova på utställningar. 
Längre fram än så har vi inte planerat, men vi tänkte nog prova en hel del 
aktiviteter så som agility, viltspår och vallning.
 

Med vänliga hälsningar 
Anna och Daniel   
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Sent: Tuesday, January 08, 2013 11:23 PM
Subject: corgihistoria

Hej!

Jag heter Petra Hillring och i somras skaffade 
jag en liten Welsh Corgi Pembroke vid namn 
Diezel. 
Jag växte upp i min mammas Corgi-kennel 
”Hillringens” och min uppväxt blev därmed fylld 
av hundutställningar, valpkullar och underbara 
Corgisar.  När jag var elva år fick jag en egen 
corgi: Älvselens Reiki-Peggy. Peggy och jag 
gick på valpkurs, agility och åkte runt på 
hundutställningar. Hon fick en valpkull där 
valparna såldes till Sverige, Finland och Italien. 
Hon var med mig i över femton år innan jag 
tillslut fick ta det svåra beslutet att låta henne 
somna in. Det var en smärta jag knappt 
klarade av, och det tog tre år innan jag orkade 
och hade möjlighet att skaffa en ny hund. 
Att det blev just Diezel berodde på att en 
bekant lade upp bilder på sina nyfödda 
corgivalpar på Facebook, och på det viset 
hittade jag honom.  

Än så länge har vi gått en valpkurs och varit med på två 
hundutställningar där han fick BIR och BIM. Han har dessutom fått 
ganska bra kritik och mina 
förhoppningar är att kunna 
fortsätta ställa ut honom och 
använda honom till 
avelshane. Han har en 
underbar personlighet, är 
alltid glad, otroligt social och 
charmar de flesta han möter. 
Däremot skäller han aldrig. 
Jag har bara hört honom 
”boffa” någon gång och det 
var när jag skottade snö och 
han tyckte att snöskyffeln 
behövde en utskällning. 
Jag har märkt att han älskar 
att spåra och han verkar ha 
talang för det, så vi ska 
försöka komma iväg på någon 
spårkurs framöver. 
 

MVH Petra!
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Sent: Wednesday, January 16, 2013 8:03 PM
Subject: 121007_Monty_sittandes_höger.jpg

Hej,

Vi blev medlemmar nyligen, skickar lite 
uppgifter enligt välkomstbrevet.

Vår Welsh Cardigan heter Monty (Mars 
mars måne kennelnamnet). Född 1 april 
2012.

Han är en livlig och skoj krabat som gillar 
att hänga med familjen och hitta 
på "roliga" saker, fast vissa saker är det 
nog mest han som tycker är 
roliga...

Hälsar,

Per

Per Andersson
Ridvägen 18d
18239 Danderyd

VINNARBILD FRÅN SWCK BACKAMO 2012-08-26
#VETERANER. 

BIS2 Cardax Juvel BIS1 Igro’c Star Trek.
Rätt skall vara rätt!
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Nordisk UppfödarKonferens 2012-09-01, Garpgården

Det var med spänd förväntan jag åkte mot Garpgården på fredageftermiddagen. 
Äntligen skulle NUK bli av!! Resan gick bra och det var redan deltagare där när 
jag kom fram. Det är alltid lika roligt att träffa ”corgifolk”. 
Garpgården var ett mycket trevligt och mysigt ställe, lagom stort för oss. Kara, 
vår värdinna, var otroligt hjälpsam och fick oss alla att känna oss som hemma.
Några av oss samlades så småningom och åt middag tillsammans och hade all-
mänt pratigt och trevligt. Det blev en tidig kväll.

Lördag morgon var det samling med kaffe kl 09.00, därefter föreläsning av 
Catharina Linde Forsberg (referat i WCP 4-2012).

Det var en mycket givande och intressant föreläsning som följdes av våra frågor 
och livliga diskussioner. 
Efter detta var det lunchdags och hundpromenader.

På eftermiddagen höll Lena Erlandsson föredrag om färgers genetik. Rapport i 
nästa nummer av WCP.

Det var mycket nytt och intressant vi fick lära oss, gamla sanningar som ändras 
allteftersom tekniken går framåt och vetenskapen gör nya rön.

Genetik är svårt och komplicerat, 
jag var helt snurrig när vi var 
klara för dagen.
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Efter Lenas föredrag hade vi 
paus och vila fram till 
middagen. Vädret var bra så vi 
satt ute och pratade och hade 
trevligt.

Middagen avnjöts under glada skratt 
och mycket corgiprat!

Det blev en ganska tidig kväll, då några av oss skulle åka till Högbo på utställ-
ning nästa morgon. 

Söndag morgon var det dags för hemresa efter att vi ätit frukost. Ett stort tack 
till Kara för trevligt bemötande och god mat under helgen! Kan verkligen 
rekommendera Garpgården för träffar etc. 

Zizi och jag tog vägen om Krylbo för att fika hos familjen Mårtensson, innan vi 
for vidare hemåt.

Vi tyckte att det varit en mycket lyckad helg med helt fantastiska föreläsningar, 
härliga diskussioner och mycket corgiprat. Dock var det tråkigt att så få av 
klubbens uppfödare var där och att gensvaret från våra nordiska corgivänner var 
näst intill obefintligt. Vi var totalt 16 personer, 15 svenska och en tapper norska, 
inte så många jämfört med antalet uppfödare som har annons på klubbens 
hemsida. Nu lämnar vi över stafettpinnen när det gäller Nordisk 
Uppfödarkonferens till våra övriga nordiska corgivänner.

/Bolle
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Rasmöte i Falkenberg 20 oktober 2012

Så samlades vi återigen, alla som är intresserade av rasen welsh corgi 
pembroke. Vi var hela 19 stycken entusiaster som samlades till morgonfika i 
Hallands Kennelklubbs stuga. Vi har träffats i några år nu och intressanta 
ämnen finns ju alltid att tillgå. Den här gången koncentrerade vi oss på 
pembrokens typ, anatomi och konstruktion.

Vi började med skelettet och uppbyggnaden. Stor vikt 
lades vid att diskutera och begrunda hela frontens 
uppbyggnad och funktion. Då mer än hälften av hela 
hundens vikt bärs upp av fronten, är det utomordentligt 
viktigt att hunden är välbyggd. Det är också en av 
många anledningar att det är direkt skadligt för en 
pembroke att bära på för mycket vikt.

Utgångspunkten var både illustrativa bilder och levande exemplar och det blev 
givande diskussioner för oss alla. Vi fortsatt vidare genom anatomin och 
konstruktionen och diskuterade hur det bör fungera i förhållande till 
pembrokens ursprungliga användning.

Vi djupdök även lite i pembrokens historia. Med 
hjälp av bilder från 1940 talet och framåt följde 
vi rasens utveckling och såg då att typen hela 
tiden har funnits med. Storbritannien är rasens 
hemland och det är också de som skrivit 
standarden.  Vi överblickade även hundar som 
världsöverspännande är framgångsrika idag och 
diskuterade typ och funktioner.

CH Caswell Duskie Night född 
tidigt på 1960-talet. En 

avelshane som finns 
representerad i en mängd av 
dagens hundars stamtavlor.

CH Maplecreek Beach Bunny 
at Craigycor, rasvinnare på 

Cruft´s 2012.

Eva Sjöström/Cecilia Lindhoff
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CORGITRÄFF PÅ GÄRDET
Storstockholmsregionen – Sörmland-Örebro

Välkomna till vårpromenad  Söndag 2013-04-28, kl 13.00

Vi träffas uppe vid parkeringen (mitt på) Gärdet. Adressen är Greve von 
Essens Väg. Du kör in direkt höger efter att ha passerat Filminstitutet.
Vi tar den sedvanliga corgipromenaden runt Gärdet. Därefter kommer 
Annika att visa lite RallyLydnad. Vi fikar, frågar och pratar!! 
Kläder efter väder!  OBS! för allas trevnad, lämna löptiken hemma.

Undrar du över något; hör av dig till Bolle 0707-82 12 56 eller via mail 
bolle@corgi.se

Varmt välkomna

Majsan & Bolle

Se upp för kusar!
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SWCK SPECIALUTSTÄLLNING BACKAMO

Fredagen den 25 augusti packade jag bilen full med allt möjligt 
utställningsmaterial, priser, tält, etc, etc, det var dags att åka västerut    
mot Backamo och SWCKs specialutställning. 

Det var en härlig sommardag och resan gick fort och bra och vi (Magic 
och jag) var framme vid Ljungskile Turisthotell på eftermiddagen. Så 
småningom kom även Harrieth, Ulf, Zewen och Zixteen Mårtensson dit. 
Efter lite välbehövlig vila, åkte vi till Backamo och vår utställningsring. 
Det var dags att sätta upp tält och bära prylar! 

När allt var fixat åkte vi tillbaka till hotellet för en matbit och 
kvällspromenad. 

Vi var alla lite trötta efter en lång dag, så det blev en tidig kväll, dock inte 
helt lugn, då ett fyrverkeri brakade loss vid 24-tiden!! Då märktes det att 
det var många hundar på hotellet. Det hela var över efter ca en 
halvtimme och sen var det lugnt och alla kunde sova.
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Lördag morgon – och det regnade inte! Väl på utställningsplatsen var det 
full fart med människor och hundar. SWCK hade fått en bra ringplacering, 
så det var gott om plats för alla. Dagen förflöt med god stämning i och 
runt ringen. Vår domare Roland Fors hade öppen bedömning, vilket alltid 
är uppskattat. 
Redovisning med bilder av de vinnande hundarna skedde i WCP 4 2012. 

Efter en lång dag var det till slut dags att avsluta det hela … undrar varför 
det alltid är knöligare att packa ihop än att plocka upp? 
Vi hade god hjälp, stort tack till alla som hjälpte till före, under och efter 
utställningen – ingen nämnd och ingen glömd!

/Bolle

Lugnet före stormen… 

Framsides- och baksidesbilderna i detta nummer av WCP är två av de 
184 insända bilderna till SWCK's Almanacka 2013. Ytterligare tre bilder 
kom försent. Se alla bilder på http://swck.uandq.com
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Dagordning för Årsmöte enligt SWCKs – stadgar

Mom 2 Dagordning
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen 
utsett. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av årsmötets
ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

0. Mötets öppnande
1. Justering av röstlängden
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

skall justera protokollet
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt av personer enligt § 7 mom 4 i SWCKs stadgar
6. Fråga om klubbmedlemmarna blivit stadgeenligt kallade
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet 

med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. 1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

2. Föredragning av styrelsens budgetplan
3. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i SWCKs stadgar
16. Val av valberedning enligt § 10 i SWCKs stadgar
17. Behandling av ärenden, som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen 

eller av denna underställts årsmötet
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

***********

När Årsmötet är avslutat blir det paus med lätt förtäring. Lottdragning.
Därefter följer prisutdelning till samtliga på Årets topp-listor, samt avtackning av 
ev avgående styrelsemedlemmar.

Från Årsmötet 2012
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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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Inbjudan till 
SWCKs 

Jubileumsutställning

Lördag 3 augusti 2013

Välkommen till Eda Folkets Park (ett stenkast från Morokulien) för en 
spännande helg med 2 utställningar, god mat, hundprat, trevligt sällskap 

och chansen till två championtitlar på en och samma helg!
http://www.fhpcharlottenberg.se/folketspark.html

Den 3 och 4 augusti arrangerar den Svenska och den Norska Corgiklubben för 
femte gången dubbelutställning för Welsh Corgi Cardigan och Welsh Corgi 
Pembroke. 

Svenska Corgiklubben, SWCK, arrangerar sin specialutställning den 3 augusti 
och den 4 augusti är det Norska Corgiklubben, NWK, som arrangerar sin 
specialutställning.

Domare
Domare dessa dagar är två rutinerade och kända uppfödare från USA:
Mrs Donna Francis, Elfwish Kennel, och Mr Vincent Savioli, Aubrey kennel.

Anmälan och betalning sker senast 2013-07-07 antingen;
- Via SWCKs hemsida och anmälan online
- Via Post till: Borghild Wellström

Holmens väg 18
760 31  Edsbro

För utländska hundar som inte tidigare tävlat i Sverige skall en kopia på 
stamtavlan sändas till: Borghild Wellström, ovanstående adress.

Betalningsmottagare: SWCK, bankgiro 5189-6694

Foreign exhibitors:
IBAN: SE5780000008021830046767
SWIFT: SWEDSESS
Name of bank: Åtvidabergs Sparbank
Payment to: Svenska Welsh Corgi Klubben

Obligatoriskt medlemskap i SWCK eller annan erkänd utländsk kennelklubb. 
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Anmälningsavgifter:

• Specialklass (päls-, bett-, testikelfel ) 200 SEK
• Valpklass/inofficiell 4-6 eller 6-9 mån 200 SEK 
• Juniorklass 9-15 mån 350 SEK 
• Unghundsklass 15-24 mån  350 SEK 
• Öppen klass 15 mån 350 SEK 
• Championklass 15 mån- 350 SEK 
• Veteranklass 8 år- 250 SEK 
• Veteranklass 12 år- gratis 

OBS! endast en veteranklass per kön oavsett ålder.

Från och med 3:e anmäld hund i officiell klass med samma ägare, halv avgift.

Priser till utställningen och lotterivinster mottages tacksamt!

Boende
SWCK har preliminärbokat stugor på Haganäsets Camping, www.haganaset.se. 
Var och en bokar själv, ange SWCK.

Middag
På lördagkväll ordnar SWCK, som traditionen påbjuder, gemensam middag för 
alla deltagare på Thon Hotell, Charlottenberg. 
Mer information om middagen kommer i nästa nummer av WCP samt på 
SWCKs hemsida www.swck.org 

http://sv.hotels.com/ho267549/thon-hotel-charlottenberg-charlottenberg-
sverige/

SWCK ÖNSKAR DIG OCH DIN HUND HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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Inbjudan till SWCKs 
Jubileumsutställning

Söndag 9 juni 2013

Domare:  Anneli Suutela, Finland

SWCKs första Jubileumsutställning kommer att hållas söndag den 9 juni på 
Tånga Hed, Vårgårda. www.tangahed.se 

Lördag den 8 juni äger Norra Älvsborgs Kennelklubbs internationella 
utställning i Vänersborg rum. http://www.nakk.se/utstallningar.htm

Lördagen 8 juni är det också passande nog ”Nostalgifestival” på Tånga Hed, 
se länk:  http://www.tangahed.se/evenemang/nostalgifestivalen.html. 
De som vill kan då fira 50 år med nostalgimusik och –kläder.

Anmälan och betalning sker senast 8 maj 2013, antingen
- Via SWCKs hemsida och anmälan online
- Via post till: Borghild Wellström, Holmens väg 18, 760 31 Edsbro

För utländska hundar som inte tidigare tävlat i Sverige skall en kopia på 
stamtavlan sändas till Borghild W på ovanstående adress, eller till mail 
utstallning@swck.org 

Inbjudan och anmälningsblankett finns på SWCKs hemsida www.swck.org

Anmälningsavgifter:

Specialklass (päls-, testikel-, bett- el annat fel) 150 SEK
Valpklass/inofficiell 4-6 eller 6-9 månader 150 SEK
Juniorklass 9-15 månader 300 SEK
Unghundsklass 15-24 månader 300 SEK
Öppen klass 15 månader- 300 SEK
Championklass 15 månader- 300 SEK
Veteranklass 8 år- 200 SEK
Veteranklass 12 år- gratis
OBS! endast en veteranklass per kön oavsett ålder

Fr o m 3e anmäld hund i officiell klass med samma ägare, halv avgift.
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Betalningsmottagare: SWCK, bankgiro 5189-6694

Foreign exhibitors:
IBAN: SE5780000008021830046767
SWIFT: SWEDSESS
Name of bank: Åtvidabergs Sparbank
Payment to: Svenska Welsh Corgi Klubben
Obligatoriskt medlemskap i SWCK eller annan erkänd utländsk kennelklubb 
erfordras.

SWCK har preliminärbokat vandrarhemsboende på Tånga Hed. 
Den bokningen gäller t o m den 7 maj och var och en bokar själv sitt boende, 
ange SWCK.

SWCK planerar för gemensam middag lördagkväll.

Mer info kommer på hemsidan www.swck.org 
Frågor kan mailas till utstallning@swck.org

Priser till utställningen och lotterivinster mottages tacksamt!

SWCK önskar dig och din hund 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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Mina terapihundar!

I hela mitt liv har jag alltid haft minst en hund som följeslagare fram till 
2003. Under 2003 förändrades hela mitt liv plötsligt p.g.a. en svår 
sjukdom som gjorde mig medveten om hur föränderligt livet kan vara. 
Under behandlingstiden satte jag upp som mål att skaffa mig en 
långhårscollie.

När jag mådde lite bättre under behandlingstiden valde jag ut en collietik 
som jag kallade Hope, ett namn som valdes med eftertanke. Denna hund 
klarade av att göra det som ingen sjukvård eller ens min familj kunde 
göra, jag fick livslusten tillbaka. Efter Hope har hundbeståndet stadigt 
ökat och med dem glädjen.

Jag funderade länge på hur jag skulle kunna bidra till att ge andra 
människor i en svår situation livslusten tillbaka. I början av 2011 fick jag 
hjälp av en bekant vid Röda Korset att omsätta mina tankar till 
verklighet: en terapihund. 
Naturligtvis skulle man uppfylla vissa villkor såsom att vara medlem i en 
lokal Röda Kors krets samt att ha en hund som var lämplig för uppgiften. 
Eftersom jag inte kunde bestämma mig för vilken av mina hundar som 
var mest lämplig för detta anmälde jag två av mina hanar till 
utbildningen.

Susanne med Higgins och Skye!
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De två hundar jag valde var:

# Långhårscollien: Skye, Foot Loose of the Landlords´s Pride, 
2008.10.20. Godkänd BHP

# Cardigan Welsh Corgin: Sir Higgins, Carddicted Earl Grey,
2009.11.03. Godkänd BPH+ samt Agility 1

Den 14/8 2011 inbjöds vi till ett inträdesprov av Röda Korset. Bl.a. 
prövades hundarna i att aldrig dra i koppel. Vid detta prov skulle vi bl.a. 
gå i trappor med ett fyllt vattenglas i handen. Vidare skulle hunden läggas 
i ett rum med personer med rullstolar, rollatorer och kryckor medan jag 
avlägsnade mig ur hundens åsyn. Båda två låg tryggt kvar och lät sig inte 
störas under min frånvaro. Därefter testades hundarnas toleransnivå.

Övningen bestod bl.a. av att en främmande person klappade min liggande 
hund, rörde vid hunden och la den på rygg. Man måste ju föreställa sig 
situationen att hunden skall kunna fungera bland handikappade barn och 
därför måste tolerera en hel del.

Båda hundarna klarade övningarna utan svårigheter och så kunde vår 
utbildning påbörjas. Vi besökte en mängd sjukhus, ålderdomshem och 
förskolor, hela tiden under vår ledares stränga blickar. Under hela två 
helger deltog vi även i ytterligare teoretiska och praktiska utbildningar. 
Därefter kom den stora dagen! Först måste vi klara av ett skriftligt prov 
som krävde en hel del. Dag två genomfördes de praktiska proven.

Slutproven genomfördes den 2/6 2012. Här utsattes vi för alla tänkbara 
och otänkbara situationer, bl.a. skulle en främmande person klappa till 
hunden med en tidning. Dessutom var det möten med personer med olika 
hjälpmedel samt att en mängd prov med deltagande barn skulle klaras 
av. Hundarna lyftes och hölls fast av främmande personer. Allt detta och 
mycket mer fixade min två pojkar med jämnmod.

Efter en ansträngande provdag är jag nu väldigt stolt över att äga två 
egna terapihundar. Vi erhöll våra tjänstetecken under högtidliga former. 
Nu gläds jag åt att kunna lämna vidare den livsglädjen till andra som min 
collie Hope gav mig.  Jag förundras varje dag över hur mångsidiga våra 
hundar är.

Hälsningar
Susanne Petersen
Kennel Collies von Welterod, Tyskland
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SWCK RASMONTER STOCKHOLM HUNDMÄSSA 2012

Ett stort och varmt tack till alla som ställde upp och jobbade i SWCKs monter.

På fredagen körde Annika dit alla prylar och Lena A satte upp montern med alla 
detaljer. Lena kom även och hjälpte till med nedplockning och bortforsling på 
söndagen.

Lördagmorgon startade jag tidigt hemifrån, det är skönt att vara på plats innan 
själva utställningen börjar. Montern var jättefin och det var bara att vänta på 
besökarna. Lennart Ölund och Sara Gontran var monterarbetare under för-
middagen med sina glada hundar. Det var besökare i en strid ström och många 
var mycket intresserade. 

På eftermiddagen avlöstes de av Zizi med Gerda, Malin Eriksson och Monika 
”Stormen” Carlsson med ett gäng glada cardisar.

Hemresan tog ”bara” drygt två timmar mot vanliga en timme, då jag hade 
lyckan att hamna bakom plogtåget … som vanligt var det snöoväder när det är 
”Stora Stockholm”.

Söndag morgon plockade jag upp Irene Fredriksson i Rimbo, kul med sällskap i 
bilen. Vi fikade och kollade lite på andra montrar innan besökarna kom. Under 
dagen bemannades montern även av Zizi, Susanne från Klockarbols kennel 
samt Monika ”Stormen”. De glada och sociala monterhundarna var Frost och 
Yatzy och när bedömningen var över för pemmarna kom även 
Älvdrottningsgänget med gulliga Missy och Carrie.

I rasparaden representerades våra raser av Yatzy och Frost med Monika i tjusig 
ko-dräkt, samt av Älvdrottningens gäng. Denna gång blev vi utan pris…
Som vanligt hade vi en fantastiskt rolig helg med massor av corgiprat med 
många som verkade vara genuint intresserade av våra raser. 

Än en gång, stort tack till alla som ställer upp och hjälper till!     /Bolle
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Valpuställning i Malmö den 11/11 2012

På fars dag var det återigen dags igen för Sydskånska Kennelklubbens 
valputställning. Och vi hade som vanligt en rasmonter där. "Vi" är Agneta 
Palmkvist och jag, Monica Glemvik.

Detta år hade vi hjälp i montern 
av Rebecka med Atlas (pem) 
Maite med Doris (cardigan) och 
Lotta och Mikael med Assar 
(cardigan). Själv hade jag med 
mig Tyra (pem).  Så vi hade 
lyckats få med en tik och en 
hane
från varje ras och dessutom en 
stubbsvansad och en 
långsvansad pembroke.

Många nyfikna kom och pratade 
med oss och hälsade på våra 
klappvänliga monterhundar.

Hoppas att vi lyckades få 
många att bli intresserade 
av våra härliga raser. Och 
att några av dem köper en
corgi i framtiden.

Tack till alla som hjälpte 
till i montern.

Ser fram emot 2013 års valputställning. 
Då är vi där igen med monter och monterpersonal, två- och fyrbenta.

Agneta och Monica,
regionombud Skåne-Blekinge
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SWCKs AKTIVITETSHELG
Kristihimmelsfärdshelgen 9-12 maj är 
det dags för SWCK:s årliga 
aktivitetshelg.
 
Vi kommer att göra ett återbesök på 
Degernäs Camping 
www.degernascamping.se , där 
stugorna är preliminärbokade för oss 
t.o.m den 31 mars.

Där finns även gott om plats för 
husvagnar och -bilar.
Bokar gör du själv hos 
reception@degernascamping.se 
ange vid bokning att du hör till SWCK.
 
Under helgen kommer att ges tillfälle 
att pröva på aktiviteter som t. ex. 
Rally-lydnad, Kantarellsök, och 
Luffarschack med hund (tips: slipa på 
sitt kvar-kunskaperna...) - och så 
naturligtvis tävlingen om den 
snabbaste Corgin. Självklart blir det tid 
för mingel för tvåbenta också.
 
Väl mött i Degernäs!

Det finns många fina promenadvägar och vyer i området, vi planerar för 
gemensamma vandringar för dem som så vill.

Gerda, näst snabbast 2011                   Mr. Huffy, näst snabbast 2012

<- Lilleman, snabbast 2012, undrar:
vem blir snabbast 2013?

Tratten är visserligen ett handikapp,
men.....
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"From a Corgi's Mouth"

Mrs Sally A Williams som är bosatt i Dinas Cross i 
Pembrokeshire har skickat följande lilla historia till tidningen 
The Lady.

Mrs Williams berättar att hon för många år sedan bodde 
granne med en dam, kallad ”Auntie”, som allt som oftast 
kände sig störd av de tre corgisar som bodde hos familjen 
Williams. För att i någon mån lätta upp stämningen grannar 
emellan och förklara varför det kanske fanns anledning att inte 
ta alltför allvarligt på hundarnas skällande, skrev Mrs Williams 
följande lilla vers och skickade till Auntie. 

”We bark each night,
we bark each day.
We bark to keep the
thieves away.
There´s burglars here
and muggers there,
and rogues and
robbers everywhere.
Now you know what
the barking´s for...
To keep you safe and
sound next door.”

Men olyckligtvis blev det inbrott hos 
Auntie och även om inte mycket av värde 
blev stulet orsakade det mycket irritation 
och ängslan hos grannen. Efter en tid fick 
Mrs Williams sig tillsänt följande rader 
från Auntie.

”We bark each night,
we bark each day.
But still we can´t keep
thieves away.
We didn´t bark, we´ve
no excuse.
We´ve had the sack `cos
we´re no use.
And so they´ve had to 
get one more...
To keep you safe and
sound next door.”

Så Taffy, Tudor och Cherry fick snart sällskap av Sue - därefter hördes det aldrig mer något 
klagomål om skällande corgisar från Auntie.

Källa: The Lady, 4 January 2013.
(Fri översättning: Ulla von Wowern).
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Hilda var med i kampanjen Våga Vägra Päls inför julhandeln 2012.
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BPH-dag i Bjuv. 

Den 17 november var vi ett gäng som samlades på brukshundklubben i 
Bjuv för att ha en heldag med BPH, Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund. Vi beskrev en Canaanhund och sju 
stycken Pembrokes. 

Kul att se så många pemmar beskrivas på samma dag. Alltid intressant 
att se olika reaktioner hos hundarna. Vi fick mycket beröm för hundarna 
av beskrivare, testledare och funktionärer. De tyckte att hundarna var 
sociala och väl fungerande individer. 

Ett stort tack till Monika Johansson som trotsade kylan (det var ju ingen 
varm och skön höstdag precis, men inget regn) och filmade alla 
hundarna. Tack till Agneta Palmkvist som fixat vår lunch och stod för 
kökstjänsten. 

Hoppas att alla var lika nöjda med dagen som jag =) Vi får försöka göra 
om det igen. Finns många corgisar att beskriva. Enligt SKK’s Avelsdata så 
är det 10 st pembroke och 2 st cardigans som är beskrivna i dagsläget. 
Så tack till alla som var med och beskrev sina hundar. Och tack för 
mycket trevligt hundsnack. 

Monica Glemvik 
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Rashunden fortfarande mest populär
2013-01-07 14:30

Svenska Kennelklubben registrerade under förra 
året nära 53 400 nya hundar, en liten minskning 
jämfört med 2011. Den stora majoriteten svenskar 
väljer rashundar framför blandraser, och de tre 
populäraste hundraserna är fortfarande labrador 
retriever, schäfer och golden retriever. Även den 
lilla chihuahuan är fortsatt mycket populär, 
tillsammans med flera andra mindre hundraser.

Enligt Svenska Kennelklubbens årliga registreringsstatistik registrerades 53 395 nya 
rashundar 2012. Det är en minskning med cirka 1 procent, eller 513 hundar i jämförelse med 
2011 (53 908 st). I Jordbruksverkets hundregister ligger blandrashunden i topp i antal 
registreringar. Men då räknas den som en enskild ”ras” och ställs mot andra raser som schäfer 
och golden retriever. Fortfarande väljer den stora majoriteten i Sverige en i Svenska 
Kennelklubben registrerad rashund med dokumenterad bakgrund. Enligt den beräkning som 
SCB gjorde 2006 finns omkring 730 000 hundar i landet. Av dessa är cirka 70 procent 
rashundar registrerade i Svenska Kennelklubben, 20 procent är blandraser och 10 procent är 
oregistrerade rashundar.

Labrador retriever kvar på toppen

Högst upp på 2012 års topplista finns labrador retrievern med 2 282 nyregistreringar. 
Schäfern (1 844 st) gick under året om golden retrievern (1 788 st) med 56 registreringar. 
Flest antal nyregistreringar, om man räknar samman hårlagen lång- och korthårig, står den 
populära chihuahuan för (2 360 st). Taxen, som finns i tre olika storlekar och tre olika hårlag, 
skulle kvala in på en 6:e plats om man räknade samman de nio varianterna. Nya på topplistan 
är den finska lapphunden och mopsen. Klättrat på listan har shetland sheepdog, flatcoated 
retriever, fransk bulldogg och den norska älghunden (gråhund). Rottweiler har däremot 
lämnat toppskiktet och hamnat på 16:e plats. Sammantaget kan vi se att de mindre 
rashundarna är fortsatt mycket populära – 9 av de 20 hundraser med högst antal 
nyregistreringar under 2012 är små i sin storlek.

För några av de svenska nationalraserna, särskilt stövarraserna, ser läget fortsatt mörkt ut. 
Sifforna visar dock att drevern har återhämtat sig starkt under året med nästan en fördubbling 
av registreringsantalet; 616 nya registreringar 2012 mot 365 året innan. Intresset är också 
fortsatt starkt för våra olika älghundsraser.

Sex nya hundraser till Sverige

Sex nya hundraser kom till Sverige under 2012. Det rör sig om redan erkända hundraser som 
förra året för första gången registrerades i vårt land. Mer information om de nya hundraserna, 
deras bakgrund och olika användningsområden finns i Svenska Kennelklubbens 
hundrasguide:www.skk.se/hundraser/

Rafeiro de alentejo är en vakt- och herdehund från Portugal, hemmahörande i rasgrupp 2 
(schnauzer, pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar).

Nihon teria är en japansk dvärgterrier som återfinns i rasgrupp 3 (terrier).

   36

http://www.skk.se/hundraser/


Thai bangkaew dog är en sällskapshund från Thailand och tillhör rasgrupp 5 (spetsar och 
hundar av urhundstyp).

Bosanski ostrodlaki gonic-barak är en utpräglad jakthund från Bosnien, som används till 
jakt på vildsvin. Hundrasen hör till rasgrupp 6 (drivande hundar samt sök- och spårhundar).

Porcelaine är en drivande jakthund från Frankrike som i sitt hemland jagar i pack, ett jaktsätt 
som är förbjudet i Sverige. Porcelaine hör hemma i grupp 6 (drivande hundar samt sök- och 
spårhundar) och går att använda för jakt på både hare och vildsvin.

Deutsche brache är en långsamt drivande jakthund lämpad för jakt på hare, kanin och räv. 
Hundrasen kommer från Tyskland och hör hemma i rasgrupp 6 (drivande hundar samt sök- 
och spårhundar).

De 20 mest registrerade raserna 2012

1. Labrador retriever (2 282 st)

2. Tysk schäferhund (1 844 st) 

3. Golden retriever (1 788 st)

4. Jämthund (1 742 st) 

5. Chihuahua, långhårig (1 287 st) 

6. Chihuahua, korthårig (1 073 st)

7. Cocker spaniel (1 066 st) 

8. Cavalier king charles spaniel (1 016 st)

9. Shetland sheepdog (948 st) 

10.Jack russell terrier (845 st)

11.Chinese crested dog (838 st) 

12.Flatcoated retriever (825 st)

13.Fransk bulldog (818 st)

14.Border collie (788 st)

15.Staffordshire bullterrier (787 st) 

16.Rottweiler (737 st) 

17.Norsk älghund, grå (714 st) 

18.Finsk lapphund (697 st) 

19.Mops (686 st)

20.Dansk-svensk gårdshund (681 st)

Totalt har cirka 335 raser och varianter registrerats i Svenska Kennelklubbens hundregister.

WCP redaktionens kommentar: Året 2012 registrerades 151 Cardigan och 48 
Pembroke.
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Exporter
Kennel Carddicted har exporterat följande valpar födda 2012-09-04 efter 
Nuch Trafox Storm And Fire - Seuch Carddicted Dealers Choice:

Carddicted Hakuna Matata, Lano, 
till  Rikke Hopen i Norge

Carddicted Heidi Heidi Ho, Wilma, 
till Kennel Cardigarden i Norge

Carddicted Hard To Resist, 
Piper, till Kennel Cardiridge 
och Fernbriar i USA

Carddicted Hide N Seak, Ida, till 
Kennel Von Welterod i Tyskland

Vi önskar all valpar lycka till med sina nya familjer i sina nya hemländer. 

/ Malin och Gänget
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Parning
Parning hos Fromax Kennel

SE UCH Fromax Tinker Bell ”Belle” och den röda Amerikansk/Norska 
hanen All Trade Easy Money "Ruben" har parats den 15-17 januari.  
Valparna planeras till runt den 17 mars 2013
Inavels koefficient: 0,0 %. 
www.fromax.se

Fromax Kennel
Petra Marteus
Humlegatan 35
643 33 Vingåker
Mobil: 0704-44 67 44

Visste Ni att...

”Ud over den personlige assistent og hendes skrædder er der kun to andre par 
øjne, der må se dronning Elisabeth blive klædt på. Nemlig hendes elskede og 
behårede venner, corgi-hundene.”
Ur ”Dressing the Queen: The Royal Wardrobe” av Angela Kelly, personlig 
assistent till drottning Elisabeth.
Dansk översättning i Billedbladet, DK, 6 nov. 2012.

”Bad news for the Dulux dog and the royal corgi. Both breeds may soon face 
extinction. According to figures released by the British Kennel Club, the Old 
English sheepdog and the Pembroke Welsh Corgi are becoming ever less 
popular. Both breeds have had less than 450 new puppies registered this year.”
The Lady, 2 november 2012.
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Över regnbågsbron

TILDA (Thennek’s Hjördis)
2006-06-09  -  2012-11-14

Vårt lilla hjärta Tilda har lekt färdigt med sin boll och frisbee.

Du fick ett gott och händelserikt liv, men för oss, tyvärr alltför kort. Du var 
en stark personlighet med en egen vilja, mycket uttrycksfull och 
känslosam. En trofast vän, social, glad och pigg på både lek och andra 
aktiviteter, som agility och rallylydnad. Alltid redo att vara mattes duktiga 
hjälpreda i trädgården.

Älskade hund! Vila i ro.

Marie och Bertil
Vänersborg
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Över regnbågsbron

Smulan & Iza

S49089/99 Ronjas Elle *1999-08-22 – 2013-01-23

S46332/2002 Smulan   *2002-06-28 – 2013-01-23

Smulan och Iza – Tack för alla underbara minnen!

Laila Begat
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Årets hane och tik Welsh Corgi Cardigan 2012

Plac. Poäng Årets hane cardigan
1 158/5 Cardax Orginal S17047/2007  BR
2 126/5 Liste Line Aragon SE27696/2010  TRF
3 99/5 Nickname's Blueconnection To Cardax S32404/2003 BLM
4 95/5 Fromax Bilbo Bagger S67136/2008  BR
5 94/5 Cardax Powel S51939/2008 TRF
6 79/5 Belroyd Pemcader Geraint SE15743/2010 BR
7 77/5 All Trade Easy Money SE37936/2011 R
8 50/4 Gråsiskas Rybnik S42515/2009 BLM
9 47/2 Carddicted Chain Reaction S58561/2008 BR
10 46/4 Skutegårdens Tiberius SE27716/2011 BR

Plac. Poäng Årets tik cardigan
1 121/5 Possible's Blue Bird SE57066/2010 BLM
2 91/4 Wesa Borgs Filifjonka S35757/2004 BR
3 91/5 Nickname's Fairy Blue Indian Myth S65976/2007 BLM
4 82/5 Cardax Serena SE44998/2010 BR
5 75/5 Cardax Pandora S51948/2008 BR
6 65/3 Dantalian's First Line S63214/2009 TRF
7 65/5 Nickname's Theodora S59692/2007  BR
8 64/4 Fromax Tinker Bell S42822/2009 BR
9 63/5 Liste Line Anwen SE27692/2010 TRF
10 62/5 Cardax Juvel S15710/2002 BR

Årets uppfödare Cardigan 
Plac. Poäng
1 471 Kennel Cardax Margareta Widin

158 Cardax Orginal S17047/2007 BR
94 Cardax Powel S51939/2008 TRF
82 Cardax Serena SE44998/2010 BR
75 Cardax Pandora S51948/2008 BR
62 Cardax Juvel S15710/2002 BR

2 319 Kennel Nickname's Carina Sandell-Widin
99 Nickname's Blueconnection To Cardax S32404/2003 BLM
91 Nickname's Fairy Blue Indian Myth S65976/2007 BLM
65 Nickname's Theodora S59692/2007 BR
37 Nickname's Fairy Blue Fiction S65975/2007  BLM
27 Nickname's Wicked Witch SE59256/2011 BR

3 218 Kennel Fromax Petra Martéus
95 Fromax Bilbo Bagger S67136/2008 BR
64 Fromax Tinker Bell S42822/2009  BR
59 Fromax Lucy SE15740/2010 TRF

4 189 Kennel Liste Line Lisbeth Nilsson
126 Liste Line Aragon SE27696/2010 TRF
63 Liste Line Anwen SE27692/2010 TRF

5 174 Kennel Wesa Borgs Pia Schröder
91 Wesa Borgs Filifjonka S35757/2004 BR
28 Wesa Borgs Mauritius SE30373/2010 BR 
22 Wesa Borgs Kapten Fredrik Adelborg SE35954/2011 BR
18 Wesa Borgs Akter Om Tvärs SE24308/2011 BLM
15 Wesa Borgs Kiribati SE30378/2010 BR

6 167 Kennel Possible's Helena Olsson
121 Possible's Blue Bird SE57066/2010 BLM
46 Possible's Black Beauty SE57064/2010 TRF
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7 118 Kennel Gråsiskas Anna-Maria och Ulla Stääv
50 Gråsiskas Rybnik S42515/2009 BLM
48 Gråsiskas Mistral SE30639/2010 TRF
20 Gråsiskas Pila S42519/2009 TRF

8 113 Kennel Carddicted Malin Eriksson och Ragnar Strandberg
48 Carddicted Dealers Choise S46394/2009  BR
47 Carddicted Chain Reaction S58561/2008  BR
18 Carddicted Drop Dead Beautiful S46400/2009 BR

9 82 Kennel Skutegårdens Catrine och Jimmy Nordin
46 Skutegårdens Tiberius SE27716/2011 BR
23 Skutegårdens Messalina SE27711/2011 R
13 Skutegårdens Justitsia S15991/2009 TRF

10 58 Kennel Teddilyn's Margaretha Johansson fd Synak
24 Teddilyn's Gunnar Ekman SE61231/2010 TRF
21 Teddilyn's Gabriel SE61234/2010 TRF
13 Teddilyn's Gloria Gaynor SE61227/2010 TRF

Årets avelsCorgi Cardigan
Plac. Poäng Årets avelshane cardigan
1 328 Kerman Captain Jack

94 Cardax Powel S51939/2008 TRF
82 Cardax Serena SE44998/2010 BR
75 Cardax Pandora S51948/2008 BR
45 Cardax Pepita S51946/2008 BR
32 Cardax Petunia S51943/2008  BR

2 308 Nickname's Blueconnection To Cardax S32404/2003 BLM
121 Possible's Blue Bird SE57066/2010 BLM
91 Nickname's Fairy Blue Indian Myth S65976/2007 BLM
46 Possible's Black Beauty SE57064/2010 TRF
37 Nickname's Fairy Blue Fiction S65975/2007 BLM
13 Nickname's Fairytale Blue Iris S65974/2007 BLM

3 189 Blondie's American Express
126 Liste Line Aragon SE27696/2010 TRF
63 Liste Line Amwen S27692/2010 TRF

4 159 Wesa Borgs Tiger
95 Fromax Bilbo Bagger S67136/2008 BR
64 Fromax Tinker Bell S42822/2009 BR

5 158 Cardax Gustaf Röding
158 Cardax Original S17047/2007 BR

6 99 Rundhöj's Felix
99 Nickname's Blueconnection S32404/2003 BLM

7 91 Geestland's North Nereus
91 Wesa Borgs Filifjonka S35757/2004 BR

8 70 Born To Be Bomba Superman Gaucho
50 Gråsiskas Rybnik S42515/2009 BLM
20 Gråsiskas Pila S42519/2009 TRF

9 69 All Trade Wazzup
46 Skutegårdens Tiberius SE27716/2011 BR
23 Skutegårdens Messalina SE27711/2011 R

10 67 Smygens Aindy
59 Fromax Lucy SE15740/2010 TRF
8 Blåtirans Elektra Elektrisk S23608/2009 BLM
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Plac. Poäng Årets avelstik Cardigan
1 246 Cardax Lexie

94 Cardax Powel S51939/2008 TRF
75 Cardax Pandora S51948/2008 BR
45 Cardax Pepita S51946/2008 BR
32 Cardax Petunia S51943/2008  BR

2 189 Bobass Alison
126 Liste Line Aragon SE27696/2010 TRF
63 Liste Line Anwen S27692/2010 TRF

3 167 Imme's Diamond Drop
121 Possible's Blue Bird SE57066/2010 BLM
46 Possible's Black Beauty SE57064/2010 TRF

4 158 Faarup Tootsie
158 Cardax Orginal S17047/2007 BR

5 141 Verdidas Galaxa
91 Nickname's Fairy Blue Indian Myth S65976/2007 BLM
37 Nickname's Fairy Blue Fiction S65975/2007 BLM
13 Nickname's Fairytale Blue Iris S65974/2007 BLM

6 118 Smygens Athena
50 Gråsiskas Rybnik S42515/2009 BLM
48 Gråsiskas Mistral SE30639/2010 TRF
20 Gråsiskas Pila S42519/2009 TRF

7 113 Yardican Kevyt Keiju
48 Carddicted Dealers Choise S46394/2009  BR
47 Carddicted Chain Reaction S58561/2008  BR
18 Carddicted Drop Dead Beautiful S46400/2009 BR

8 99 Nickname's Bluebell To Cardax
99 Nickname's Blueconnection S32404/2003 BLM

9 95 Geestland's Tintomara
95 Fromax Bilbo Bagger S67136/2008 BR

10 91 Wesa Borga Hilla
91 Wesa Borgs Filifjonka S35757/2004 BR

Årets Veteran Cardigan
Plac. Poäng Årets veteranhane cardigan
1 54/5 Nickname's Blueconnection to Cardax S32404/2003 BLM
2 43/5 Cardax Izzo S34168/2001 BR
3 27/3 Wesa Borgs Mumin S35755/2004 BR
4 4/1 Quantum's Glenn Miller S20944/2004 TRF

Plac. Poäng Årets veterantik cardigan
1 52/5 Wesa Borgs Filifjonka S35757/2004 BR
2 50/5 Cardax Juvel S15710/2002 BR
3 10/1 Yardican Kevyt Keiju S19400/2008 BR
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Årets hane och tik Welsh Corgi Pembroke 2012

Plac. Poäng Årets hane pembroke
1 129/5 Zodia's Leo S69453/2008 TRF
2 91/5 Igro'c Yanisin S51565/2009 R
3 90/5 X-Mas Napoleon Helmersson S24176/2008 R
4 75/5 Noble Baguette Jum Jim SE15585/2010 TRF
5 74/4 Pemcader Red Kite SE14587/2012 R
6 44/2 Noble Baguette Justin SE15584/2010 TRF
7 43/4 Welcop's Elwin SE21965/2011 R
8 39/4 Noble Baguette Johnny SE15586/2010 TRF
9 38/2 Fergwyn Power O Magic S55812/2008 R
10 32/2 Cimaith's Eros Ramazzotti SE19840/2010 TRF

Plac. Poäng Årets tik pembroke
1 101/5 Jonloran Kiss Me Kate S53425/2003 TRF
2 69/3 Siggen's Hermine S58356/2008 TRF
3 68/5 Dideriksen's Chanel S65737/2009 R
4 57/3 Stora Björns Arsénika SE33891/2011 TRF
5 50/4 Spurga Rudens Legendos SE11150/2012 R
6 46/4 Noble Baguette Fairy S64652/2003 R
7 45/3 Rätt O Slätts Zelma-Miracle SE53461/2010TRF
8 43/3 Konvaljens Edelweis S53519/2009 R
9 27/2 Dayfield's Xantippa Liansteffan SE46785/2011 R
10 24/2 Dayfield's Wiktoria Windsor S13946/2008 R

Årets uppfödare Pembroke 
Plac. Poäng
1 218 Kennel Noble Baguette Tommy o Kosol Lake

75 Noble Baguette Jum Jim SE15585/2010 TRF
46 Noble Baguette Fairy S64652/2003 R
44 Noble Baguette Justin SE15584/2010 TRF
39 Noble Baguette Johnny SE15586/2010 TRF
14 Noble Baguette Isadora S54690/2006 TRF

2 135 Kennel Igro'c Eva Sjöström
91 Igro'c Yanisin S51565/2009 R
29 Igro'c Ardbeg Supernova SE62010/2010 R
15 Igro'c Star Trek S64319/2003 R

3 129 Kennel Zodia's Agneta Jonsson
129 Zodia's Leo S69453/2008 TRF

4 107 Kennel X-Mas Birgitta Ekström o Curt Sundin
90 X-Mas Napoleon Helmersson S24176/2008 R
9 X-Mas Prince Cadwgan SE34421/2010 R
8 X-Mas Precious SE34422/2010 R

5 78 Kennel Stora Björns Karin Jansson
57 Stora Björns Arsénika SE33891/2011 TRF
21 Stora Björns Astrakana SE33892/2011 TRF

6 73 Kennel Dayfield's Hans Dagerteg
27 Dayfield's Xantippa Llansteffan SE46785/2011 R
24 Dayfield's Wiktoria Windsor S13946/2008 R
22 Dayfield's Wille Windsor S13942/2008 R



   46

7 61 Kennel Red Royalty's Jennica Skoglund
21 Red Royalty's Brilliant Beatrice S50781/2008 R
16 Red Royalty's OriettaBerti SE61030/2010 TRF
16 Red Royalty's Toni Collette SE53603/2011 R
8 Red Royalty's Nicole Cidman SE53604/2011 TRF

8 45 Kennel Rätt O Slätt Gunnel Bondesson
45 Rätt O Slätts Zelma-Miracle SE53461/2010 TRF

9 43 Kennel Konvaljens Gun o Bert Gissberg
43 Konvaljens Edelweis S53519/2009 R

10 13 Kennel Wee-Folk's Camilla Järeslätt o Björg Granlund
13 Wee-Folk's Arwen SE44100/2010 R

Årets avelsCorgi Pembroke
Plac. Poäng Årets avelshane pembroke
1 182 Fergwyn Power O Magic

75 Noble Baguette Jum Jim SE15585/2010 TRF
44 Noble Baguette Justin SE15584/2010 TRF
39 Noble Baguette Johnny SE15586/2010 TRF
16 Red Royalty's Toni Collette SE53603/2011 R
8 Red Royalty's Nicole Cidman SE53604/2011 TRF

2 90 X-Mas Helmer Hördersson
90 X-Mas Napoleon Helmersson S24176/2008 R

3 85 Igro'c Skywalker
68 Dideriksen's Chanel S65737/2009 R
9 X-Mas Prince Cadwgan SE34421/2010 R
8 X-Mas Precious SE34422/2010 R

4 78 Noble Baguette Justin 
57 Stora Björns Arsénika SE33891/2011 TRF
21 Stora Björns Astrakana SE33892/2011 TRF

5 49 Welcop's Nelson
43 Welcop's Elwin SE21965/2011 R
6 Welcop's Rhoselyn SE21973/2011 R

6 46 Rising Star For Ryslip
24 Dayfield's Wiktoria Windsor S13946/2008 R
22 Dayfield's Wille Windsor S13942/2008 R

7 45 Konvaljens Boogie Woogie
45 Rätt O Slätts Zelma-Miracle SE53461/2010 TRF

8 43 Annline's Irish Coffe
43 Konvaljens Edelweis S53519/2009 R

9 27 Noble Baguette Jum Jim 
27 Dayfield's Xantippa Liansteffan SE46785/2011 R

10 16 Cimaith's Eros Ramazzotti SE19840/2010 TRF
16 Red Royalty's Orietta Berti SE61030/2010 TRF
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Plac. Poäng Årets avelstik Pembroke
1 172 Jonloran Kiss Me Kate

75 Noble Baguette Jum Jim SE15585/2010 TRF
44 Noble Baguette Justin SE15584/2010 TRF
39 Noble Baguette Johnny SE15586/2010 TRF
14 Noble Baguette Isadora S54690/2006 R

2 129 Puksipuun Made For Zodias
129 Zodia's Leo S69453/2008 TRF

3 91 Igro'c Skyliner
91 Igro'c Yanisin S51565/2009 R

4 90 Haywire Martellato
90 X-Mas Napoleon Helmersson S24176/2008 R

5 78 Siggen's Hermine
57 Stora Björns Arsénika SE33891/2011 TRF
21 Stora Björns Astrakana SE33892/2011 TRF

6 49 Welcop's Sunshine Shanelle
43 Welcop's Elwin SE21965/2011 R
6 Welcop's Rhoselyn SE21973/2011 R

7 46 X-Mas Empress
46 Noble Baguette Fairy S64652/2003 R

7 46 Himlabackens Vallamo
24 Dayfield's Wiktoria Windsor S13946/2008 R
22 Dayfield's Wille Windsor S13942/2008 R

8 45 Annline's Original Design
45 Rätt O Slätts Zelma-Miracle SE53461/2010 TRF

9 43 Konvaljens Umbriel
43 Konvaljens Edelweis S53519/2009 R

10 40 Red Royalty's Enchanting Elisabeth 
16 Red Royalty's Orietta Berti SE61030/2010 TRF
16 Red Royalty's Toni Collette SE53603/2011 R
8 Red Royalty's Nicole Cidman SE53604/2011 TRF

Årets Veteran Pembroke
Plac. Poäng Årets veteranhane pembroke
1 31 Igro'c Star Trek S64319/2003 R
2 16 Siggen's Whispering Simon S62315/2004 R

Plac. Poäng Årets veterantik pembroke
1 53 Jonloran Kiss Me Kate S53425/2003 TRF
2 36 Noble Baguette Fairy S64652/2003 R
3 17 X-Mas Mairwen S51418/2002 R
4 6 Konvaljens Juno S39958/2002 R



4,8 miljoner till forskning 
från Agria och SKK
2013-02-21 12:59

Varför är hundens nos så kall och vilken betydelse 
har den för hundens temperaturreglering? Kan 
man hitta orsakerna till kennelhosta och med den 
kunskapen bättre förebygga utbrott av sjukdomen? 
Hur kan diabetes hos katt bättre förebyggas och 
behandlas?

Det och många andra frågor hoppas Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben, SKK, 
få svar på genom de forskningsprojekt som får medel ur den gemensamma forskningsfonden. 
 Det är inte bara hund utan även forskning om kattens sjukdomar som har valts ut. Totalt 
handlar det om 25 forskningsprojekt och 12 av dem är nya för i år. 

Flera av projekten fokuserar på diagnos- och behandlingsmetoder. Två nya projekt, ett i 
Sverige och ett i Danmark, handlar om kattdiabetes, en sjukdom som har ökat kraftigt under 
de senaste tio åren. Målet är att få ökad kunskap om sjukdomsförloppet och nya möjligheter 
att förebygga, ställa tidig diagnos, och bättre behandla sjukdomen.

Det finns bevis för att hundägare lever ett mer aktivt liv än icke-hundägare. Hur detta 
påverkar hälsa i ett längre perspektiv är däremot okänt. Ett av de nya forskningsprojekten 
syftar till att undersöka om hundägande kan ha en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar 
och typ 2 diabetes.

Flera av de pågående projekten går in på sitt sista finansieringsår. Ett av dem syftar till att 
studera den ärftliga bakgrunden till livmoderinflammation, som är en mycket vanlig sjukdom 
hos hundar.

Fonden beslutade dessutom om medel till tre speciella satsningar. Det ena är ett 
utvecklingsarbete som rör hundars mentalitet, det andra syftar till att ta fram Breed Profiles 
för hundar i Norge och det tredje ska ta fram Breed Profiles för katt i Sverige. Breed Profiles 
är Agrias rasspecifika statistik som bland annat gär till hjälp i avelsarbetet.

– Att bidra till forskningen är en viktig del av Agrias verksamhet. Vi, som specialistbolag, 
vill inte bara hjälpa till när sjukdomar redan har uppstått. Vi vill också bidra till att de inte 
uppstår överhuvudtaget och – när de ändå gör det – att det finns tillräcklig kunskap så att 
djuren kan botas, säger Pekka Olson, veterinär och forskningsansvarig på Agria 
Djurförsäkring.

Av de anslagna medlen kommer 678 000 kronor från Svenska Kennelklubbens fonder medan 
resterande kommer från Agria, som varje år avsätter 4 promille av premieintäkten till 
forskning.

De största mottagarna av medel är Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges 
lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Även veterinärhögskolorna i Danmark och 
Norge har fått medel ur fonden eftersom Agria bedriver verksamhet också i dessa länder.
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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
Linn Ölander 070 716 6912 liiinno  @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 070 656 6505 aktiv@  swck.org   
Annika Guri

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 300 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
Valpköpare:  100 kr/köpare

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:
På spaning efter sommaren

Pemcader Red Kite
Ägare: Camilla och Christian Järeslätt

Foto: Camilla Järeslätt
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