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För att e-posta hela styrelsen går det bra att använda styrelse@swck.org
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Ulla von Wowern, Drapav. 75, 224 74 Lund, 070-306 6523
Malin Eriksson, Eva Sjöström

Tidningen utkommer 4 ggr/år:

Utkommer
Nr 1 mars
Nr 2 juni
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Manusstopp
1 februari
1 maj
1 augusti
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Annonser skall insändas tryckfärdiga till redaktören, redaktor@swck.org

För riktighet i sak och innehåll av införda annonser svarar författaren/annonsören
till fullo!
Notiser med kort text och bild under rubrikerna parning, födda, dödsfall, importer,
exporter, championat o.l. publiceras som redaktionellt material och då utan kostnad
för insändaren.
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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
Kassörens lilla ruta.
Hej alla medlemmar!
Till dags dato är vi 506 st medlemmar som betalt avgiften för 2013.
Vid frågor om avgifter och medlemsskap kontakta gärna mig på emejl - adresser
finns längst ner i rutan.
Medlemsavgift
Familjemedlem
Utlandsmedlem
Kennelannons på hemsidan
Valpköpare

300 kr/ år
· 50 kr/år
300 SEK/ år
150 kr/år
100 kr / pers

Vårt kontonummer är, swedbank bg 5189-6694.
Kom ihåg att skriva namn och adress!
Jag ser fram emot att träffa alla trevliga medlemmar på våra specialutställningar.
Ha en fantastisk corgi sommar!
Harrieth Mårtensson.
medlemsansvarig@swck.org eller kassor@swck.org
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NWCK inviterer til utstilling: Søndag 4 august 2013
Dommere: Mrs Donna Francis, USA, Pembroke
Mr Vincent Savioli, USA, Cardigan

Morokulien, Eda Folkets Park, Värmland Glasbruksvägen, Eda Glasbruk
673 92 Eda, Sverige. GPS koordinater: 59.92255, 12.26237.
STOR CERT for klubbens raser.
Påmelding på www.nkk.no Ordinær: 07.07.2013, Utsatt: 20.07.2013.
Kr. 200 for valpeklasse/spesialklasse og kr. 350 for øvrige klasser. For manuell
påmelding (frist 07.07.2013) send email til:leif.herman@wilberg.info
Specialklasse: Kun manuell påmelding eller ved ankomst.
Konto: 0530.28.84880 Norsk Welsh Corgi Klubb
Postboks 5239 - Majorstuen, 0303 Oslo. welsh.corgi@klubb.nkk.no
Overnatting:
Bobiler og campingvogner kan parkeres på utstilingsplassen,
for reservasjon send mail til:lolund@telia.com
Haganäset Camping (hytteutleie): www.haganaset.se
Telefon/Fax: +46 (0)571 220 23, E-post: haganaset@sommarvik.se
Thon Hotel Charlottenberg, for reservasjon: www.thonhotel.no/charlottenberg

Middag
På lördagskväll ordnar SWCK, som traditionen påbjuder, gemensam middag för alla
deltagare på Thon Hotell, Charlottenberg. 350 SEK/pers (dryck tillkommer). Mer
information eller anmälan till middagen kontakta; Harrieth Mårtensson e-mail;
harrieth.martensson@telia.com
Den Svenska Corgi Klubben har ordnat en legitimerad veterinär,
Cor Van Der Beek, att vara närvarande på utsällningsplatsen båda dagarna för
de som behöver avmaska och behöver intyg för sin hund att kunna återvända till sitt
hemland.

Äntligen har våren (sommaren?) anlänt, solen skiner och
fåglarna kvittrar under morgonpromenaderna med Magic.
Sol och värme gör att nu blommar det för fullt med bl a
vitsippor, gullvivor och även häggen, som doftar så underbart på kvällarna.
Vårt årsmöte avlöpte väl och rapport finns på annan plats i tidningen.
Jag är hedrad och glad över att ha blivit vald till ordförande för SWCK ännu
ett år. Det känns extra viktigt, ansvarsfullt och spännande nu under vårt
Jubileumsår. Vi i styrelsen hoppas att detta år skall präglas av Per-Erik
Wallins anda, att vi skall arbeta tillsammans i samförstånd för vår klubb och
för våra raser. Det är viktigt att se framåt och inte bli kvar i det som varit
(gäller hela livet  ).
SWCKs Aktivitetshelg, under Kristi Himmelfärdshelgen, på Degernäs
Camping, Degerfors, var en mycket lyckad helg. Två- och fyrbenta prövade
på kantarellsök, rallylydnad och ”luffarschack” med hund, samt årets
viktigaste händelse; Södra Sveriges Snabbaste Corgi! Vi avslutade varje dag
med trevlig samvaro vid grillarna – och vi hade tur med vädret!
Under detta jubileumsår har vi två specialutställningar; den första 9 juni på
Tånga Hed och den andra, ”Morokulienutställningen” helgen 3-4 augusti i
Eda Folkets Park. Mer info om Eda på annan plats i tidningen.
Jag hoppas att få träffa många av er under jubileumsåret på våra träffar
och utställningar!
En god nyhet från SKK; våra raser har tagits bort från SRD! Mer info om detta
på annan plats i tidningen. Ett stort tack till våra avelskommittéer för den tid,
engagemang och arbete de lagt ner på detta! Det har inte varit lätt och det
har tagit mycken tid.
En annan god nyhet från SKK är att RAS ver 2 för cardigan nu är fastställt
(2013-03-12).
Styrelsen vill påminna om att RAS-dokumenten är ”levande”, dvs de
revideras och uppdateras med jämna mellanrum. Läs RAS (dokumenten finns
på swck.org/corgi info) för respektive ras och hör av er till våra
avelskommittéer om ni har frågor eller synpunkter!

Varma corgihälsningar,

/Bolle
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”Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?”
Det känns som om våren tvekat ovanligt
länge detta år. Kallt, blåsigt, regnigt har vi haft det här nere i Skåne och
hade inte hundarna tagit ut oss på långa promenader så undrar jag hur vi
skulle ha kunnat behålla konditionen. Det är helt omöjligt att motstå en
corgi som sitter och väntar vid ytterdörren med kopplet i munnen. Nåja,
det där med koppel är kanske inte riktigt sant... Ska man tro Mr Huffy
behöver corgisar aldrig koppel.
Listan på alla nya corgiägare gjorde oss mycket glada. Allt fler verkar
upptäcka våra underbara raser och skaffar sig en fyrbent vän med stora
öron. Det beror säkert på öronen att de är så ovanligt hörsamma vid
inkallning och andra kommandon. Hoppas verkligen att det kraftiga
skallet inte blir en överraskning för grannarna! Om ni för en kort stund
kan slita blicken från den underbara valpen så skriv gärna till WCP och
berätta er corgihistoria.
Att vi privatägare kan köpa så fina corgisar har vi våra kunniga och
engagerade avelsråd och uppfödare att tacka för. På redaktionen blir vi
alltid lika glada över insända bidrag från er som varit på olika kurser,
träffar och seminarier. Vi skulle gärna se att fler uppfödare skriver och
berättar om sina egna erfarenheter och sin målsättning med aveln.
”Ja nog är det svårt när droppar faller, skälvande av ängslan tungt de
hänger, klamrar sig vid kvisten, sväller, glider...”
Detta fick vi lite bittert erfara när vårens efterlängtade aktivitetshelg gick
av stapeln i Degernäs. Men vad gjorde väl det att vädrets makter inte var
helt nådiga när så roliga aktiviteter som kantarellsök, luffarschack och
rallylydnad stod på programmet. Lite förargligt var det förstås att Mr
Huffy och Lilleman fick åka hem innan tipspromenaden och corgiloppet
startade. Huffarna hade verkligen tränat hårt – men det kommer säkert
fler aktivitetshelger och corgilopp. Ett stort tack till alla som arbetat med
ordna det så bra för oss deltagare.
”Då, när det är värst och inget hjälper, brister som i jubel trädets
knoppar.”
Så rätt Karin Boye hade när hon skrev sina väl kända rader. Idag lyser
solen, gräset är grönt, husse har krattat rabatterna och gjort ett tappert
försök att laga de djupt grävda groparna i gräsmattan, det som döljs i
snö... Mr Huffy har fått en lång promenad medan Lilleman tålmodigt
väntar på att hans skadade muskel skall bli bra igen. Corgisar är
minsann inte några pjoskiga hundar, de bär sitt lidande med
högt upprättstående öron och med hjälp av en och annan
prinskorv.
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.
Ahlgren Annika
Ahlgren Roy
Andersson Per
Annerskog Björn
Bach Andersen Mette
Bauhn Ingela
Björk Gustafsson Karina
Eggen Olivia
Eklund Karlsson Mona
Engstrand Lund Mik
Eriksson Lisbeth
Erlandsson Sofie
Ernstsson Emelie
Fors Monika
Forsström Isabella
Hedlund Andrea
Hillring Petra
Holmbjerg Christensen Allan
Hopen Rikke
Hultqvist Elin
Hörnell Emma
Ichigo Jaimal
Jevbratt Marika
Johansson Annette
Johansson Emelie
Johansson Marie
Johansson Monika
Lindström Waller Karin
Lundgren Minna
Matsson Eva- Len
Olsson Lovisa
Olsson Rebecca
Petersen Louise
Petersen Susanne
Risgaard Stevnsborg Helle
Sielck Annika
Sonck Mikaela
Stjernfeldt Frida
Strömquist Margareta
Trinanova Alexandra
Willebrand Bunger Kristian
Zander Josefin
Åberg Ann-Sofie

Martornsgatan 1
Martornsgatan 1
Ridvägen 18 D
Solandergatan 6
Godtkåbsvej 201,3
Björlanda vägen 52
Västermorvägen 47
Underbotten 1
Utängsstigen 14
Albert Zetterbergsväg 11
Rödhakegatan 13
Norra Långgatan8
Villagatan 18
Nordvära 165
Legendvägen 5
Frykdalsvägen 28 A
Trångstad Tallberget
Hjörringsvej 531
Manumveien 11
Hampåkersvägen 18
Djuptjärn 104
Dombäck 119
Briggvägen 3
Palmstruchs väg 42
Västra Bernadottersgatan 30
Björnstigen 5
Runebergsgatan 11
Lärkans Väg 23
Ängelholmvägen 234
Norra Sundsvägen 49
Jägaregatan 406
Köpmannagatan 8
Tegelgårdsgatan 16
Rheingaustr 3 A
Brodlandsvej 88
Poseidon gränd 17
Storgatan 36
Ängdalag 5 E
Marmorgatan 25
Danmarksgatan 6 A
Staffans Gränd 6 A
Lars Ottersteds Väg 6
Hälleviksvägen 72
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432 46
432 46
182 39
121 45
27 20
511 99
777 91
695 97
AX 21 30
134 64
941 64
261 31
289 31
439 65
176 70
671 42
665 92
97 50
31 70
247 91
890 54
896 91
185 33
187 65
216 12
744 96
504 57
271 97
269 42
225 20
226 53
952 34
211 33
563 57
33 10
137 46
114 55
302 30
432 38
581 31
222 23
241 38
439 75

VARBERG
VARBERG
DANDERYD
JOHANNESHOV
VANLÖSE
SÄTILA
SMEDJEBACKEN
TIVED
GOTTBY
INGARÖ
PITEÅ
LANDSKRONA
KNISLINGE
STRÅVALLA
JÄRFÄLLA
ARVIKA
KIL
ÖSTERVRÅ
SEM
VEBERÖD
TREHÖRNINGSJÖ
HUSUM
VAXHOLM
TÄBY
LIMHAMN
JÄRLÅSA
BORÅS
YSTAD
BÅSTAD
KASTLEHOLM
LUND
KALIX
MALMÖ
WELTEROD
OLSTED
HANDEN
STOCKHOLM
HALMSTAD
VARBERG
LINKÖPING
LUND
ESLÖV
FJÄRÅS

DANM

C
P
P

C
ÅLAND C
P
P
P
C
C
P
C
P
DANM P
NORGE C
C
C
P
P
C
C
P
C
ÅLAND C
C
P
C
TYSKL C
DANM
C
P
P
P
C
C
C
C

Sent: Thursday, February 28, 2013 9:44 PM
Subject: Min corgi historia.
Hejsan till er alla härliga corgisar.... Hoppas allt
är bra med er och att våren börjar visa sig hos
er med! Jag är en glad cardigan på 7 månader,
Husse och Matte kallar mig Lector. Jag kommer
i från Hummlevikgårdens kennel med
underbara Carina som uppfödare.
Jag lever mitt liv i Stockholm. Jag älskar att
följa med min Matte på en massa äventyr. Jag
är välkommen med hem till alla hennes
kompisar och tro mig alla älskar mig!! Jag kör
min corgi dance och alla smälter som smör ;)
Plus att de ger mig massa gott ;)
Jag tycker mycket om att sitta och titta ut genom vårt stora fönster som
vi har, där kan jag se ner på alla människor och bilar som glider förbi,
samt voffa till lite när det kommer en hund förbi ;) men matte gillar inte
det så då brukar hon säga mitt namn ganska högt och det gillar jag inte
så jag försöker skälla lite tyst så att hon inte hör mig..
Något annat som ni andra corgis måste testa är att försöka sno mattes
strumpor samtidigt som hon försöker få på sig dem, Det slutar alltid i
kaos och jag får mig ett gott skratt.
Annars är mitt liv ganska lugnt, gillar att leka med min Bror Luke som
också bor i Stockholm!! vi kommer väldigt bra överens. Jag är väldigt
nyfiken i allt och precis allt för undersökas inget får gå till slumpen. Men
det bästa är att jag alltid är så väldigt glad! Jag tycker mycket om att ha
tok race i vårt hem - springa i full fast till vartenda hörn i lägenheten sen
vända om och springa tillbaka.
Matte säger att när jag blir stor så ska jag nog tävla lite lydnad samt
kanske agility eller något liknade just för att jag är så full av energi. En
sak till nu i mars ska jag göra debut på utställning!! ska bli spännande att
se vad andra tycker om mig. Men det spelar egentligen inget roll för jag
älskar mig själv och att vara mig själv och jag vet att min husse och
matte älskar mig jätte mycket!
Nu tror jag att jag måste sluta men jag vet att jag har glömt att skriva en
massa saker. Men det får bli nästa gång...
Nu har matte ordet i några rader. Jag tänkte snabbt skriva om varför det
vart en corgi för min del, Nummer 1 för att dem är sådana underbara
hundar!! en personlighet som inte liknar något annat, Dem är så himla
fina och ståtliga!! Lector är min första corgi men han är verkligen inte den
sista!
Många vänliga tass hälsningar ifrån hummlevikgårdens Läskiga Lector
samt matte Annika.
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Sent: Friday, April 05, 2013 12:54 AM
Subject: En hälsning från Vilja och Kristin
Hej!
Jag är en glad ägare till en liten
pembrokevalp. Hon heter Noble Star´s
Motown Vandella. Till vardags lyssnar hon till
namnet "Vilja" det kan ju passa bra på en
tös som är både tuff och frammåt.
Min första egna hund fick jag för 45 år sedan
och det var en corgi. En otroligt charmig
hund med hängande öron och som glatt
vallade hela familjen i svampskogen. Hon
skrämde även slag på de tuffa grabbarna
som körde trimmade mopeder. Hon smet
gärna under staketet efter att ha grävt sig
ut och sprang ikapp de mopedburna
ungdommarna och skällde ut dem. Efter det
ville inga moppegrabbar köra längst vår
gata, vilket jag tror grannarna uppskattade.
Denna egensinniga tik hette Jenny och satte
skräck i kvarterets bus för tid och evighet. Vi
fick aldrig besök av fruktpallare eller andra
oönskade gäster. Familjen blev mycket
förtjust i rasen och flera corgisar följde under många år och alla lystrade
till namnet Jenny. Det var mor i huset som bestämde det.
Jag flyttade hemifrån så småningom och hundlivet fortsatte med gula
labradorer och senast även en collie. En vacker dag var det dags att börja
fundera på ny vovve igen och alla raser gicks igenom. Något mindre och
mer behändigt, med fart och fläkt och inte pälsigt men ändå mycket hund
med god kontaktförmåga - ja då fanns det ju inte så mycket att välja på det blev en corgi igen.
Det är fantastiskt roligt att återknyta kontakten med denna pigga och
otroligt charmiga ras. Grannarna i kvarteret där jag bor är också helt
förtjusta, alla vill ha en corgi!
Ja, vi får se vad som blommar i detta lilla krutpaket - hon är nu 5
månader. Jag har verkligen njutit av valpperioden men nu är det dags att
börja fostra så smått. Rumsren har hon blivit och står ut med att få
klorna klippta om än med en viss tveksamhet. Hon stannar i farstun efter
promenaden och väntar på tecken när det är ok att springa in, hon sitter,
ligger och kan nosa rätt på utslängda korvbitar, ja hon kommer till ock
med som ett skott när jag visslar. Detta är verkligen en supervovve som
gör vad som helst för en korvbit, är full av humor och som med sin pigga
vakna blick får en annan att bli på gott humör hela dagen!
Hej från Vilja och Kristin
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Sent: Monday, May 20, 2013 4:09 PM
Subject: Ny medlem i SWCK
Hej!
Mitt namn är Sofie Erlandsson och jag
är 22 år och bor i Landskrona. Min
hund kallas för Kiva, och i stamtavlan
heter hon Kennel Rätt o Slätt's
Överrumplande Ögla.
Hon är en Pembroke-tik, som kommer
ifrån Gunnel och Speedy Bondeson i
Höganäs. Mamma är Rätt o Slätt's
Zelma-Miracle och pappa är Annlines
my Star Dancer.
Redan när jag var 18 år hade jag fått
upp ögonen för rasen via en film på
internet. Jag sökte efter svenska
uppfödare, och så hittade jag Rätt o
Slätt, som inte låg alldeles för långt
bort. Och på den vägen är det.
Det jag fastnade för hos rasen, förutom det otroligt söta rävliknande
utseendet, var att de verkade ha så starka personligheter och vara så
glada. Min förhoppning är att jag och Kiva kan börja träna rallylydnad
eller freestyle. Jag funderar dessutom på att "låna ut" henne till
ålderdomshem eller liknande, någon timme i veckan, för sällskapets skull,
om intresse finns för det när Kiva har blivit lite större. Det tror jag hade
varit givande för alla parter.
Men först väntar valpkurs. Kiva är trots allt bara 12 veckor gammal än så
länge!
/Sofie och Kiva
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Hej!
Här kommer en liten
presentation av mig som har
blivit invald i SWCK´s styrelse
i år.
Jag vill tacka för förtroendet
att få vara med i denna
styrelse. Ser fram emot
trevliga möten med många
inom corgivärlden!
Jag heter Helena Robertsson
och bor i Kinnarumma strax
söder om Borås.
I vår familj är det Stefan, en
djurälskande basist som har
sitt ursprung i Skåne, tre
busiga Welsh Corgi Pembroke samt en tuff katt. Och så jag då..:)
Jag har hela mitt liv varit intresserad av alla djur men mest hund. Fick
min första egna hund när jag var 14 år och har haft några stycken sen
dess.
Under många är hade jag Rottweiler, tränade och tävlade mycket och
utbildade mig bla till Instruktör i SBK.
Sedan kom intresset för avel och jag letade efter en ras med metalitet
som innehåller styrka och intelligens och detta skulle finnas i en lite
mindre kropp än rottisens.
Köpte min första Pembroke 2001 och är sedan dess hängiven
corgiraserna! Tycker dom är fantastiska både till utseende och sätt.
Vi har en mycket liten uppfödning och engagerar oss och våra hundar
med olika fritidsaktiviteter.
Till vardags jobbar jag som Leg. Djursjukskötare på Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås.
Ett fantastiskt yrke när man som jag gillar både djur och möten med
människor!
Ja, som ni förstår är det ett liv med mycket hund, men vi hinner också
med att njuta av fin musik då Stefan musicerar i olika sammanhang.
Våra hundar är alltid omtyckta och uppmärksammade på olika spelträffar
inom musiken, och det är kul.
Som sagt, ser fram emot många möten med er medlemmar inom SWCK.
Vi ses på både aktivitetsträffar och kommande utställningar!
Hälsningar
Helena
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Pressmeddelande

Spånga 13 03 20

Nu ska husse och matte fostras!
Kanske inte bokstavligt talat men Svenska Kennelklubben, SKK, drar nu igång
kampanjen "Skäll inte på hunden" som riktar sig till landets alla hundägare
– kampanjen har som syfte och mål att öka hundägaransvaret och minimera
inskränkningar och förbud i att äga hund.
Bakgrunden är att hundens positiva betydelse åsidosätts när det klagas på hundägare som inte sköter
sig. Ingen ska behöva irritera sig på varken hundbajs eller lösspringande hundar. Likaså ska alla kunna
känna sig trygga vid möten med både hund och dess ägare. Varken politiker eller bostadsföretag ska
kunna begränsa vilken ras vi väljer eller var vi får bosätta oss. Men det är under förutsättning att vi
hundägare sköter oss och tar vårt ansvar för den hund vi har valt! Det är dags för varje hundägare att
bli sin egen ambassadör för hunden, hundägaren och hundägandet. Låt oss tillsammans bevisa att
förbud eller några nya lagar inte löser problem!

Målgrupper
Kampanjen riktar sig till landets alla hundägare, organisationens medlemmar, blivande hundägare,
allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare.

Vi vill samarbeta med dig!
Vår dröm är att så många som möjligt ska känna sig delaktiga i kampanjen. Delaktighet kan vara allt
från att publicera information och pressmeddelanden i tidningar och på klubbens webbsida till att
länka till kampanjsidan Skäll inte på hunden eller distribuera material. Det kan också vara praktiskt
arbete som att bistå med instruktörer. Inget arbete är för litet!
Några förslag på aktiviteter och material för att sprida kampanjens budskap:

SKK har tagit fram annonser för
webb och tryck som finns att
ladda ner från www.skk.se.

• Annonskampanj om hundens betydelse och hundägarens ansvar i såväl dagspress som den minsta
rasklubbstidning liksom på sociala medier. Annonser med humor och glimt i ögat.
• Informationsmaterial. 12 smarta regler för hundägare (svenska och engelska), en folder i fickformat om hur man blir en ansvarstagande hundägare. Uppdatering och spridning av broschyren
Hundägare i stan.
• Hundägardagen. En gemensam dag med hundägaransvar i centrum.

Hundägardagen
Kampanjen får sin officiella start lördag den 13 april med en Hundägardag. Några centrala platser
i landet där du kommer att märka av Hundägardagen är i Kungsträdgården, Stockholm, Bulltofta
rekreationsområde, Malmö, och på Heden i Göteborg.
På Hundägardagen ska vi med hjälp av våra klubbar, privata instruktörer och andra intressenter på
olika sätt informera och praktiskt visa på det ansvar vi har som hundägare mot andra människor och
djur. Hundägardagen kommer att präglas av lättsamma och roliga övningar, uppvisningar, tävlingar
och enkla frågesporter. Hundägardagen ska bli en dag för alla, unga som gamla, med eller utan hund
– alla ska känna sig välkomna!

Bli vår ambassadör
Låt oss ta ett gemensamt ansvar och visa vår omgivning att vi har kontroll på våra hundar! Om du
väljer att bara följa våra 12 smarta regler så gör du stor skillnad och blir på ett enkelt sätt den bästa
ambassadören för hunden och hundägandet. Att ta ansvar vinner alla på, inte bara vi hundägare utan
hela samhället.

www.skk.se

Följ oss!

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.

Hundägare som tar ansvar är den bästa reklamen för hunden, det är den värd!

Följ oss på Svenska Kennelklubbens webb eller Facebook – där kan du läsa var i landet som Hundägardagen arrangeras och vad som kommer att ske på respektive plats.

Svenska Kennelklubben Rinkebysvängen 70 163 85 SPÅNGA
Tel 08-795 30 00 · Fax 08-795 30 40 · Webbplats www.skk.se

DEN STORA AKTIVITETSHELGEN I DEGERNÄS 9 – 12 MAJ.
På torsdagens morgon packades bilen full med lakan, handdukar, kläder
för såväl sol som regn, mat, och sist men inte minst, två upprymda och
förväntans-fulla corgisar. Vi var klara att lämna vårt solbelysta och varma
Lund för nordligare nejder.
Efter att förra året ha kört ett antal mil
extra och på vägar som inte ledde till den
lilla vackert belägna campingplatsen skulle
det minsann bli bättre ordning detta året.
Christer hade införskaffat en alldeles
utmärkt GPS så nu kunde det bara bli rätt.
Kortaste vägen knappades in i den lilla
maskinen, bilden med kartan kom upp på
skärmen, körsträcka angavs, förväntad körtid,
höjd över havet, hastighet och några fler parametrar visades för oss
okunniga vägfarare. Troligen fanns även Sankt Kristoffer, de vägfarandes
skyddshelgon, med på ett hörn.
Ingrid, vår GPS-röst, kunde sin sak! Kortaste vägen var det sagt – genom
små samhällen, ut på svårt tjälskadade smala vägar, avfarter som vi
aldrig själv skulle ha tänkt på och slutligen, ut på en liten stig som
troligen var avsedd för kor och undanskymt belägen bakom en
kyrka.
Så småningom började vi
ta Ingrids anvisningar med
en allt större nypa salt och
lydde inte order
omedelbart. Kort sagt så
plockade vi fram en alldeles
utmärkt papperskarta och
framåt eftermiddagen
anlände vi till Degernäs
camping.
Ett antal deltagare var redan
församlade och efter att ha packat in
våra grejor i stugan anslöt vi oss. Efter
att ha hälsat på såväl gamla som nya
vänner och fyrbeningar deltog vi i
helgens första aktivitet. Vi spelade
kubb, ett spel som har sina anor i
vikingatid/medeltid, och som alltjämt är
roligt. Tyvärr är vi nog inte så bra på
att kasta pinnar och Mr Huffy tycktes
tro de var avsedda för honom. Huffarna
baxades därför hemåt under protest,
och si, då lyckades laget med Jonny och
Christer vinna delturneringen.
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Senare på kvällen
samlades vi alla på
den lilla vackra
stranden för att
grilla, dricka vin och
utbyta såväl
erfarenheter som
roliga historier.
Hundarna lekte tafatt vid strandkanten
och hade verkligen jätteroligt.

Trötta, våta och lyckliga traskade vi sedan tillbaka till vår lilla stuga för en
natts vederkvickande sömn.
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Fredagen inleddes med fint väder och nu
blev det riktig fart på aktiviteterna. Först på
dagordningen stod kantarellsök med hund.
Detta var roligt och lärorikt och i alla fall
Lilleman verkade förstå att man skall leta
rätt på svampen och inte äta upp den. Vi ser
fram emot välfyllda svampkorgar senare i år!
Efter lunch blev det ännu skojigare för då
var det dags för rallylydnad. Ett antal
stationer med olika kommandon var
utplacerade på den stora gräsmattan
och så vidtog den svåra uppgiften att
få husse/matte att göra precis de
rörelser och manövrar och utföra de
kommandon som angavs. Corgisar
klarar ju allt men några av hundarna
verkade ha ett fasligt besvär med att
få sina ägare att göra rätt.
Luffarschack med hund! Ett antal
ringar hade lagts ut på gräsmattan
och gröna och röda band att hänga
runt corgisarnas hals delades ut. Nu gällde det att lägga beslag på mest
strategiska placering, sätta eller lägga sin väluppfostrade corgi i ringen,
och sedan själv lämna schackbrädet. Naturligtvis stannade hunden kvar
på sin plats och försvarade familjens heder och ära. Vad annat är väl att
förvänta?
Dagen avslutades som sedvanligt med grillning vid den lilla sjön. Eftersom
vädret blivit betydligt kallare och regnet hängde i luften blev det nog en
ganska tidig afton för de flesta av oss deltagare.
Lördag förmiddag inleddes med en tipspromenad och senare under dagen
gick det berömda corgiloppet, Sveriges
snabbaste corgi, av stapeln.
Text: Ulla von Wowern.
Bilder: Ulf Mårtensson, Borghild Wellström och
Christer von Wowern.
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KANTARELLSÖK

Foto: Margareta Nordlöf

Foto: Ulf Mårtensson
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RALLYLYDNAD

Foto: Margareta Nordlöf
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LUFFARSCHACK

Foto:
Johanna Nordlöf
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CORGILOPPET

Hund & förare
Wilja & Majsan
Viola & Stefan
Diva & Ola
Siri & Johan
GetaKlara & Helena
Classe & Maritha
Vincent & Helena
Sally & Annika
Gerda & Anders
Luna & Klara
Bettan & Majsan
Zewen & Harrieth
Fiori & Anita
Magic & Bolle
Klara & Helen
Dixi & Zizi
Ebba & Margaretha
Chivas & PeO
Eris & Johanna
Trixie & PeO
Alice & Helen
Zara & Marina
Hurry & Helen

Tid
5.3
6.3
6.7
6.8
6.9
7.1
7.1
7.15
7.4
7.4
7.6
7.6
7.8
8.00
8.05
8.1
8.5
9.1
10.1
11.5
24.8
26.6
33.9

Hoss & PeO
Siska & Majsan
Irja & PeO
Mara & Ulla
MärtaLouise & Majsan

5.1
6.2
7.0
7.0
20.0

Plac Ras
1 card
2 pem
3 pem
4 card
5 pem
6 card
6 pem
8 card
9 pem
9 card
11 card
11 card
13 pem
14 pem
15 card
16 pem
17 card
18 pem
19 card
20 pem
21 card
22 pem
23 card

1
2
3
3
5

vorsteh
weimar
vorsteh
flat
lancash
heeler
20
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AVELSKONFERENS 2013
Så var det dags igen för SKK´s avelskonferens som
äger rum vart annat år! Inbjudna är avelsfunktionärer,
kennelkonsulenter och funktionärer inom SKK. Syftet
är att sprida information och nya fakta som sen ska
vidarebefordras till så många som möjligt i klubbarna.
Det är mycket information och diskussioner under en
sån här helg och det är svårt att återge allt speciellt i
en artikel, men här kommer ett axplock av helgen.
Avel i små populationer
Lördag förmiddag ägnades mycket åt avel i små
populationer och svårigheterna man då står inför. Bland
annat kan man inte kan tillåta så många avkommor per
hane och tik och därmed blir avels utvärderingen osäker. Klubbar med små
populationer får mindre resurser genom att det inte är så många medlemmar.
Det är svårare att hitta förtroendevalda som är villiga att jobba ideellt med lite
eller ingen uppskattning.
I avelsarbetet är det viktigt att använda världspopulationen i rasen för att inte få
en alltför snäv avelsbas. En av de absolut största riskerna med en liten ras, att
man överanvänder en individ. Om den individen dessutom har många i sin
stamtavla som också använts mycket, blir risken ännu större att recessiva gener
dyker upp, som bär på nån icke önskvärd egenskap.
Hundens omvärld
Det pågår mycket diskuterande om
hundar runt om i världen och vi i
hundvärlden börjar få allt större krav
på oss. Det blir allt mer viktigt att
hundar har ett stabilt psyke. Viktigt
är även att ägarna inhämtar kunskap
om sin ras så att de kan hantera och
styra sin hund på ett bra sätt. Det
sätter också större krav på att
uppfödarna är utbildade och
informerade och att de kan välja ut
avelsmaterial efter sundhet och
stabilitet. Om man då använder sig
av ett större urval och inte bara letar
efter tänkbara avelsdjur i sitt
hemland, så ökar antal individer som
man kan välja på.
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HD-röntgen
Vi fick också inblick hur otroligt mycket som påverkar en HD-röntgen. Hur
hunden ligger på bordet, vad den är sederad med, hur gammal den är osv. HDindex har bidragit till att man får en mer sann bild av hur det står till med
individen, där räknar man också in föräldrar och ev. avkommor men tyvärr så
kommer det i nuläget bara att användas på numerärt stora raser.
Det konstaterades att HD är en utvecklingssjukdom, att det är multifaktorellt
(flera bakomliggande orsaker samverkar till sjukdom) och att det är en genetisk
sjukdom med mycket komplex genetik. Det innebär att det inte är så enkelt som
att ta en röntgen plåt och sen tro att man har hela svaret.
BPH
Vi pratade också om BPH, ett nytt verktyg i arbetet med hundars mentalitet.
Samhället kräver mer och mer att hundar kan ”uppföra” sej och då kan BPH
vara ett sätt att hjälpa uppfödarna att selektera avelsmaterial. Som uppfödare
måste man också kunna guida valpköparna så att dom väljer den ras och den
individ som passar bäst in i familjen.
DNA-tester
Söndag förmiddag ägnades bland annat åt DNA-tester och dess användning.
• DNA-tester kan bland annat användas till:
• Härstamningskontroller
• Screening av anlagsbärare
• Diagnostiska tester, för att verifiera diagnos
• Pre-symptomatiska tester, för ärftliga sjukdomar som uppträder sent i
livet.
Provtagningsmetoder
Man kan insamla provmaterialet till DNA-testet på olika sätt:
• Provtagning med svabb
• enkelt, smärtfritt, billigt och det kräver ingen veterinär, som då kan
fungera som oberoende kontrollant
• mindre mängd DNA
• Blodprovtagning
• stora mängder DNA, säker ID, kräver veterinär och blodet sparas
och kan bidra till forskningen
• det är dyrare och ett större ingrepp.
SLU föredrar att göra blodtester för att det ger större säkerhet och bredare
användning.
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Tillförlitlighet
Som vid andra testmetoder så kan även DNA tester ge ett felaktigt resultat. Man
har alltid den mänskliga faktorn i allt man gör, alla kan göra fel. Det kan vara så
att det är fler än en gen som är inblandad, som då inte ger den fysiska
reaktionen som man skulle förvänta sej.
Mycket sker inom forskning hela tiden, och framtiden kan öppna många
möjligheter.
Man kan tänka sej
• profilering av avelshundar
• nya forskningsresultat kan ge nya gentester
• många gentester sker simultant
• man kan testa för polygena sjukdomar, som beror på många gener
• Lättare att testa för multifaktorella sjukdomar ( dom beror på gener och
andra faktorer)
Varje individ bär på flera hundra gener med negativa effekter och den stora
utmaningen är att inte dubbla upp dem, genom en smal avelsbas. Man kan heller
inte testa för alla dessa, och framför allt inte använda dom som ett avelsurval,
eftersom många av dom aldrig ger några kliniska symptom. Det innebär också
att man i så fall skulla minska avelsbasen, kanske i onödan, och genom det
släppa fram ”nya” negativa gener i populationen.
Sen gick vi över till epigenetik, ett extremt spännande och för mig helt nytt
ämne och därför inte så lätt att återge. Epigenetik är den del av genetiken som
behandlar ärftliga men reversibla förändringar i genuttryck eller fenotyp som är
oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Prefixet epi kommer av
grekiskans εпί vilket betyder på, och syftar till att förändringarna sker utanför
själva DNA-sekvensen. I multicellulära organismer utvecklas flera olika
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celltyper som ger upphov till olika vävnader och organ. Denna differentiering
till olika celltyper sker genom att gener stängs av eller sätts på. När en
differentierad cell sedan delar sig, bibehålls genuttrycket i dottercellerna, så
kallad epigenetisk nedärvning. Epigenetiska förändringar ackumuleras under
livet och påverkas av foder, beteende, miljö, ålder osv. Ex. en omvårdande mor
ger mindre stressade avkomma. Det är alltså så att DNA samverkar dynamiskt
med miljön.
Det innebär att avelsplanering är viktig eftersom generna har stor betydelse för
hur avkomman ska bli, men det spelar också stor roll hur individen har det
miljömässigt och hur fodret är. Så hur mycket vi än DNA-testar, BPHbeskriver, HD-röntgar och så vidare; så har även miljö och foder ett stort
inflytande över det slutliga avelsresultatet. Ingenting är enkelt, och framför allt
inte avelsarbete och genetik. Men det kanske är därför det är så väldigt
fascinerande!?
Inspiration och kunskapsutbyte
Helgen medförde också många mycket intressanta samtal med funktionärer från
andra rasklubbar och det ger perspektiv, inspiration och nya insikter i olika
frågor. Vi har två förhållandevis friska raser, med problem som inte är alltför
komplicerade och det ska vi vara tacksamma för. Det ger oss mer tid och energi
att ägna oss åt att samverka för att föra corgiraserna framåt och få dem att
utvecklas positivt både som individer och som raser.
Eva Sjöström
Avelsråd för welsh corgi pembroke
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Pembrokemöte 28 april 2013 i Falkenberg
RAS, HD, avel i små populationer, epigenetik, pembrokens färger,
ja det fanns många ämnen som presenterades på mötet i
Falkenberg. Det som intresset främst riktades mot var dock
beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH).
Vi var ett gäng på 16 entusiaster som träffades i SKK Falkenbergs stuga lördagen den
28 april. Förutom oss så fanns det 5 vuxna pembrokes på plats samt Gissbergs två
charmiga 16-veckorsvalpar. Efter välkomstfika satte vi igång med dagens program
som beskrivs kort nedan.
RAS version 3 welsh corgi pembroke
”De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är
handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De
beskriver både problem och starka sidor som kan finnas
inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som
rasklubbens medlemmar kommit överens om.” Så står det
i SKKs deklaration av vad RAS-dokumentet är. De flesta
på mötet hade med sitt exemplar av RAS och vissa hade
beställt utskrift från SWCKs sekretariat. I och med att
alla har tillgång till dokumentet så blir det lätt att relatera
och diskutera kring texten och arbeta fram en utveckling
av dokumentet till nästa version.

Eva förklarar på sitt expressiva sätt vad
RAS är

Hur vanlig är sobelfärgen hos pembroke?
Med utgångspunkt från den frågan berättade Lena Abrahamsson kring ämnet
”färglära” hos hunden. Med tanke på att Lena pratade endast i 20 minuter hann hon
med förunderligt mycket i detta invecklade och omfattande ämne. Bland annat
framkom det att de flesta av våra röda pembrokes egentligen är sobel på genetisk nivå
men sobelfärgen kanske bara yttrar sig som några enstaka tvåfärgade strån här och
där.
SKKs avelskonferens 2013
Så var det dags för Eva Sjöström
att rapportera från årets avelskonferens där årets tema varit
avel i små populationer. Ämnen
som förekommit var bl.a. det nya
spännande ämnet epigenetik. Ett
speciellt reportage från konferensen finns på annat ställe i
detta nummer av WCP.
Deltagarna är som ni ser helt uppslukade av dramatiken vid BPH.

Beteende och personlighetsbeskrivning hund (BPH)
Nu blev det filmvisning. Monica Glemvik hade anordnat ett BPH i Skåne i höstas där
enbart pembrokes deltog. Monika Johansson hade varit på plats och filmat hela dagen
och nu kunde vi alla få ta del av hur hundarna betett sig under beskrivningsdagen.
Vi satt alla som förhäxade kring videoskärmen och lyssnade till Helena Robertsson
informativa och pedagogiska stämma när hon kommenterade de olika hundarnas
reaktioner och förtydligade deras kroppsspråk så att vi såg allt tydligare.
Vilket beteende och vilken personlighet förväntar vi oss av en pembroke?
Efter lunch blev det grupparbeten där vi skulle diskutera hur pembroken var förr och
hur vi vill att den ska vara idag för att passa in i samhället.
Vi kom fram till att de viktigaste egenskaperna som pembroke förr hade som
gårdshund är även de som vi vill att de ska ha idag för att fungera. Dessa egenskaper
är sorteringsförmåga, ”balans” samt att vara trygg i sig själv.
Kreativitet kräver kaffe
Dagen präglades av en god stämning med många kreativa diskussioner där alla
deltog. Kaffe intogs både en och två gånger samt en läcker lunch med kycklingsallad.
Vid 16-tiden avslutades det hela och vi styrde kosan hemåt. Kanske en aning slaka
efter den intensiva dagen men glada och förnöjsamma efter den berikande
påfyllningen av kunskap i favoritämnet pembroke samt mötet med alla goa
corgivänner.
Iakttog och präntade ner observationerna gjorde Cecilia Lindhoff

Minnesanteckningar möte SWCK-SKK/SRD-gruppen

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötet hölls:
Närvarande:

27 mars 2013
Tid: 13.15-15.45
Plats: SKKs lokaler i Rinkeby
SKK/SRD-gruppen: Karin Drotz, Göran Bodegård
SWCK: Petra Marteus, Eva Sjöström, Borghild Wellström, Ragnar Strandberg,
Lena Abrahamsson, Cecilia Lindhoff (minnesanteckningar)

Den 27 mars 2013 hade SWCK glädjen att få träffa SKK/SRD-gruppen i ett ömsesidigt informativt
och givande möte kring det faktum att båda corgiraserna finns listade i SRD (Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningar). Vi träffades i SKKs lokaler belägna i Rinkeby utanför Stockholm och fann att det
hos båda parter fanns en del frågetecken att räta ut. Nedan följer minnesanteckningar från våra
diskussioner.

1 SRD
Hundutställningar har utvecklats från att i början vara en kynologisk utvärdering till att idag
vara en kynologisk utvärdering + tävlingssport. Detta har medfört att aveln har påverkats till
att i vissa fall gynna exteriöra överdrifter. För att stävja denna utveckling har SKK tagit fram
SRD.
SRD kommer att år 2013 revideras samt eventuellt förtydligas i texterna.
SRD omfattar världspopulationen av raserna.
SRD ska förstärka delar i rasstandarden. Corgiraserna är små numerärt och kanske behövs
denna vägledning.
SWCKs kommentarer:
SWCK vill att corgiraserna ska tas bort från SRD.
SRD adderar inte något till standarden vid bedömning, den förvirrar bara.
SRD för cardigan och pembroke är tyvärr ett hot mot corgiraserna.

2 SRD-rapporten
SRD-rapporten, som domare ska fylla i vid varje utställning, tar tid att implementera.
SRD-rapporten omfattar alla hundarna i alla klasser; valpar, unghundar, vuxna hundar.
SWCK har möjlighet att ställa frågor angående SRD-rapporten till domare via SRD-gruppen.
SWCKs kommentar:
Klubben anser att det inte är relevant att det i rapporten ingår även bedömning av valpar och
unghundar som inte är färdigutvecklade.
Kommentarer i SRD-rapporter och utställningskritiker överensstämmer inte.

3 Vad är utfallet/ hur ser SKKs analys ut av de data som insamlats
under åren?
Enligt de siffror som redovisades av SRD-gruppen hade 40-45% av domarna i SRD-rapporten
tyckt att corgiraserna skulle finnas kvar i SRD. Detta hade de tyckt under ett antal år. De
övriga 55-60% var uppdelat mellan domare som tyckte att raserna kunde avföras alt. de som
inte hade svarat på frågan.
SWCKs kommentar:
Klubben är tveksam till kvaliteten på de data från SRD-rapporten som insamlats under tidigare
år med hänsyn till att frågeformuleringarna varierat samt att rutinen tyvärr inte kan betraktas
som färdigimplementerad än.
SWCK anser att veterinärdata från Agria inte är relevanta att använda. Se punkt 4.

4 Vilken är bakgrunden till att corgiraserna finns med i SRD?
Beslutet om att de ska finnas med i SRD grundar sig på underlag från olika håll:
Vid domarkonferensen 2007 tyckte allrounddomare från Sverige och Norden att corgiraserna
skulle vara med i SRD.
SWCKs kommentarer 2007 till SKKs förslag att raserna skulle ingå i SRD.
Veterinärstatistik från försäkringsbolaget Agria.
maSWCK-SRDgruppsmöte130327.docx
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Minnesanteckningar möte SWCK-SKK/SRD-gruppen
SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Vid generella domarkonferensen 2012 tyckte övervägande delen av domarna att corgiraserna
skulle finnas med i SRD
SWCKs kommentar:
Veterinärstatistik från Agria är inte tillförlitlig i sammanhanget pga följande:
Data för de två corgiraserna är sammanslagna till en: Welsh corgi.
Om det visar sig att welsh corgi har problem med rörelseapparaten vilken ras omfattar
det? Cardigan, pembroke eller båda raserna?
Materialet med data för de olika raserna är mycket litet (antagligen är det därför de är
sammanslagna). De flesta svenska hundar av corgiraserna är försäkrade i andra bolag.
Materialet är så litet att de gängse matematiska formler man använder vid datautvärdering
inte fungerar korrekt (de är framtagna för avsevärt större populationer). Utfallet blir
mycket tveksamt.
SWCKs egna hälsoenkäter från 2010 påvisar att corgiraserna är sunda och friska. Det finns
ingen koppling till ohälsa som skulle peka på att de bör finnas med i SRD.

5 Angående welsh corgi cardigan
Cardiganaveln bedrivs på ett sunt sätt. På senare år har det skett en drastisk ökning av
registreringar av cardigan men det föreligger ingen risk för rasexplosion.
En oönskad utveckling kan ses vid bedömning på utställning. Domarna är fokuserade på vad
som står i SRD. De tittar exempelvis på fronter där det enligt standarden ska vara ”lätt
utåtvridna tassar” och dömer alla med utåtvridna tassar som otypiska eftersom det i SRD står
att ” ”Underarmarna ska vara lätt böjda…” och ”tassarna lätt utåtvridna” vilket inte får
överdrivas och inverka menligt på rörelserna. SRD riskerar att bli kontraproduktivt och
avvikelser tenderar att bli överdrivna åt andra hållet. Raka fronter premieras t.ex. vid
utställning. Champions med raka fronter har dykt upp på senare tid. Detta är allmänt känt
bland uppfödare som är ledande inom aveln.
De senaste åren har en snabb ökning av cardiganuppfödare skett. Det har även varit ett
generationsskifte. Oerfarna uppfödare avlar mot vad som premieras på utställning. Nya
uppfödare behöver få stöd genom information och utbildning från SWCK.

6 Angående welsh corgi pembroke
Ingen trend att aveln går mot vad som är anpassat mot SRD. SRDs introduktion har inte
påverkat aveln än.
Svenska domarkåren har flera bra raskunniga domare

7 Domare
Generella domarkonferensen kommer att avvecklas på sikt pga. domarnas intresse för dessa
konferenser varierar stort.
SWCK bör kontakta SKK/Domarkommittén(DK) och förmedla klubbens oro över
domarkunskap och definiera problemområden av corgiraserna.
SWCK kan informera DK om bra och dåliga domare.
SWCK har ett ansvar att leverera underlag till DK för utbildning av domare. Finns det andra
sätt att nå ut till domarna?
SWCK har möjlighet att skicka önskelista till länsklubbar om vilka domare vi vill ha och vilka
vill vi inte ha. Dialog med länsklubbarna viktig vad gäller domare.
Vid domarkonferenser är det viktigt att ha en bra demonstratör för rasen.

maSWCK-SRDgruppsmöte130327.docx
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Årsmöteshandlingar SWCK 2013 Sid33(39)

Denna gång var det inte snöstorm eller halka när det var dags att åka till
årsmötet, det var sol, vilket var mycket uppskattat!
Vi var några som kom samtidigt till lokalen och pysslade med att göra sallad,
värma pajer, koka kaffe, plocka med papper etc.

Förberedelser

Vid 12-tiden började mötesdeltagarna att droppa in, vi fikade och pratade.
Denna gång var vi hela 13 st närvarande.
Kl 13.00 öppnade ordföranden (undertecknad) mötet och hälsade alla välkomna. Därefter lämnades ordet över till vår eminenta mötesordförande Lena
Abrahamsson, som tillsammans med mötessekreterare Eva-Lotta Grantén
med bravur ledde mötet snabbt och effektivt, efter sedvanlig dagordning.

Eva-Lotta Granten & Lena Abrahamsson
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SWCKs samtliga Årsmöteshandlingar godkändes av mötesdeltagarna.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och valberedningens förslag till ny styrelse
godkändes. Därefter valdes valberedning.
Efter avslutat möte tog vi paus med kaffe och pajer och allmänt prat.
Därefter följde den sedvanlig Rosett- och Prisutdelning till vinnarna på årets
”bästa-corgi-listor” och Diplomutdelning.

Margareta Widin med alla rosetter

Majsan Stääv & Istra med diplom

Stort och varmt Tack till alla som hjälpte till!
Corgihälsningar,

Bolle

Engagerade mötesdeltagare
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Hundens tänder och tandsjukdomar
Från och med årsskiftet 2011/12 räcker det inte att vara utbildad
humantandläkare för att få jobba med djurtänder utan det krävs en
specialistutbildning för djur.
– Det är positivt att det ställs högre krav på veterinärer som jobbar med djurs
tänder eftersom det är ett specialistområde som kräver särskild kunskap, säger
Hedvig Armerén som är legitimerad veterinär med specialutbildning på
tänder.
Hedvig Armerén driver Mälarhöjdens Veterinärpraktik där hon arbetar nästan
uteslutande med tänder. En myt som hon avlivar nästan dagligen är att hundar
som har ont i munnen inte äter.
– Att äta handlar om överlevnad och hunden äter för att den är hungrig. De
patienter som slutat äta är i slutstadiet och har oftast haft ont en lång tid,
säger hon.
Dra ut eller rotfylla
Frakturerade tänder är en vanlig anledning till att patienter kommer till Hedvig.
– En tand kan fraktureras på olika sätt. Komplicerade frakturer betyder att den
går hela vägen in till pulpan och sådana måste alltid behandlas eftersom
bakterier annars kan kommer in i pulpan. Behandlingen består av att tanden tas
bort eller rotfylls.
Incisiverna (framtänderna) använder hunden för finmotoriska saker som t.ex.
att klia sig och de tänderna dras oftast ut om de fraktureras.
– Canintänder och molarer är tuggtänder och viktigare för hunden så det är värt
att försöka rädda dem genom rotfyllning, förklarar Hedvig.
Ytterligare en anledning till att Hedvig rekommenderar rotfyllning av
hörn/kanintänder är att det på en stor hund finns risk att ”hålet” inte läker på ett
bra sätt om man drar ut tanden.
– Och på en liten hund finns faktiskt risken att käken går av eftersom man
måste ta i så mycket för att få loss tanden.
Bettfel och mjölktänder
En annan vanlig anledning till att hundar besöker Hedvig är bettfel.
– Många tror att bettfel ”bara” är ett skönhetsfel men det kan faktiskt orsaka
mycket lidande för en hund om en tand växer snett in läppen, tandköttet,
munhålan etc.
Därför ska du till exempel alltid vara observant på kvarsittande mjölktänder
som kan bidra till att tänder växer snett eller trycks åt fel håll.
– En annan sak som hundägare bör känna till om mjölktänder är att ifall de
fraktureras ska de dras ut eftersom de annars utgör de en kanal för bakterier att
ta sig in till permanenta tänder som ligger inne i käken och är på väg att
utvecklas. Det kan ge både emaljeffekter och missbildade permanenta tänder,
varnar Hedvig.
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Förebygg tandproblem
En ung hund som nyligen bytt ut sina 28 mjölktänder till 42 permanenta har
skörare tänder än en fullvuxen eftersom pulpan då utgör en större del av
tanden.
– Jag tycker därför t.ex. inte att hundar under två år ska få tugga på märgben.
Däremot rekommenderar Hedvig tandborstning som en bra form av ”tandrens”.
– Du kan använda lite speciell hundtandkräm med smak för att hunden ska lära
sig tycka om tandborstning men ur rengöringssynpunkt är det borströrelserna
som är viktiga, avslutar Hedvig.
Susanna Martell
Om du nu ser i PDF-versionen av WCP 2013-2 kan du här titta på en
instruktionsfilm när Hedvig borstar tänderna på sin ungerska viszla Naja.
Denna artikel är tagen från försäkringsbolagets Agrias hemsida.
Originalartikeln kan du läsa här:
http://www.agria.se/hund/artikel/hundens-tander-och-tandsjukdomar

På bilden visar Agicard´s Don´t Dream It Be It "Megavolt" sina fina, vita tänder. Bilden är
insänd av Ann Vedin som förslag till månadsbild i SWCKs kalender 2013. Bilden blev inte
utvald, men redaktionen tycker att den är väl värd att visas.
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Detta kommer att diskuteras på KF
UPPDATERAD DEN 3 MAJ 2013

Svenska Kennelklubbens länsklubbar och specialklubbar har lämnat
förslag på frågor att diskutera på Kennelfullmäktige i september 2013. I
den här texten, som även publiceras i tidningen Hundsport, tittar AnnaLena Undén närmare på de motioner som inkommit.
I september är det dags för Kennelfullmäktige (KF). Det är Svenska
Kennelklubbens högsta beslutande organ som sammanträder en gång vartannat
år. Inför sammankomsten har organisationens länsklubbar och specialklubbar
möjlighet att motionera om olika spörsmål. Den 31 mars löpte motionstiden ut
och den här gången hade 15 motioner lämnats in som Centralstyrelsen nu
kommer att gå igenom och som delegaterna på Kennelfullmäktige därefter ska
ta ställning till.
– Det är både stort och smått men det främst förslag till justeringar av redan
befintlig verksamhet, det är inga dramatiska förändringar som krävs. Det tolkar
jag som positivt; att klubbarna i det stora hela är ganska nöjda med det vi gör,
säger SKKs vd Ulf Uddman.
Pass, registreringshandlingar och raskompendier mer lättillgängligt
Exempelvis vill Svenska Spets- och Urhundsklubben förenkla och förbättra
med sin motion. De påpekar att då de flesta förr eller senare behöver skaffa ett
hundpass så vore det praktiskt och billigt om alla som ville kunde få ett redan
vid valpköpet, tillsammans med registreringsbeviset från SKK. Man föreslår
därför att SKK ska tala med Jordbruksverket om saken. Som det är idag är det
veterinärerna som säljer passen och hos vissa är de väldigt dyra. Visserligen är
förslaget inte nytt – SKK har tidigare diskuterat hundpasshanteringen med
Jordbruksverket och då utan framgång. Men inget är ju skrivet i sten, tid och
envishet kan förändra.
Även Svenska Whippetklubben (genom Svenska Vinthundsklubben, SVVK)
och Svenska Dvärghundsklubben motionerar i samma anda. De föreslår att
registreringsbevisen ska kunna betalas via internet. Dels för att uppfödarna ska
slippa den dyra postförskottsavgiften men även omaket att hämta bevisen på ett
postutlämningsställe. Klubbarna nämner att de även vill kunna betala SKKs
profilvaror på samma sätt vilket emellertid redan är möjligt.
SVVK föreslår även att de raskompendier som de har gjort ska finnas
tillgängliga för intresserade att hämta på SKKs webbplats.
Längre stamtavlor och tillgång till nordisk data
Fler förändringar och förbättringar av SKKs e-tjänster föreslår Svenska
Terrierklubben (SvTeK) och Svenska Pudelklubben i sina motioner. SvTeK vill
att när en importerad hund registreras ska fem generationer av hundens
stamtavla registreras. Idag registreras bara tre generationer, och om man i
avelsarbetet använder olika index, beräknar inavel etc. blir statistiken för de
importerade hundarna missvisande påpekar SvTeK.
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Pudelklubben åberopar ett liknande problem med importerade/inlånade hundar
som inledningsvis får sina utländska registreringsnummer registrerade och först
långt senare erhåller svenska registreringsnummer. Dessa hundar syns i
statistiken som två olika individer vilket givetvis inte är så fiffigt.
Pudelklubben önskar även att de nordiska kennelklubbarnas avelsindex ska gå
att samköra för att underlätta avelsutbytet mellan länderna. Det är något som
diskuterats flera gånger tidigare i Nordisk Kennelunion (NKU) men ännu inte
verkställts då framförallt Dansk Kennelklubb avböjt då många av deras
medlemmar är medlemmar just för att få tillgång till deras avelsdata.
Strängare regler och mer kontroll på Köpahund.se
SvTeK vill även göra vissa justeringar på SKKs webbplats Köpahund.se.
Reglerna för valpförmedlingstjänsten är enkla: Uppfödaren ska vara medlem,
följa och ha följt såväl SKKs grundregler som berörda myndigheters lagar och
förordningar. När tjänsten introducerades hade dock många rasklubbar egna
förmedlingar som ställde fler och rasspecifika krav och önskade att samma
regler skulle gälla på Köpahund.se vilket emellertid inte var möjligt av flera
olika skäl. I sin motion önskar SvTeK att man ser över de möjligheterna igen.
Man uppger även att man har uppmärksammat att flera uppfödare som
annonserar på Köpahund.se på olika sätt kringgår de enkla regler som
förmedlingen har och att SKK därför dels bör kontrollera annonsörerna bättre
men även förkorta annonseringstiden för att motverka sådant missbruk.
Dyra konferenser för rasrika klubbar
I ytterligare en motion vill Svenska Terrierklubben att SKK ser över
riktlinjerna för de ekonomiska bidrag som specialklubbarna får när de
arrangerar exteriördomarkonferenser. Enligt riktlinjerna som finns idag ska
klubbarna arrangera en konferens minst vart tionde år för varje ras som de
ansvarar för. Enligt samma riktlinjer ersätter SKK 75 procent av kostnaderna
för konferenserna, dock maximalt 100 000 kronor.
De specialklubbar som bara har ett fåtal hundraser och som därmed bara
behöver arrangera kanske en konferens per år behöver således inte oroa sig för
att klubbens kostnader blir ohanterligt höga. Men för Svenska Terrierklubben,
som är den specialklubb som ansvarar för flest hundraser (35 stycken, varav
flera är numerärt små och ingen är riktigt stor) så blir det dyrt. SvTeK anser
således att riktlinjerna är orättvisa och bör justeras.
Om fodervärdsavtal
Länsklubbar har förstås också motionerat. Bland annat vill Sydskånska
Kennelklubben ändra några formuleringar i SKKs fodervärdsavtal. Man vill att
avtalet för tik ska gälla under max fem år och avtalet för hane ska
gälla undermax sju år. Enligt dagens formulering gäller avtalet som längst tills
hunden uppnått en viss ålder: fem år för tikar och sju år för hanar.
Förändringen av formuleringen motiveras av att det inte alltid är valpar som
placeras hos fodervärd. Med den föreslagna formuleringen skulle
fodervärdsavtalet alltid gälla i fem år för tikar och i sju år för hanar, oavsett hur
gammal hunden är när den placeras hos fodervärd. Det skulle dock finnas ett
undantag enligt Sydskånska Kenneklubben: fodervärdsavtal får inte tecknas för
hund som fyllt tio år.
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Behov av fler allrounddomare
I en gemensam motion yrkar samtliga länsklubbar att det behövs fler
allrounddomare i Sverige. Motionärerna hänvisar till att Centralstyrelsen har
beslutat att det inte behövs fler, och de menar att det beslutet är felaktigt. Enligt
Ulf Uddman har CS emellertid inte fattat något sådant beslut. Motionen kan
således ha sin grund i ett missförstånd, möjligen i en slarvigt formulerad notis i
tidningen Hundsport 12/2012, vilket undertecknad i så fall ber om så mycket
om ursäkt för. I den notisen kunde man läsa att CS hade beslutat att ställa in
utbildningen av kull nummer två på det nya individuella
utbildningsprogrammet för blivande allrounddomare. Programmet utformades
för snart tio år sedan och i den första kullen som gick utbildningen fanns Ove
Germundsson, Kurt Nilsson, Nina Karlsdotter, Dan Ericsson och Carl-Gunnar
Stafberg.
– Det är alltså denna utbildning som vi har skjutit på framtiden. De domare som
vill utbilda sig till allroundedomare på det gamla vanliga sättet kan fortfarande
göra det efter sedvanlig prövning, säger Ulf Uddman.
Utställningar i framtiden och stora investeringar för framtiden
Bland motionerna till årets Kennelfullmäktige finns förstås även några av mer
visionär karaktär. Exempelvis vill Stockholms Kennelklubb tillsätta en
framtidsgrupp som ska göra en översyn av utställningsverksamheten. Den ska
se var verksamheten befinner sig idag och vart den kan tänkas vara på väg vad
gäller såväl form och intresse som mer konkreta ting som ekonomi och
lokalfrågor.
Även Specialklubben för Shih Tzu ser framåt och föreslår att en arbetsgrupp
ska utreda om organisationens klubbar kanske ska investera sina medel i att
bygga egna hallar för hundaktiviteter på några platser runt om i Sverige.
I framtiden är det dagens unga som är de aktiva vilket Sveriges Hundungdom
(SHU) påpekar i sina motioner. Tre stycken har de lämnat in till årets
Kennelfullmäktige. I den första, som är en favorit i repris från 2011, yrkar man
förlängt ungdomsmedlemskap i SKK. Idag räknas man som ungdom till 18årsdagen men efter KF vill SHU att man ska vara över 25 år för att räknas som
vuxen. I den andra motionen vill man att specialklubbarnas andel av SHUmedlemmarnas årsavgifter ska vara oförändrad och i den tredje att kompetens
och lämplighet – inte ålder – ska avgöra om någon är lämplig som KF-delegat.
I dag måste man ha fyllt 16 år för att få representera sin klubb på KF.
Kastrerade hanar, dressyrpolicy, BPH, konferenser och utbildning
Naturligtvis har även Centralstyrelsen en rad egna förslag. Ännu är inte alla
klara men man vill bland annat veta om kastrerade hanhundar även
fortsättningsvis ska tillåtas delta på utställning och presentera ett förslag till en
ny, modernare formulerad dressyrpolicy.
Centralstyrelsen kommer även att redovisa BPH-verksamheten och föreslå hur
man ska utveckla den vidare.
– Vi vill även diskutera domarkonferensernas form och genomförande. Med
tanke på SRD ska de kanske förändras från att ta en ras i taget till mer
problemorienterade konferenser – att exempelvis ägna en konferens åt analys,
diskussion och fördjupning av vad som är viktigt att tänka på när man dömer
40

raser med brachycefal huvudform. Vad gäller genomförandet kanske man ska
prova digitala möten då många har svårt att avsätta tid till resor, säger Ulf
Uddman.
Ulf Uddman nämner också att man diskuterat att föreslå att slopa det
utbildningsbidrag som de små klubbarna kan få när exempelvis deras avelsråd
bjuds in till kurser och konferenser i Stockholm.
– Bidraget är tänkt att täcka hotell- och middagskostnaderna för en delegat.
Många klubbar har dock efterlyst möjligheten att istället för att bara skicka en
person låta hela avelsrådet delta. Kanske är det därför bättre att erbjuda fler
utbildningsplatser och fika eller lunch på konferensen? Att få åka ett helt gäng
och bo hos vänner eller på vandrarhem är kanske mer attraktivt än att bara
skicka en som visserligen får bo på hotell men som ensam ska vidarebefordra
allt hon lärt sig och diskuterat till sin rasklubb? säger Ulf Uddman.
Reviderad SRD
Centralstyrelsen kommer även att presentera den fjärde och senaste
revideringen av SRD. I skrivande stund föreslås att nio hundraser tas bort. Det
är de båda corgiraserna, skyeterrier, basset artésien normand, engelsk cocker
och springer spaniel, labrador, sussex spaniel och stor pudel. Medan flat coated
retriever och amstaff är nya raser på listan. De borttagna hundraserna och andra
kan dock finnas nämnda i den så kallade övertexten till varje rasgrupp där
rasgruppsspecifika riskområden omnämns. Exempelvis finns risk för alltför
riklig löst liggande hud inte bara hos den listade bullmastiffen utan även hos
flera av de andra molossoida hundraserna i rasgrupp 2. Utöver exteriöra
överdrifter finns även mentalitetsavvikelser och så kallade
presentationsöverdrifter listade där så behövs.
Förslaget är välgrundat. Det bygger på de 6 000 utvärderingar som
utställningsdomarna har gjort i ringarna 2009–2012, på uppdaterad
veterinärkunskap och försäkringsstatistik, de generella domarkonferenserna
2007 och 2012 samt de nordiska allrounddomarnas förslag och slutligen –
naturligtvis – på rasklubbarnas synpunkter och önskemål.
Förslaget kommer även att bli SKKs förhandlingsförslag i Nordisk
Kennelunion (NKU) då de nordiska kennelklubbarna fortfarande har för avsikt
att ta fram anvisningar som ska gälla för hela Norden.
– Om de gemensamma anvisningarna inte blir av så kommer förslaget
hursomhelst bli det som gäller i Sverige från och med årsskiftet, säger Ulf
Uddman.
Anna-Lena Undén
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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, NWCK, som arrangerar sin
specialutställning.
Priser till utställningen och lotterivinster mottages tacksamt!
Domare dessa dagar är två rutinerade och kända uppfödare från USA.
För SWCKs utställning bedömer Mrs Donna Francis, Elfwish Kennel,
Cardigan och Mr Vincent Savioli, Aubrey kennel, Pembroke.
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, eller på mail till
utstallning@swck.org
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.
PM och nummerlapp kommer att skickas per E-post.
Har du inte möjlighet att ta emot det på sådant vis, vänligen meddela
under Övrig info på din anmälan.

Anmälningsavgifter:
Specialklass (päls-, bett-, testikelfel )
Valpklass/inofficiell 4-6 eller 6-9 mån
Juniorklass 9-15 mån
Unghundsklass 15-24 mån
Öppen klass 15 mån
Championklass 15 månVeteranklass 8 årVeteranklass 12 år-

200 SEK
200 SEK
350 SEK
350 SEK
350 SEK
350 SEK
250 SEK
gratis

OBS! endast en veteranklass per kön oavsett ålder.
Från och med 3:e anmäld hund i officiell klass med samma ägare, halv avgift.
SWCK har ordnat med legitimerad veterinär, Cor Van Der Beek, att vara
närvarande på utställningsplatsen båda dagarna för de som behöver avmaska
och behöver intyg för sin hund för att kunna återvända till sitt hemland.
Boende
SWCK har preliminärbokat stugor på Haganäsets Camping, www.haganaset.se.
Var och en bokar själv, ange SWCK. Husvagnar/bilar kan parkeras på
utställningsplatsen, för reservation och info mail lolund@telia.com
För boende på Hotell Thon är rumspriserna: Enkelrum 895 SEK/pers; Dubbelrum 1095 SEK/rum. Hundar på rummet 200 SEK/natt o rum. Ange SWCK.
Middag
På lördagkväll ordnar SWCK, som traditionen påbjuder, gemensam middag för
alla deltagare på Thon Hotell, Charlottenberg.
Pris 350 SEK/person för en trerätters middag (dryck tillkommer), trevlig samvaro med alla corgivänner samt SWCKs Jubileumsfirande.
Anmälan sker till: harrieth.martensson@telia.com
http://www.thonhotels.no/hoteller/land/sverige/charlottenberg/thon-hotelcharlottenberg/
SWCK ÖNSKAR DIG OCH DIN HUND HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

SWCKs kalender 2013
Av alla de etthundraåttiosex jättefina bilder som kom in för bedömning
fanns det månader endast för tolv. Vi vill gärna visa några av de
etthundrasjuttiofyra bilder som inte kom med.

Stock Dog´s Lusekoftan - Karin Utterhall/Håkan Bornestrand.

Analog CC Goodtimes Blues - Elin Rosquist.
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Corgijogging - Pia Schröder.

Morgonpromenad - Christina Eriksson.
Strandbilder alla fyra!
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Corgiroll

Mr Huffy, knappt sex månader gammal, busar vilt med vuxna Bess. Vad
händer? Snavar Hyffy i svängen (3) eller gör han en medveten roll för att
komma undan? I vilket fall som helst är Bess minst lika snabb som Huffy
och han gör ingen väsentlig tidsvinst - busjakten fortsätter!
Det gick 1,8 sekunder från bild 3 till bild 7, 3,1 sekunder från 1 till 8.
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Pressmeddelande

Skäll inte på hunden!
12 smarta regler för hundägare
1. Plocka upp!
Plocka upp efter din hund – hundbajs och markerande hundar skapar irritation!
2. Håll din hund kopplad!
Visa hänsyn till din omgivning, låt inte din hund springa lös på allmän plats!
3. Inga skällande hundar!
Ingen uppskattar ihållande hundskall!
4. Inga jagande hundar!
Varken vilda eller tama djur ska jagas okontrollerat av din hund!
5. Res med din hund på rätt sätt!
Ta din hund till anvisad plats på allmänna färdmedel! Lämna aldrig din hund i varm eller iskall
bil eller kopplad i kofångaren!
6. Lämna aldrig din hund kopplad utan tillsyn!
Din hund kan både skada och skadas. Tillfället gör tjuven!
7. Visa hänsyn mot andra hundar!
Respektera att alla hundar varken vill eller ska hälsa på varandra!
8. Visa hänsyn mot andra människor!
Du och din hund behöver inte ta störst plats i det offentliga rummet!

De tolv smarta reglerna för
hundägare finns samlade i
foldern Skäll inte på hunden
och på en minipostern. Beställ
från SKK eller ladda ner från
www.skk.se.

9. Utsätt inte din hund för fyrverkerier!
Smällare och fyrverkerier kan både skrämma och skada din hund för livet!
10. Försäkra din hund!
Ha din hund försäkrad - det är den värd!
11. Behandla din hund med respekt!
En hund är varken en leksak eller en asscessoar!
12. Ägarregistrera din hund!
Att din hund är id-märkt och ägarregistrerad i DjurID.se är ovärderligt om din hund kommer
bort!

Hundägare som tar ansvar är den bästa reklamen för hunden!

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.

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

Svenska Kennelklubben Rinkebysvängen 70 163 85 SPÅNGA
Tel 08-795 30 00 · Fax 08-795 30 40 · Webbplats www.skk.se

Över regnbågsbron

Tindra (Gusigan’s Etna Blåblommig)
2001-03-10 – 2012-12-19
Vår finaste Tindra,
Du fattas oss.
Familjen genom matte
Kristina Kolmodin Fransson
Västerås
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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

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

Malin Eriksson
Pia Schröder

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

0761-84 63 33
0485-387 50

avelsrad_cardigan@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 regionombudsansvarig.
Skåne + Blekinge
Monica Glemvik
Agneta Palmqvist

0410-442 46
0416-199 55

monica.glemvik@telia.com
corgi@telia.com

031-33 11 009
0706-30 25 90

ellie@corgi.se

Göteborg/Bohuslän
Linn Ölander

070 716 6912

liiinno@hotmail.com

Hallands + fd Älvsborgs län
Helena Robertsson
Eva Granlund-Sjöström

0320-441 07
0320-810 86

jycklarens@gmail.com
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

0532-128 61
0703-83 66 39

monica@blockochpenna.se

Skaraborg + Jönköping
Ellie Anglerot-Forsberg

Värmland + Dalsland
Monica Nilsson
Östergötland
Hälsingland, Gävleborg + Dalarna
Maria Lindborg

Vakant
0278-801 64
070-662 83 14

gusigans@live.se

Jämtland + Västernorrland
Karin Johansson

0687-122 34

nujnuj@telia.com

Västerbotten + Norrbotten
Paula Holmqvist
Lennart Ölund

0924-510 44
090-245 66

paulaholmqvist@hotmail.com
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

Regionombudsansvarig
Annika Guri

070 656 6505

bolle@corgi.se

aktiv@swck.org

Regionaktiviteter och samarbete gäller naturligtvis över regiongränserna
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SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
KLUBBADRESS:
c/o Harrieth Mårtensson
Trastgatan 10
775 52 Krylbo
kassor@swck.org

SWCKs organisationsnr
822004-0151

MEDLEMSAVGIFTER:

ANNONSPRISER - medlemmar

Annons på SWCKs hemsida endast medlemmar
Kennelannons
150 kr/år
Avelshane
gratis

Fullbetalande
Medlemmar utlandet:
Familjemedlem:
Valpköpare:

300 kr/år
1/1 sida
150 kr
300 kr/år
1/2 sida
60 kr
50 kr/år
1/4 sida
40 kr
100 kr/köpare
ANNONSPRISER - övriga
BANKGIRO: 5189-6694
1/1 sida
200 kr
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE5780000008021830046767
REVISORER
Anders Palmqvist
Tel 0416-199 55
Ångermanlandsvägen 31
275 39 Sjöbo
Christian Järeslätt
Södersocknen OSET 6
51991 ISTORP

SWCK:S HEMSIDA http://www.swck.org
Webmaster: Helen Henriksson
e-post:
kontakt@swck.org

Tel 070-969 45 37

Baksidesbild:
Migeva Gangster Gunfight, Nisse
Ägare: Anne-Lis och Olle Westberg
Foto: Ulf Mårtensson
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