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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!
Till dags dato är vi 554 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 300 kr/ år 
Familjemedlem · 50 kr/år
Utlandsmedlem 300 SEK/ år
Kennelannons på hemsidan 150 kr/år
Valpköpare 100 kr / pers

Vårt kontonummer är, swedbank bg 5189-6694.
Kom ihåg att skriva namn och adress!

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

mailto:kassor@swck.org


ANNONSER-INFO

Dags att fundera på julannonser igen, trots att sommaren knappt är över.
Ni som vill vara med i SWCKs gemensamma julannons i HundSport, meddela 

snarast (dock senast 2013-09-20) detta per mail till bolle@corgi.se , samt betala 
SEK 300,- till SWCKs bg 5189-6694 (samma pris som föregående år).

Ni som vill ha en julannons i WCP, som kostar för färgtryck SEK 350,-/sida,
skickar annonsen tryckfärdig till redaktor@swck.org  senast 2013-10-30.
Se även informationen på sidan 4. Kontakta red om något känns oklart.

OBS! Annonserna skall vara betalda innan pressläggning.

--------------------------------------------------

SWCKs Corgialmanacka 2014

Almanackan blir i stort lika den för 2013. Det finns plats för en annons/sida, 
under månad/datum. Annons kostar 200,- och Almanackan kostar 120,-.
Skicka förhandsbeställningar av annons/almanacka till almanacka@swck.org 

Vi tar tacksamt emot bilder på corgisar i alla möjliga och omöjliga situationer! 
Du skall inte tveka att skicka en "liten" bild, som du tycker är bra, men 
grundtipset är att behålla bilden så stor som möjligt. 
Bilderna skickas till almanacka@swck.org . Riktigt stora bilder kan vara svåra 
att skicka med vanligt emejl - gå då till http://sprend.com/ . 

Senast 2013-10-25 behöver vi ha dina bilder!
En opartisk jury från Österlens Fotoklubb utser de vinnande tolv bilderna. 

Almanacksbilderna trycks som liggande A4 - viss beskärning kan komma att 
ske. Jurybedömningen sker före beskärning.

Bilden skall vara i liggande format. Filformatet bör vara JPG. Bilden får inte 
visa information om ägare, fotograf, avbildat objekt eller liknande. Bildfilerna 
skall ges bildägarens namn plus ett ensiffrigt löpnummer, exempelvis "Johan 
Fotoman 0.JPG", "Johan Fotoman 1.JPG", "Johan Fotoman 2.JPG" o.s.v. 
Härmed sagt att vi inte vill ha mer än tio bilder per deltagare. Skicka separat 
med info om fotograf, hundens/hundarnas namn och hundägarens namn för 
varje bild. Denna info trycks på bilden i almanackan om bilden blir utvald.

SWCK styrelsen
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SWCK erbjuder ett paketpris för 3 olika annonser!
Betala 700,- och du får en färgsida JULannons i WCP,

vara med i SWCKs JULannons i HundSport samt
en annons i SWCKs Corgialmanacka 2014.

Ordinarie pris för dessa tre annonser är 850,-
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Sommaren lider mot sitt slut, vissa morgnar är det kallt 
om tårna när dimmorna dansar över ängarna. Men än så 
länge värmer solen på dagarna och kräftsäsongen har 
precis startat! 
Min första sommar som pensionär har varit toppen, lugn 
och avkopplande, kunde inte önskat mig något bättre. 

I juni hade vi SWCKs Jubileumsutställning i Tånga Hed, rapport på annan 
plats i tidningen.

SWCKs Jubileumsutställning i Morokulien med tillhörande Jubileumsmiddag 
var mycket lyckad. Rapport kommer senare i WCP.

Nästa evenemang i SWCK är Exteriördomarkonferensen 2013-10-05-06, 
som hålls tillsammans med Lancashire Heeler och Västgötaspets-klubbarna. 
Vår ”stora” avelskommitté har arbetat oförtrutet under hela våren och 
sommaren med bland annat Domarkompendierna och de gör ett fantastiskt 
arbete! 

Helgen innan konferensen är det Kennelfullmäktige, där undertecknad 
kommer att närvara. Det brukar vara två fullspäckade och mycket 
intressanta dagar. 
 http://www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/skks-
organisation/kennelfullmaktige/kennelfullmaktige-2013/detta-kommer-att-
diskuteras-pa-kf-2013/

Efter dessa evenemang är det hög tid att fundera på Hund 2013, Jul & Nyår 
och därefter MyDOG 2014 – ingen rast och ingen ro!!

Vi har fått tillökning!! En liten Cedric, som snabbt gjorde sig hemmastadd. 
Magic var lite fundersam till en början, men det har gått över.

Nu kommer jag på mig själv att sitta med
ett litet leende på läpparna och bara titta
på när de far omkring på gräsmattan. 

Corgisar gör att Du mår bra!

Corgihälsningar,

/Bolle
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I skrivande stund börjar den härliga 
sommaren börjar gå mot sitt slut men 
ännu återstår de sista, fina, krispiga 
sensommardagarna som jag alltid har 
längtat efter.
Även detta år har vår familj tillbringat några dagar på den vackra ön 
Bornholm - en mycket människo- och hundvänlig plats. Långa härliga 
sandstränder där såväl två- som fyrbenta kan vandra och bada i full 
frihet. De flesta av öns hundar går utan koppel vilket fungerar alldeles 
utmärkt. När man tröttnat på stranden är det alltid lika trevligt med en 
promenad i de vindlande smala kullerstensgränderna 
med alla de pittoreska små husen och sedan slinka in på 
någon mindre restaurang för att låta sig undfägnas med 
god mat och dryck. De fyrbenta är mycket välkomna på 
denna ö och nu vet vi att det bor minst en Cardigan på 
Bornholm!

SWCK 50 år! Jubileumsaktiviteter! WCP är späckat med artiklar och info i 
ämnet. Ett antal jubileumsutställningar där stolta corgiägare har kunnat 
visa upp sina hundar - resultaten är för evigt inmatade i SKKs register. 
Jubileumsmiddagar - nog tycker vi att alla deltagare ser ut att trivas och 
verkligen njuta av den goda maten. Jubileumsårsbok - ingen Corgiägare 
borde vara utan denna prisbilliga dyrgrip. Jubileumscorgisång - inget 
tillfälle är olämpligt till att stämma upp i "Another Corgi Song".

Kennel Cardax har haft ytterligare anledningar att fira - detta med en 
utställning på Söderköpings Brukshundklubb. Att kunna fira både 
högtidsdag och 40 års uppfödning av förstklassiga Cardigan är få 
förunnat. Redaktionen ber att i efterhand få utbringa ett stort Grattis!

Redaktionen har fått in flera fina artiklar med många bilder från nya 
medlemmar – läs och njut!

Tiden går och vi med den – för att hålla ordning på allting behövs en 
almanacka! Varför inte köpa "SWCKs kalender 2014"? Det är redan dags 
att börja tänka på den - SWCKs kalender 2014. Vi väntar otåligt på att ni 
skall börja skicka in många, trevliga bilder till jurybedömningen. Men 
innan ni skickar in bildfilerna så läs info på sidan 5! Efter fjolårets 
rekordmånga bidrag med oändligt många fler pustanden och stönanden 
från Christer, som hade uppdraget att sortera in allt inkommande material 

på ett säkert sätt, har vi gjort det lite svårare för er men 
förhoppningsvis mycket lättare för 
almanacksredaktionen.
Från det ena till det tredje - när ändrades det gamla 
namnet "SWCKs almanacka" till "SWCKs kalender"?

Många corgihälsningar          
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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. 
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Abrahamsson Joakim Språkgränd 20 907 33 UMEÅ P
Almklint Mikaela Ågersta Broväg 79 123 50 FARSTA P
Andersson Katarina Zabergsvägen 26 A 645 91 STÄNGNÄS C
Andersson Roy Augustinevägen 11 247 51 DALBY C
Barner-Rasmussen Kristine Himmelstorpsvägen 48-7 263 77 MÖLLE C
Berg Jennifer Ringvägen 16 540 16 TIMMERSDALA C
Bergman Lotta Vikingagatan 5 871 40 HÄRNÖSAND C
Boström Matilda Heleneborgsgatan 4 B 117 32 STOCKHOLM P
Carlsson Anita Kaggelholmsvägen 72 122 60 ENSKEDE C
Eriksson Jim Marknadsvägen 3 861 92 BERGEFORSEN C
Forslund Mats Stensveden 103 744 97 JÄRLÅSA C
Fransson Elin Grundläggaregränd 2 831 36 ÖSTERSUND C
Fransson Frida Bagarbyvägen 48 191 34 SOLLENTUNA C
Hagberg Johanna Nässe 131 882 91 LÅNGSELE C
Ivar Emelie Skaraborgvägen 8 681 41 KRISTINEHAMN P
Johansson Robin Kavallerigatan 79 194 75 UPPLANDS VÄSBY P
Jonsson Christina Sigfridstorp Bråten 670 20 GLAVA
Karlsson Malin Södra Honungstorpsv. 13 387 71 LÖTTORP C
Kohlin Tarja Aspstigen 8 777 32 SMEDJEBACKEN C
Lagergren Josefine Nillas Väg 38 523 39 ULRICEHAMN P
Larsson Hillevi Carlsrovägen 19 541 52 SKÖVDE P
Lind Leif Backsippevägen 27 457 96 LUR C
Lindberg Klara Centralvägen 1 132 40 SALTSJÖ-BOO
Lindblad Karina Norra Esplanaden 12 A 671 40 ARVIKA
Ljungqvist Ida Gerstorp Tjärarp 4 585 99 LINKÖPING
Lorentsson Julia Bolldalsvägen 4 666 32 BENGTSFORS P
Lundberg Emma Lovsjö 36 555 92 JÖNKÖPING C
Nilsson Lena Sunnanväg 233 222 70 LUND C
Nilsson Magdalena Rönnvägen 16 671 41 ARVIKA P
Nilsson Marie Dommevägen 203-0 231 96 TRELLEBORG P
Nilsson Sonja Morbysvägen 57 918 92 BULLMARK C
Persson Anita Nygatan 12 231 43 TRELLEBORG P
Persson Gusav Knektgatan 13 587 38 LINKÖPING P
Persson Sara Rönnbärsvägen 4 393 59 KALMAR C
Rautio Amanda Nybyggevägen 26 724 66 VÄSTERÅS C
Rudefelt Karin Hildebergsvägen 2 117 62 STOCKHOLM C
Sanfridsson Mikael Lista Nya Kyrkby 10 635 14 ESKILSTUNA C
Sigfridsson Sol Madelene Långholmsvägen 8 792 93 VENJAN C
Sjoveian Pettersson Anniken Bodal Stenbacken 452 93 STRÖMSTAD C
Sporsén Bengt Fasterud 519 660 60 MOLKOM C
Swedin Adelina Jennylundsvägen 14 137 93 TUNGELSTA C
Sverin Cecilia Torggatan 11 C 546 32 KARLSBORG C
Thore Anna Hejdegatan 23 271 41 YSTAD C
Törngren Monica Ekebobacken 6 611 67 NYKÖPING C
Wennström Hanna Sjömärkesagatan 8 A 722 10 VÄSTERÅS P
Åberg Ilse Vässingsövägen 156 439 94 ONSALA P
Öhman Yvonne Duvbergsvägen 14 bv 143 44 VÅRBY



Till alla nya medlemmar och nyblivna corgiägare!

I de flesta nummer av WCP brukar det finnas med några berättelser från 
nyblivna corgiägare som berättar om hur det kom sig att man valde just en 
corgi. På redaktionen blir vi lika glada varje gång ett brev med en sådan historia 
och fina bilder skickas in.

Det finns emellertid några saker att tänka på när ni skriver till oss och berättar 
om den underbara valpen. Börja med att tala om vad ni heter och var ni är 
bosatta. När ni sedan berättar om hunden så skriv ner vilken kennel som är 
uppfödare och vilket som är hundens kennelnamn. Detta står angivet i 
registreringsbeviset och gör det lättare för läsaren att identifiera hunden. Sedan 
kan ni naturligtvis också tala om vilket namn själva valt att kalla hunden för. 
Det brukar inte finnas några gränser för påhittigheten när det gäller namnval till 
våra älsklingar!

Nu kan ni börja med den riktigt roliga delen av berättelsen om varför ni valde 
att skaffa en corgi och inte någon annan hund. Ja, det är egentligen enkelt 
eftersom det är den bästa av alla hundraser. Men det finns kanske några 
personer som inte helt insett detta ännu och därför är det bra att tala om det.

Sedan kan ni gärna fortsätta att berätta om vilka roliga aktiviteter ni tänker hålla 
på med tillsammans med hunden. Kanske vill ni visa upp henne/honom på 
utställningar, prova på agility, lydnad eller varför inte ägna lediga söndagar åt 
att söka kantareller. Att spåra upp ätbara saker med hjälp av en corgi torde vara 
ganska enkelt med tanke på hur matglada de är. Jag är helt övertygad om att det 
finns en mängd skojiga saker som ni skall ägna er åt tillsammans. Att mysa 
tillsammans i soffan är inte heller att förakta och långa promenader mår både du 
och din corgi väl av.

Sist, men inte minst, glöm inte att skicka med några bilder på såväl corgi som 
ägare! Bilderna skall vara i så bra upplösning som möjligt för bästa resultat i 
färdig tidning och skicka gärna 4-5 stycken så det finns att välja mellan. Om 
plats finns så tar vi kanske med alla inskickade foto.

Slutligen: Det viktiga är ATT ni skriver - inte HUR ni skriver, vi fixar och 
justerar och hör av oss om det är något vi inte förstår. Bilder, som är lite 
misslyckade, kan oftast fixas till. Vi har bäst möjlighet att fixa till bilder om vi 
får dem i originalversion. 

Lycka till!

Ulla von Wowern

redaktor@swck.org 
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Subject: Min Pem. Roxy 
Date: 30 jul 2013 22:11

Det här är Roxy, Limehill's Kiss of 
Crystal och hon är 10 månader 
gammal.

Hon är min andra hund, hade tidigare 
en Papillon som jag fick av mina 
föräldrar när jag var 9 år. Jag har alltid 
haft ett stort intresse för djur och natur 
och upptäckte Corgin i en hundbok när 
jag var omkring 10 år. En sådan ska jag 
ha när jag blir stor! Tänkte jag.
När min Papillon Jerry fick somna in så 
ville jag inte ha någon mer hund, jag 
förlorade en kär vän som jag växt upp 
med. Men sorgen gick tids nog över och 
alla roliga minnen fick mig att börja 
längta efter en hund igen.
Corgin fanns hela tiden i bakhuvudet 
och det var bara att vänta på rätt 
tillfälle.

Åren gick och 2011 bestämde jag och min sambo oss för att skaffa en 
Pembroke valp. Jag hade varit på utställning på våren och kollat in båda 
raserna, föll direkt för Pembroken! Fastnade för den fina röda färgen, 
dess rävlika utseende och storleksmässigt så var den alldeles lagom. 
Sedan blev det en lång väntan på en valp.

Så äntligen den 24 november 2012 flyttade lilla Roxy hem till oss!
Våran innekatt fick fly undan den första tiden men nu har de äntligen 
blivit vänner, eller ja, de accepterar varandra.

Roxy är en glad och vänlig tjej som älskar att få uppmärksamhet. Hon ska 
alltid vara med, ligger gärna i soffan mittemellan matte och husse.

Hon har sina små egenheter vilket leder till många skratt.

Roxy är otroligt lättlärd, hennes 
favorittrick är Pang (spela död) 
och snurra. Ibland blir hon så 
ivrig när jag har godis i handen 
så hon kör alla trick på rad utan 
att jag säger någonting! När jag 
viker strumpor och lägger dem i 
byrålådan så går hon dit och 
hämtar en efter en. Ibland är 
hon duktig och kommer tillbaka 
med dem!
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Hon skäller sällan, ett skall brukar 
komma när hon rullar över på rygg och 
vill ha uppmärksamhet. Hon är bara för 
söt!

Roxy har varit på 2 utställningar, den 
första i valpklass där hon fick BIR och 
BIG-2. Sedan en officiell utställning i 
juniorklass. Hon fick jättefin kritik men 
ville inte öppna munnen för domaren 
så det blev inget pris. Jag är nybörjare 
och var så nöjd med att hon gick fint i 
ringen, det gick mycket bättre än på 
den första utställningen.

Vi ska träna mera på tandvisning och 
kanske blir det någon mer utställning i 
år!

Det Roxy älskar allra mest är att spåra. Vi fick prova på litegrann när vi 
gick valpkurs och hon har talang för det! Så jag brukar lägga spår i 
skogen där vi bor. När spårlinan åker på så kan hon knappt bärga sig, 
"sök" och hon sticker iväg som ett skott med nosen i backen. Nu väntar vi 
bara på att spårkurs ska starta.

När jag och min sambo flyttar till hus så har vi bestämt att hon ska få en 
kompis, det kommer att bli en Corgi såklart! Efter alla utställningar så har 
man blivit lite intresserad av att skaffa en Cardigan också. Så en till 
Pembroke eller en Cardigan, det är frågan...

Hälsningar från Lina och Roxy
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Subject: Ett bidrag från Scotts husse och matte 
Date: 01 aug 2013 23:01

Hej!

Varför valde vi corgi?

Vi har flyttat ihop. Plötsligt har livet 
blivit stabilt, vi har båda fast jobb. 
Efter år av suktande efter hund 
under studier och långa 
pendelavstånd blir det äntligen 
möjligt att skaffa hund! Med en del 
bearbetning från min sida var även 
min sambo med på noterna om att 
hund är en bra idé!

Så länge jag kan minnas har min 
familj alltid haft hund, först schäfer, 
storpudel och sedan när min mamma 
startade kennel, shetland sheepdog i 
stora lass!

Jag tycker om shelties, men kände 
att det inte riktigt var rasen för mig. 
Jag ville ha en tuffare hund, gärna i 
samma storleksklass som sheltien och gärna lika smart. Vad låg närmast i 
så fall? Länge har jag vetat om att Welsh Corgi fanns. Kunde det vara 
vara rasen för oss?  Vi började jag läsa på mer om rasen. Var vi lämpliga 
corgiägare? Även om jag är uppväxt med hundar i hög grad, så skulle 
detta bli vår första alldeles egna hund!

En lugn dag på jobbet satt jag och surfade på corgis, beundrade dem. 
Chefen tittade över min axel och sa ”Don't let them fool you to buy one of 
those, it is just a rabbit with short ears!”. Trots att vi var nyfikna på 
Welsh Corgi så ville vi inte bestämma oss för fort. 

--------

Scotts 5 i topp lista
1. Pinnar eller saker som går att bära 
2. Mat
3. Katten 
4. Joggare
5. Sova á la corgi style
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Rasgrupp efter rasgrupp valde vi bort baserat på fakta och fördomar. Vi 
ville båda ha en ”riktig” hund med lagom mycket energi, det fick absolut 
inte vara en soffpotatis. Till slut var vi tillbaka på vallhundar. 

Tillsammans gick jag och min sambo på hundmässan i Älvsjö. Vi 
spionerade på corgisarna, båda föll för den underbara ras som visades i 
utställningsringen. I montern för Welsh Corgi blev vi tipsade om en 
uppfödare i närheten som skulle ha en kull till sommaren.

Nu har vårt hushåll utökats med den underbara Scott! Han är den tuffaste 
och modigaste valpen jag varit med om, precis vad vi önskade oss! Varje 
dag blir vi imponerade av honom, hur han hanterar saker som till och 
med gör mig svettig och nervös. Som den Stockholms innerstadshund 
han är har han redan åkt tunnelbana, buss och tåg. 

En finsk medelålders kvinna och hennes äldre mor satt på en parkbänk 
när jag och Scott gick förbi ”Nämen så korta ben han har!” Jag förklarade 
att han var en Corgi och skulle se ut så. ”Men det är en jakthund va?”, 
nej nej svarade jag, corgisar är avlade för att valla kor från början. Ett 
par dagar senare gick min sambo förbi samma kvinnor och en av dem 
kraxade skrattande på sin finska brytning ”Har ni hittat några kor att valla 
ännu?!”.

Tack till Karin Jansson på kennel Stora Björn som lät oss bli corgiägare 
och ta hand om en underbar individ!

mvh
Matilda Boström och Erik Lindahl

Stora Björn’s Bon Scott - en högst förståelig anledning att välja Corgi.
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From: "Josefine Lagergren"
Subject: Min Corgihistoria! 
Date: 12 aug 2013 18:34

Hejsan!

Josefine heter jag och har tillsammans med min 
sambo Martin varit lyckliga Corgiägare till Valle, 
Igro'c Breanainn, i lite mer än två månader.

Valle är en glad och sprallig Pembroke som är nyfiken på allt. Han är en 
modig liten kille som hälsar lika glatt på människor som andra valpar och 
stora hundar (men gillar att bara mysa med husse och matte ibland 
också!). 

Varför det blev en Corgi kan jag inte svara riktigt säkert på. Vi hade 
pratat om att bli hundägare ett bra tag när vi började titta på vilka raser 
vi var intresserade av och när Corgi kom upp var vi fast! Dessa charmtroll 
var utan tvekan de sötaste vi hade sett! Temperamentet och intelligensen 
hos Corgi var en stor anledning till att vi valde denna fina hund och Valle 
är redan en kär familjemedlem hos oss.

När det kommer till utställningar, agility osv så vill vi gärna testa det 
mesta åtminstone någon gång, men utställningar har redan väckt 
intresset hos oss så vi får väl se vad vi gör på helgerna i framtiden ;)

Hoppas att alla har haft en varm och solig sommar!
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From: "Elin Fransson"
Subject: Ny medlem i klubben! 
Date: 15 aug 2013 14:47

Hej Ulla och redaktionen!

I två veckor har vi haft den stora glädjen att få lära känna cardigan-
valpen Skutegårdens Chewie. 
Jag, psykologstudenten Elin från Västerbotten, flyttade förra hösten ned 
till natursköna Östersund för läsa vid Mittuniversitetet. Där förälskade jag 
mig i en viking från Bräcke, till vardags IT-ingenjören Ingemar. När man 
börjar närma sig medelåldern kommer frågorna om det inte är dags att 
skaffa barn? Men vi blev med hund istället! 

I egenskap av förstagångsägare valde vi noggrant: Han, som är uppvuxen 
med Rhodesian Ridgebacks, ville ha en stor brukshund, medan jag som 
främst haft huskys, schäfrar och spetsar i min närhet ville ha en aktiv 
hund i något mindre format. Vi skrotade runt på nätet och fastnade 
omedelbart för corgin! 

Från början skrattade vi, åt de korta benen och de stora öronen, men ju 
mer vi läste på desto rimligare verkade det att vi faktiskt skulle välja en 
cardigan. 
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Lyckliga insåg vi strax därpå att en välrenommerad kennel fanns strax 
utanför stan, där valpar väntades i dagarna! Ett telefonsamtal och en 
bussresa senare klev vi av vid Skutegården och möttes av en oförskämt 
pigg tik, som förväntades valpa bara några dagar därpå, samt de tre 
andra vuxna hundarna på gården. Vi var fast.

Tiden flög och sniglade omvartannat, men några veckor senare hämtade 
vi hem Chewie. Han gjorde sig snabbt hemmastadd i vår lilla lägenhet, 
somnade hopkurad vid våra fötter och vaknade med viftande svans. Sen 
dess har vi lärt känna varandra, utforskat bostadsområdet, försökt 
kompromissa med de två norska skogkatterna Saga och Skrållan, som 
inte blev direkt överförtjusta när Chewie gjorde entré, men vi har tålamod 
och en stor godispåse. De blev lugnare när de insåg att han inte kan 
hoppa lika högt som de. Chewie är pigg och smart, fler än en gång har vi 
överlistats när vi själva tyckt att vi gjort en bra lösning för att avleda 
honom. 

Framöver kommer vi att gå valpkurs och i framtiden väntar troligtvis 
spår- och lydnadsträning och möjligtvis lite fårvallning när vi hälsar på 
min bror hemma i Västerbotten? I Östersund är naturen nära och det går 
inte en raststund utan att vi träffar på andra hundar, Chewie hanterar 
mötena väl redan nu så vi ser fram emot vårt framtida liv tillsammans 
med glädje och entusiasm. 

Varma hälsningar från Star Wars-fantasterna och Chewie i Jämtland!

Vänliga hälsningar,
Elin R. Fransson

----------------------------

Ett antal gamla nya medlemscorgisar.
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From: "sara persson"
Subject: ny medlem :) 
Date: 15 aug 2013 15:57

Hej Ulla!

Jag börjar för enkelhetens skull 
med uppgifter rakt upp och ner 
enligt ditt formulär som jag fick:

1. Jag heter Sara Persson 
2. Min Corgi heter Sammie
3. Hon är en Corgi Cardigan
4. Jag har velat ha en corgi sen 
gymnasiet då jag gjorde ett 
arbete om dem i djurvård.
5. Jag hoppas köra agility med Sammie men mest är hon en myshund.

Sammie är en blyg tjej vilket gör henne lugn också, hon är härlig att ha 
med ut då hon e så snäll och beskedlig, tills det kommer en annan hund -
då ska hon vara kaxig tills den kommer för nära och då e de svansen 
mellan benen och att matte ska rädda henne. Vi jobbar med detta på 
valpkursen där hon gör bra ifrån sig.

Hon hänger efter gammel 
hunden i hasorna och vill 
leka, när hon inte ligger 
och sover under soffan. 
Hon kommer bli så ledsen 
den dagen då hon inte får 
plats under den!

MVH
Sara
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Varför gör min Corgi så?
Helena Robertsson, BPH-ansvarig styrelseledamot SWCK

Ja det har man ju funderat över ibland, eller 
hur? Det är inte alltid lätt att förstå vad det är 
som triggar igång vissa beteenden, dvs det som 
vi ser att hunden gör. Det är flera faktorer som 
samverkar för att utveckla ett visst beteende. 
Dels så har vi det som följer med i hundens 
gener och dels har vi det som hunden har 
upplevt i sitt liv. Sedan det som påverkar 
mycket, och det är vad hunden har upplevt i 
sitt liv, och om det är positivt eller negativt för 
just den individen. 
 
Våra corgisar har ju under många år använts 
som vallhundar och gårdshundar och man kan ju tänka sig att de hundar som 
fungerat bäst i dessa arbeten också har fått gå vidare i aveln. 

Detta har under många år format våra raser och även legat till grund för vad 
som står i de olika raskompendierna om hur en corgi ska vara till sättet.

För att livet med en corgi ska bli så bra det bara kan bli så är det viktigt att 
uppfödarna informerar väl till sina valpköpare vad corgin är för typ av hund. En 
aktiv, orädd, intelligent hund som ska vara mentalt stabil, aldrig skygg, nervös 
eller aggresiv. Detta enligt corgirasernas  standarder.

De blivande valpköparna ska då också kunna förvänta sig att uppfödarna avlar 
enligt dessa egenskaper.

Dessa egenskaper är inte lätta att 
mäta alla gånger för den enskilde 
uppfödaren och ibland spelar oss 
genetikens irrvägar ett spratt. 
Målsättningen är ju dock att avla 
fram hundar som stämmer med 
rasstandarden och som fungerar väl 
i samhället.

För de uppfödare som avlar fram 
hundar som ska användas till 
tjänstehundar , inom spår, sök och 
skyddsområden har det under 
många år funnits mentaltester och 
beskrivningar som varit ett gott 
verktyg i framtagandet av 
fungerande brukshundar. 
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Nu har SKK tagit fram en 
beskrivning för oss som har 
hundar som inte hör till 
ovanstående grupp. Detta för att 
få ett verktyg i aveln just för att 
kunna få fram hundar med en 
mentalitet och beteende som 
fungerar väl.

För den enskilde 
valpköparen/hundägaren är det 
också en mycket intressant sak att 
göra med sin hund och man får en 
djupare insikt i hur just min hund 
fungerar i olika situationer. 

Detta är ju ingen test utan just en beskrivning av hundens mentalitet och det 
finns inget godkänd/underkänd betyg i protokollet.

För att läsa mer om detta så kan du gå in på SKKs hemsida och läsa om BPH - 
förkortningen står för Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund.

SWCK kommer att söka mer kunskap i detta område och en kommitté är under 
bildande.Målsättnigen är att utöka kunskapen om BPH både inom klubben och 
hos medlemmarna. Denna kommitté består i nuläget av Helena Robertsson 
Pembroke och Helen Henriksson Cardigan. Har ni frågor eller undringar ang 
detta så välkomna att maila mig! jycklarens@gmail.com
Väl mött framöver på olika arrangemang!

Sommarhälsningar från Helena, lycklig corgiägare :)
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SWCKs JUBILEUMSMIDDAG 2013-08-03

Efter lördagens utställning var det dags för Jubileumsmiddagen på Thon Hotel i 
Charlottenberg. NWCK bjöd på välkomstdrink före middagen – stort tack för 
den trevliga gåvan!

NWCKs ordförande Rita flankerad av Donna Francis och Harrieth M

Vi hade fått en mycket vacker sal att fira i – dukning och mat var helt perfekt!
Vår Toastmaster Zizi (Cecilia Lindhoff) tog kommandot och ledde oss med 
bravur genom diverse tal, telegram, sånger och allmänt firande!
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Stämningen var hög och vårt sånghäfte var uppskattat. En av sångerna var ”små 
grodorna”, som dagen till ära även hade en finsk och en engelsk vers… och för 
att göra det hela mer ”begripligt” för våra gäster demonstrerades hur vi svenskar 
brukar dansa till denna märkliga sång.

Ej öron,ej öron….. Koack-ack-ack..

Det var inte bara SWCK som firade 50 år! Annette Jonasson hade också turen 
att fylla 50 denna helg och blev uppvaktad med ett Jubileumsglas från SWCK.

Födelsedagsbarnet Ett fyrfaldigt leve..!!
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Catharina spelar och sjunger sin ny-
skrivna corgisång (finns på sidan 37 i 
tidningen).

Den gjorde stor succé hos alla och våra 
domare blev glatt överraskade när de fick 
varsitt laminerat exemplar.

Det var en mycket lyckad kväll och jag 
tror att alla var nöjda när kvällen så 
småningom tog slut. 

Vi ser fram mot år 2016 då det – förhopp-
ningsvis – är dags för ”Morokulien” igen 
och NWCKs och SWCKs gemensamma 
utställningshelg!

Bolle

Nedan följer några bilder från kvällen;

Domarbordet
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SWCKs JUBILEUMSUTSTÄLLNING EDA 2013-08-03
Långhelg i corgins tecken

Helgen började redan på torsdagen för min del, då startade jag, Magic och min 
vän Catharina resan till Haganäsets Camping och utställningshelgen i Eda 
Folkets Park. Vi kom till campingen samtidigt med Harrieth, Ulf och Zewen 
Mårtensson. Det var en mycket fin och trevlig camping och stugorna var 
jättefina. 

Efterlängtad kaffepaus
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Det blev en tidig kväll då vi alla var trötta efter resan och vi hade en fullspäckad 
dag framför oss.

Fredag – en stilla, vacker morgon

Efter frukost och promenad med 
Magic åkte Catharina och jag 
iväg till Charlottenberg Centrum 
och hämtade varorna vi beställt 
till SWCKs Café. Världens bästa 
service från affären med pack-
hjälp! 

Därefter till Eda Folkets Park 
och plocka upp i vårt kök / Café. 
Tre timmar senare var vi tillbaka på Campingen och kunde koppla av ett tag, 
innan det var dags för nästa uppdrag. Dvs Lennart och jag for tillbaka till Eda 
Folkets Park för att se till att allt kom på plats; tält, bord, stolar etc. Vi hade än 
en gång stor hjälp av PeO och Marina samt Cor bl a med tälten!!

Tältmästarna in action!

Efter avslutat värv kunde vi packa 
ihop våra saker och åka tillbaka till 
Campingen och försöka vila samt 
planera inför morgondagen.

Jag hade också lyckan att få med mig 
en liten Cedric tillbaka… Magic var 
väl måttligt förtjust.
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Lördag – SWCKs Jubileumsutställning – full fart från första stund. Upp tidigt 
och en snabb promenad med Magic och ut med liten Cedric (som snällt sovit 
hela natten).

Iväg till Eda Folkets Park och starta arbetet i SWCK Cafét med Catharina samt 
Annika Guris fantastiska döttrar Susanna och Sofia – de gjorde ett toppenjobb 
hela dagen!! Det var hektiskt med att få i ordning vid ringarna med priser och 
allt annat som skall finnas och fungera. Ett STOOOOORT tack till Emmy 
Sjöström – utan henne hade det blivit kaos bland priser och prisutdelare! Men, 
med lite trix och fix så löste sig allt och utställningen kunde börja i tid och 
priserna bli utdelade 
Solen sken och i stort så flöt allt på som det skulle. Tiden bara försvann medan 
Lennart och jag gjorde vårt bästa för att svara på frågor och ordna det ena och 
det andra. 

När vi närmade oss BIS-bedömningarna så vaknade vädergudarna till med stort 
buller och bång! Som tur var hade vi tillgång till Dansbanan, så efter en snabb 
förflyttning av domare, utställare och hundar, kunde bedömningen fortsätta i 
god ordning och under publikens jubel!

Våra domare: Mrs Donna Francis and Mr Vince Savioli

                                                  BIS-priserna                            foto Julie W Brandvik
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Lennart och undertecknad beundrar vinnarna – och passar på att vila…

Nu följer några bilder som visar glädjen hos våra hundar och utställare…

BIS – Kate i fantastiskt vackert Jubileumstäcke från SWCK
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BIS2 Veteran – lyckliga Filli med matte Elisabet Lycklige Peter H!

Lycklig publik – Carina S-W, Sofia B och Jenny Ö
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Mycket lycklig domare med Dalahäst med SWCK-täcke

Efter BIS-finalerna och Vinnarparaden var det dags att plocka ihop för dagen 
och förbereda sig för kvällens Jubileumsmiddag. 

Söndag – NWCKs dag – var för vår del ganska lugn med sovmorgon! Vi an-
lände till Eda lagom till lunch och hann med att titta på de avslutande finalerna. 
Vädergudarna var med oss även denna dag – och utan åska! 

Leif-Herman Wilberg avslutar NWCK-utställningen och helgen
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Vi fick god hjälp att plocka ihop våra tält och all annan utrustning samt lasta in 
dem hos Cor & Janneke för vidarebefordran till vår materialansvariga. 

Det kan konstateras att en del utställare var nöjda med domarnas bedömningar – 
andra inte, så är det ju i utställningarnas värld, det är en bedömningssport!
Personligen tycker jag att det är nyttigt att få en helt utomstående, objektiv 
domares bedömning av min hund, speciellt när det är domare som i sin utövning 
ser många fler corgisar av bägge sorterna än vad vi har på våra utställningar här 
hemma. 
(Magic fick samma blå bedömning som alltid – bra hund, bra rörelser, för stor )

Vi som skulle åka hem på måndagen avslutade vår corgihelg med gemensam 
grillning på campingen. Det var skönt att bara koppla av och njuta av ljuvligt 
bad, vackert väder och goda vänner!

Susanna, Sofia och Annika Guri – utan er hade vi inte fixat helgen!

Catharina, Harrieth och Ulf – vad hade jag (och SWCK) gjort utan er?
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Sist, men inte minst, ett stort tack 
till ”vår” veterinär Cor van der 
Beek som hade ”drop-in” bägge 
dagarna för avmaskning/intyg till 
dem som så behövde. 

Foto: A J-son.

Efter den trevliga middagen och lugna kvällen var det upp och iväg på måndag 
morgon.

Packa bilen, rasta hundar, packa om bilen för vissa saker var glömda… ja, som 
det brukar. Så småningom kunde vi lämna det fantastiska Haganäset och åka 
hemåt.
Resan hem gick bra, Cedric var snäll i Catharinas knä. Väl hemma i Edsbro var 
vi ganska trötta alla fyra – det blev en mycket lugn och tidig kväll.

Att summera denna helg är lätt – den var fantastiskt rolig! 

Det kan inte bli bättre än att fira SWCKs 50 år och jag är så tacksam att ha varit 
delaktig i detta. 

Än en gång – stort tack till alla som hjälpt till före, under och efter helgen! Utan 
er hade SWCK inte kunnat genomföra detta firande.

Corgihälsningar,

Bolle
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SWCK 50 år
JUBILEUMSÅRSBOK 2013!

Denna bok är en ”svensk” årsbok, dvs med svenskägda och/eller svenskupp-
födda hundar. Den speglar i stort corgirasernas utveckling i Sverige under de 
senaste 50 åren. Denna årsbok bygger vidare på den som togs fram 2008 samt 
tidigare årsböcker.

Årsboken är på 350 sidor och kostar SEK 320,- + 45,- i porto.

Tveka inte – visst vill du ha denna guldgruva med klubbens historia och bilder 
på våra corgisar, från de allra första i Sverige fram till dagens hundar!

Du beställer den på mail  arsbok@swck.org, eller tel Bolle 0707-82 12 56
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40 år med Cardigan
  

Från Jubileum vid Söderköpings brukshundklubb den 20:e juli 2013.

Det var raskärlek över generationer när Welsh corgi cardiganuppfödaren 
Margareta Widin från Linköping firade både sin 80-årsdag och 40-
årsjubileum med sitt kennelnamn Cardax.
Dottern Carina Sandell-Widin kunde samtidigt fira 35 år med sitt 
kennelnamn Nickname. Mor och dotter är ett välkänt radarpar inom 
svensk hundsport och Margareta har också tilldelats det exklusiva 
hederspriset Hamiltonplaketten för sin uppfödning.

Fyrtio år med Welsh corgi cardigan! Ett jubileum värt att fira och det 
gjorde Margareta Widin. I strålande sommarväder samlades 60 cardigans 
med ägare och familjer för att deltaga i ett välplanerat program.

1. Bästa Veteran Se UCH Nord VV-11 Cardax Juvel 
2. BIS final / BIS1 SE UCH SE V-10 Cardax Powel BIS 2 SE UCH SE JCH 
Cardax Pandora Äg. Eva Shulz
3. BIS-öron ( största öronen för dagen) Vinnare" Nisse"  Nickname´s 
Point Of Symphony Äg: Agneta Sundin
4. Erik Faarup / Hanna Widin med BIS-Valp Nickname´s Backgammon

Det var agility, sök och förstås utställning. För den senare 
programpunkten hade rasspecialisten och uppfödaren Erik Faarup från 
Danmark bjudits in och det var en samling med kvalitetshundar han 
kunde ägna sig åt.
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5. Erika Ullgren och Foxy in action på banan.
6. Ellinor och Line i tävlingsform som sedan tog hem högsta poäng för 
dagen.
7. Alva 7 år med matte Ann-Louise Algin.
8. Finaler med prisutdelning för de 10 deltagande paren i Agility -  
Första pris med högsta poäng gick till Elenor Grundström och Line.

De slutliga topplaceringarna BIR och BIM gick till två champions från 
Cardax kennel men många andra rasfränder drog till sig 
uppmärksamheten. Till exempel 12-åriga  champion Izzi, ägd av Annette 
Nordenstad i Linköping . Han kom direkt från agilitybanan där han 
demonstrerade glad kämpaglöd och tack vare sin perfekta kondition gick 
han också i topp som bästa veteran.
Här var många kennelnamn representerade förutom värdprefixet Cardax, 
samtliga med någon form av anknytning i stamtavlorna till 
Jubileumskenneln. Som rasfantast och rasdomare imponerades jag - som 
alltid vid kontakt med rasen - av den jämna kvaliteten och det 
genomgående härliga temperamentet.
Erik Faarup lovordade typ helt igenom och gav högt betyg åt jämnheten i 
kvaliteten: "Det är en styrka hos en uppfödare att kunna hålla sin typ i 
uppfödningen över så många år"

Bedömningssystemet vid utställningen var det engelska utan skriftlig 
kritik men med muntliga kommentarer vid placeringarna. Det är ett 
utmärkt bedömningsmönster vid inofficiella utställningar och borde 
tillämpas oftare.
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Deltagarna vid 
jubileumsträffen 
hade kommit från 
olika håll och orter 
men rekordet var 
familjen Ölundh 
från Holmsund som 
visade sina 
championtikar från 
Nicknames och 
Possibles kennlar. 
"Det är en resa på 
85 mil men det var 
det värt", 
försäkrade Lennart 
Ölundh.

9. Gunnel Lejman och Annette Nordenstad - Domare och instruktör till 
"Blåbärsklassens" övning och tävling.

Emellertid, Cardax rasjubileumn hos Söderköpings Brukshundklubb gällde 
också kennel Nickname och Carina Sandell-Widin, som går tätt i sin mors 
fotspår. Carina firade samtidigt 35 år med sin kennel som dessutom gjort 
sig känd som ett kvalitetsmärke för Amerikansk Cockerspaniel.
De är ett beundransvärt uppfödarpar och deras gedigna samarbete är 
en garanti för fortsatt hög kvalitet även i framtiden.
I samband med jubileet publicerades också en rasbok med historiska 
fakta och kennelhistoria.. Ett storartat bildarkiv visar tydligt hur 
cardiganrasen har behållit sin typ sedan 1925 och Carina, som är den 
mest ansvariga, har gjort ett strålande arbete med sammanställningen av 
materialet.

Ing-Marie Hagelin
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Ing-Marie ger här  en kort presentation av sig själv:

Jag är domare av Cardigan sedan många år tillbaka och med 
varm kärlek till rasen och jag tycker att det här jubileet kan 
vara "värt att fira" med en text i Welsh Corgi Prat.

Själv är jag labradorperson med Hamiltonplaketten som 
erkänsla men också som domare - cirka 115 raser får jag dela 
ut cert till.

Jag jobbade som journalist på Tranås-Posten i 12 år och som 
pensionär freelancar jag, väldigt gärna med texter kring hund. Jag har gett ut boken 
Labradoren på ICA-förlaget, en bok som nu firar 40 år i oktober.

Med varm hälsning
Ing-Marie Hagelin



En solskenshistoria.

Carina Sundberg har sänt in 
Annica Sielcks berättelse om 
Hummelviksgårdens Läskiga 
Lector och hans insats för en 
dam i nöd.
 
"Vi var ute på kvälls-
promenaden i tisdags och 
när vi hade kommit bara en 
kort bit ville Lector med ens 
inte alls samarbeta:
 
Han sätter sig ner och skäller 
och gnyr. Jag säger åt honom 
att nu får de vara bra och att 
han ska komma med mig, Vi går på en lång gångväg med små vägar som 
avstickare. När vi passerar den ena lilla vägen blir han som galen, vägrar att gå 
och börjar att tokskälla. Men vi fortsätter en liten bit till tills jag inte orkar 
längre. Jag tänkte att jag släpper efter om det nu är något som han vill visa. 
Så fort jag släpper kopplet så sätter han nosen i backen och börjar springa 
tillbaka till en av de små vägarna som vi passerat. Jag får småspringa efter. När 
vi kommit in en bit på vägen så ser jag något som ligger lite åt sidan på vägen, 
nästan i diket. Lector springer fram till det jag då trodde bara var en soppåse. 
Men ack fick jag - det var en liten dam som halkat och inte kunde ta sig upp.

Jag frågar henne hur har det här gått till? Hon skulle till bussen när hon halkade 
och då bröt hon sin fot och nu kom hon inte upp. Jag frågade om hon visste vem 
hon var och var hon befann sej. Tanten verkade helt klar i huvudet, en aning 
förvirrad men det tror jag var för kylans skull, Lector satt vid henne hela tiden 
och slickade på hennes ben till och från. Hon sa hela tiden vilken fin hund han 
var och hur snäll han var som hjälpte henne. Jag fick först numret till hennes 
man, som vi genast ringde, och han skulle genast komma dit, sedan ringde vi 

efter ambulans. När tantens man kom så började Lector 
skälla jätte mycket på honom och blev lite misstänksam 
men till sist tror jag att Lector förstod att mannen bara ville 
hjälpa. Lector fick beröm av honom också och massor av 
kärlek och beröm av oss alla tre. När tanten åkte iväg med 
ambulansen så fick hon mitt nummer och hon skulle ringa 
när hon fått komma hem så hon kunde få träffa Lector igen. 

En bruten fot och en ordentligen nerkyld tant och en envis 
corgi valp ;) - slutet gott, allting gott." 
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Another Corgi Song
Mel: ”My Bonnie..”  
Text: Catharina Högström;
Kan möljigen sjungas på SWCKs jubelfester o.l..

My Corgi is longer than oceans
My Corgi has ears up to here
My Corgi is smarter than Hawkings
My Corgi is smarter than me
Corgi, corgi, my corgi is smarter than me, than me
Corgi, corgi, oh bring me my corgi to me;

I don’t want a poodle or dachshound
I don’t want a sheltie or pug
All that I want is my corgi
To kiss me all over my mug
Corgi, corgi, my corgi is smarter than me, than me
Corgi, corgi, oh bring me my corgi to me

I am a teacher and athlete
And I have a doctors degree
But when I come home to my corgi
I find that it’s smarter than me…
Corgi, corgi, my corgi is smarter than me, than me
Corgi, corgi, oh bring me my corgi to me

Copernicus, Einstein and Newton
May know every secrets to life
But I rather live with my corgi
Than live with a husband or wife
Corgi, corgi, my corgi is smarter than me, than 
me
Corgi, corgi, oh bring me my corgi to me

So if you are tired and lonesome
And don’t want to date more on line
Then here is my smart words to you dear,
Give pembrokes and cardis your time!
Corgi, corgi, my corgi is smarter than me, than me
Corgi, corgi, oh bring me my corgi to me
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SWCK behöver Din hjälp!
Rasmonter på Hund 2013 & My Dog 2014

Visst är detta ett bra tillfälle för PR! Men för att SWCK ska kunna ha montrar 
på t ex My Dog och Stora Stockholm behöver vi medlemmar som hjälper till. 

Vi behöver ha en ansvarig som till exempel organiserar uppsättning och 
nertagning av montern, ringer runt och gör ”schema” för hundar + människor så 
montern är bemannad hela tiden. Vi behöver också medlemmar att stå i 
montern, med eller utan sin hund, någon eller några timmar.

Utan DIN hjälp kan vi inte ha några montrar, visst vore det tråkigt!

Ring eller maila till Bolle på 0707-82 12 56,  bolle@corgi.se, som gärna svarar 
på frågor och berättar om monterarbetet 

Hund 2013 på Älvsjömässan 
2013-12-07 – 08
Gruppindelning
Lördag 7 december: 1, 3, 5 och 9 
Söndag 8 december: 2, 4, 6, 7, 8 och 10

MyDOG i Göteborg 2014-01-03 – 06
Gruppindelning
Grupper fre: 2, 3, 4/6, 5, 7 
Grupper sön: 1, 8, 9, 10
Grupper lör: 2, 3, 4/6, 5, 7 
Grupper mån: 1, 8, 9, 10

SWCK styrelsen
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Årets hane och tik Welsh Corgi Cardigan 2013 Resultat t.o.m.Tvååker 13/7
Alfta och Tvååker 12/7 saknas

Plac. Poäng Årets hane Cardigan
1 110/5 Cardax Orginal S17047/2007 BR
2 77/2 Carddicted Give Me Five SE18168/2012 BR
3 61/4 Liste Line Aragon SE27696/2010 TRF
4 54/3 Nickname's Blueconnection To Cardax S32404/2003 BLM
5 52/3 Cardax True Man SE18444/2012 BR
5 52/4 All Trade Easy Money SE37936/2011 R
6 41/3 Cardax Izzo S34168/2001 BR
7 29/1 Carddicted Chain Reaction S58561/2008 BR
8 26/2 Cardax Powel S51939/2008 TRF
9 25/3 Fest Lurody Cudnej SE11734/2012 R
10 17/1 Cardax Loke S16243/2005 BR

Plac. Poäng Årets tik Cardigan
1 94/5 Cardax Pepita S51946/2008 BR
2 70/3 Carrdicted Girl Next Door SE18171/2012 BR
3 61/3 Possible's Dharma-Devine SE43954/2012 BR
4 54/4 Cardax Towe SE18452/2012 BR
5 41/3 Cardax Serena SE44998/2010 BR
6 39/3 Possible's Black Beauty SE57064/2010 TRF
7 37/1 All Trade Suger And Spice S43642/2009 BR
8 31/2 Nickname`s Fairy Blue Indian Myth S65976/2007 BLM
9 29/1 Possible´s Blue Bird SE57066/2010 BLM
10 27/1 Slätterängens Ella SE42706/2011 R

Årets hane och tik Welsh Corgi Pembroke 2013

Plac. Poäng Årets hane Pembroke
1 103/5 Zodia´s Leo S69453/2008 TRF
2 58/5 Siggen's Quizmaster SE46628/2012 R
3 52/5 Igro´c Ardbeg Supernova SE62010/2010 R
4 51/5 Pemcader Red Kite SE14587/2012 R
5 36/3 Noble Baguette Jum Jim SE15585/2010 TRF
6 33/2 Igro´c Star Trek S64319/2003 R
7 18/2 Noble  Baguette Justin SE15584/2010 TRF
8 15/1 Annline´s My Star Dancer SE36313/2011 R
9 14/1 Annline's Irish Coffe S19540/2005 TRF
10 13/1 Igro´c Yanisin S51565/2009 R
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Plac. Poäng Årets tik Pembroke
1 105/5 Stora Björns Arsénika SE33891/2011 TRF
2 75/5 Jonloran Kiss Me Kate S53425/2003 TRF
3 42/5 Cymar's X-Mas Glamour SE39184/2012  R
4 17/2 Pemcader Athena SE44083/2012 R
5 10/1 Red Royalty's Toni Collette SE53603/2011 R
5 10/1 Stora Björns Astrakana SE33892/2011 TRF

Årets veteran Cardigan 2013

Plac. Poäng Årets veteran hane cardigan
1 40/4 Cardax Izzo S34168/2001 BR
2 30/3 Nickname´s Blueconnection to Cardax S32404/2003 BLM   
3 10/1 Cardax Loke S16243/2005 BR
4 6/1 Wesa Borgs Mumin S35755/2004 BR

Plac Poäng Årets veteran tik cardigan
1 40/4 Wesa Borgs Filifjonka S35757/2004 BR

Årets veteran Pembroke 2013

Plac. Poäng Årets veteran hane pembroke
1 30/3 Igro´c Star Trek S64319/2003 R
2 10/1 Anneline's Irish Coffe S19540/2005 TRF
2 10/1 Siggen's Whispering Simon S62315/2004 R                      

Plac. Poäng Årets veteran tik pembroke
1 51/5 Jonloran Kiss me Kate S53425/2003 TRF
2 6/1 Noble Baguette Fairy S64652/2003 R



SWCKs JUBILEUMSUTSTÄLLNING EDA 2013-08-03
Vinnarbilder

Specialklass Wesa Borgs Black Label

BIM & BIR
Cardigarden’s Gabriel in Black - Pemcader Swanpool Aphrodite
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BIR & BIM
Annline’s My Ways Chance – Glamdring’s Bonnie Belen Os

BIS Valp 1, 2, 3
Philadelphia, Annline’s Ur My Rocking Design, Trafox Four Roses
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BIS 1 & 2 Veteran
Annline’s My Ways Chance – Wesa Borgs Filifjonka

BIS Uppfödargrupp
Kennel Carddicted
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BIS Avelsklass
Hashfan Linedance Girl

BIS 1 & 2
Pemcader Swanpool Aphrodite - Annline’s My Ways Chance
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SWCKs JUBILEUMSUTSTÄLLNING TÅNGA HED 2013-06-09

Resan mot Tånga Hed startade lördag morgon – fullpackad bil inklusive Magic. 
Hämtade upp Lena Abrahamsson i Hölö och sen var det ”raka spåret” mot 
Tånga Hed. 
Vår utställningsplats Tånga IP var jättefin och stor och vi hade tillgång till en 
bra lokal med serveringsmöjligheter. 

Under eftermiddagen kom fler av våra corgivänner och vi satte upp tälten, 
sorterade priser och förberedde för vår Jubileumsmiddag. 

Tältmästarna: PeO, Marina o Ulf

Lena och Ellie sköter serveringen

Vi var lite drygt 20 personer som samlades för trevlig samvaro och som vanligt 
var det corgiprat för hela slanten. 
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Efter middagen städade vi undan och sedan var det dags att ta sig till vår 
inkvartering inne på Tånga Hed. Nostalgifestivalen pågick, så det var massor av 
häftiga bilar och människor i läckra 50-talskläder på området – jätteroligt!

Söndag morgon och utställningsdag! Fint väder! Efter en snabbpromenad med 
Magic åkte vi till Tånga IP och började förbereda det sista inför utställningen.

Ellie o Harrieth förbereder Shopen Vår domare Anneli Sutela hälsas välkommen
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Utställningen började kl 09.00 och vi hade 
vädergudarna med oss – förutom ett litet 
regnväder under em. Dock bröt solen fram igen 
lagom till BIS-bedömningen.

Det var god stämning både i och utanför ringen, där vår utställningskommissarie 
Lena Abrahamsson även var prisutdelare …

SWCKs första Jubileumsutställning var en lyckad tillställning och vår domare 
och våra ringsekreterare trivdes med oss. 

När jag tänker tillbaka på den härliga helgen i Vårgårda - Tånga IP så blir jag så 
tacksam! Ett stoooort tack till alla som hjälpte till - utan er kunde dessa SWCK-
evenemang inte genomföras. 
Ett extra tack till Annika Guri som bredde mackor och fixade kaffe till oss andra 
som var ute i solen och "roade oss" ... 

Vi är en priviligierad klubb som har så många hjälpsamma medlemmar som 
ställer upp och hjälper till med allt, från att sätta upp tält till att baka till att vara 
taxi för domaren!! 

Varma corgikramar till er alla!!     

Bolle
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Vinnarbilder

Siggen’s Queen of Diamonds BIR                                      Antudor Accidentally In Love BIM

Carddicted Give Me Five BIR                   All Trade Suger N Spice BIM      foto J W Brandvik
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Vinnarbilder - forts.

BIS 1 Siggen’s Queen of Diamonds                                         BIS 2 Carddicted Give Me Five

BIS Veteran Cardax Izzo                                                BIS2 Veteran Jonloran Kiss Me Kate
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Championat

SE V -11 Possible's Black Beauty  
blev Svensk utställningschampion 
vid Piteå nationella utställning 
den 18/5 2013 där Ricky Locks-
Romans från Holland var domare.
Ägare: Jenny Ölund Holmsund
Uppfödare: Helena & Kjell  
Olsson Höghult

Zodias Leo - Phrostmades Karl 
Lagerfeld & SE UCH Puksipuun 
Made for Zodias - har blivit 
Internationell 
utställningschampion den 1/6!
Han har 8 svenska Cacib, 3 
danska och 1 tyskt. Han är sedan 
tidigare Nordisk 
utställningschampion med svensk,  
dansk och finsk  
utställningschampionat.
Leos ägare är Monika Johansson,  
Kennel Älvdrottningen.
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Championat
Svensk utställningschampion!
SE UCh
Carddicted Drop Dead Beautiful
 (Yardican Black Knight x  
Yardican Kevyt Keiju)
Ägare Malin Åström

Köping 2010-07-24 
Domare Carlos Saevich CERT
Eskilstuna 2012-08-18 
Domare Anita Whitmarsh CERT 
CACIB BIM
Strängnäs 2013-03-10 Domare 
Eva Eriksson CERT CACIB BIM

Carddicted Drop Dead Beautiful har också fått diplom i rallylydnad - RLd N - 
med Malin Åström, Hallstahammars Bk, som förare:

Eskilstuna 2012-07-01 76/100
Eskilstuna 2013-05-01 81/100
Eskilstuna 2013-05-01 86/100

-------------------------

Jessicas Cymraeg Ci har blivit svensk och finsk champion.

22.05.2011 Sjulsnäs, 
Paula Heikkinen.
20.05.2012 Sjulsnäs, 
Vanhoenacker Roger. 
04.08.2012 Gällivare, 
Pratt Tuula . 
20.07.2013 Torneå Finland, 
Eva Eriksson.
Ägare: Kennel Blåtiran.

Hälsningar
Paula Holmqvist
Dipl. hundfysioterapeut
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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
Carina Sandell-Widin      013-59394
Anna-Maria Stääv            016-356281
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:
Stora Björn’s Bon Scott
Ägare: Matilda Boström 
Foto: Matilda Boström
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