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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. 

Tidigare WCP kan läsas på awcp.uandq.com/ 
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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!
Tack för ett trevligt samarbete under det gångna året! Till dags dato är vi 603 st. 
medlemmar.
Jag kommer att skicka ut inbetalningskort för 2014 till alla. Betala gärna snarast 
eller senast den 31 jan-14. Om du blivit medlem de tre senaste månaderna 2013, är 
du automatiskt medlem under 2014.

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

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

En God Jul och ett Gott Nytt Corgiår
Harrieth Mårtensson 
medlemsansvarig@swck.org   eller   kassor@swck.or  g

mailto:kassor@swck.org


 

SWCKs styrelse önskar 
alla medlemmar

GOD JUL & GOTT NYTT 
ÅR!

Ett stort tack till alla de eldsjälar i klubben som under året  
hjälpt till vid våra olika aktiviteter – ingen nämnd och  

ingen glömd! Utan er vore klubben ingenting!
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Nu är det höst och naturen är fantastiskt färgrik! Det är så 
härligt med riktigt soliga, klara höstdagar och långa 
hundpromenader. Denna höst har ju dessutom varit varm 
och solig, kan det bli bättre?!! 
Ännu ingen snö (1 nov) – kanske vi klarar oss denna vinter 
 men om den blir riktigt snörik, så har vi en snöslunga!

Nu är Kennelfullmäktige avklarat, som vanligt fullspäckade dagar med 
massor av information och nyttigheter att försöka tillgodogöra sig. 
Information om vad som behandlades finns på SKKs hemsida.
http://www.skk.se/nyheter/2013/10/SKK-enas-om-framtida-satsningar/

Efter år av förberedelser och gemensamma ansträngningar är nu 
Exteriördomarkonferensen avklarad, rapport på annan plats i tidningen.
Ett stort och varmt tack till alla inblandade för det fantastiska arbete som 
alla lagt ner, speciellt till Lena A, utan er hade det inte fungerat!

Härnäst kommer Stockholm Hundmässa den 7-8 december och My Dog i 
Göteborg den 3–6 januari 2014. SWCK kommer att ha Rasmontrar på 
båda mässorna. I Stockholm är Monika Carlsson ansvarig, i Göteborg 
saknar vi ännu en ansvarig. Är du intresserad?
Vi vill gärna ha kontakt med intresserade monterarbetare och klapp-
vänliga hundar av bägge sorter. Frågor besvaras av undertecknad på mail 
bolle@corgi.se 

SWCKs Jubileumsår går mot sitt slut – det har varit ett fantastiskt år och 
jag är så tacksam att ha varit en del av det. Att ha varit med i klubben 
nästan lika länge… det ger perspektiv, både på livet och klubben. Vad vi 
själva än tycker och vad som än skrivs på de sociala medierna – så var 
det inte enbart bättre förr!! Dock kan man ju önska att det blir bättre i 
framtiden!

Det lugna pensionärslivet lyser ännu med sin frånvaro , men livet som 
sådant är toppen!!

Med önskan om en 
fröjdefull Jul & en 
fridfull Nyårshelg!

/Bolle, Magic &  
Cedric
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Det börjar närma sig jul och staden Lund 
har så smått börjat få ny festskrud. Flitiga 
julpysslare drar lysande girlanger tvärs 
över gatorna, affärerna frestar med vackra 
saker som man inte visste att man absolut behöver och i hundaffären finns 
små julgranar att ställa bredvid din älskade väns korg. Nåja, i vårt hem sover 
hundarna inte i någon hundkorg - de anser att den enda rätta sovplatsen för 
en corgi är i sängen. Kära Husse och Matte, ni får så gärna flytta ner på 
dynan på golvet så blir det bättre plats för oss, tycks de tänka.
  

Att det närmar sig jul syns även tydligt i detta nummer av WCP. Många fina 
julhälsningar från hängivna uppfödare och naturligtvis tips på årets bästa 
julklapp - SWCKs almanacka 2014. Så trevligt det var att titta 
på alla bilder som ni corgiägare skickade in och ett sådant 
gediget arbete Österlens Fotoklubb gjorde när de valde ut de 
mest lämpliga månadsbilderna. Ett stort tack till alla som 
bidragit!
 

Men detta nummer innehåller inte bara julhälsningar utan även en mycket 
intressant artikel om den exteriördomarkonferens som hölls i oktober. Det är 
säkert helt rätt att utställningsdomare behöver vidare utbildning om de olika 
raserna för att kunna göra så korrekta bedömningar som möjligt. Jag är själv 
mycket förtjust i den ursprunligare typen av corgisar, slanka hundar med 
lägre kroppsvikt och något längre ben, även om dessa verkar vara svårare att 
hitta idag.
  

Ett referat från rasträffen för Pembroke som hölls i Falkenberg har kommit 
redaktionen tillhanda. Ett intresseväckande ämne som avhandlades var hur 
man skall tolka innehållsförteckningen på foderpåsarna. Med mina ringa 
insikter känns det som om man skulle behöva minst en termins 
universitetsstudier för att få basal kunskap i detta ämne. Det är verkligen inte 
lätt att veta vad innehållet i alla dessa olika påsar består av. Inför helgerna 
kan det dock vara bra att ha i minnet ”Mera gos än godis”.
  

Ett stort Tack till nya corgiägare som berättar sin alldeles egna corgihistoria. 
Valpsjukan slår till med full kraft varje gång vi läser dessa bidrag. Ett stort 
Grattis till alla de fina hundar och deras ägare som fått nya championtitlar att 
ståta med. 
  

En dag kommer det svåra beslutet att låta vår bästa vän vandra över 
Regnbågsbron. Tungt, smärtsamt men också fyllt av fina minnen är det säkert 
att skicka in detta till WCP. För några dagar sedan läste jag ett underbart 
poem ”I Stood By Your Bed Last Night” som jag tror kan skänka lite tröst i 
sorgen. Författare okänd.

 

En riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ber vi på redaktionen att få 
tillönska alla corgiägare. När det nu snart är dags avge nyårs-
öften så glöm inte att Din corgi tror att
Du är den Du hoppas att Du skall vara!

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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Ackman Linda Svenshult 5 310 20 KNÄRED C
Alexandersson Lisbeth Dammkärrsvägen 21 618 95 STAVSJÖ C

Andersson Petra Högalidsgatan 54 B 3 tr 117 30 STOCKHOLM
Anglevåg Eva Vallongatan 29 B 567 31 VAGGERYD C

Björkholm Emma Pilvägen 44 613 37 ÖXELÖSUND C
Börsholm Karin Hästberg Källbacken 7 793 92 LEKSAND C

Carlsson Ingela Almetorp Lavad 530 30 TUN C
Dahlqvist Therese Gamla Tuvevägen 11 A 417 24 GÖTEBORG P

Hellkvist Malin Albert Engströmsgata 7 754 30 UPPSALA C

Håkansson Linnea Björklundavägen 12 B 685 32 TORSBY C

Höglin Anneli Åkragatan 5 a 733 35 SALA C
Isaksson Marie Mistelvägen 15 372 53 KALLINGE C
Jansson Helena Forsnästorp 302 691 92 GRANBERGSDAL C

Jarlsson Ingrid Månstorp 303 284 91 PERSTORP P

Johansson Marielle Venusgatan 3 455 61 DNIGLE P
Johansson Timothy Berggatan 8 B 733 35 SALA C

Kangas Veronica Tornedalsvägen 2 E 984 31 PAJALA C
Karlsson Andreas Hugo Sabels Torg 4 194 74 UPPLANDS VÄSBY C
Larsson Josefin Slupen 5 444 30 STENUNGSUND P
Larsson Åsa Kalbovägen 127 610 14 REJMYRE C

Lindén Gun Åbytorpsvägen 7 264 39 KLIPPAN C
Lindgren -Karlsson Fredrika Blodstensvägen 23 756 51 UPPSALA C
Lindh Maria Kils-Nytorp 230 705 92 ÖREBRO C
Lindstrand Elisabeth Lövgatan 12 582 45 LINDKÖPING C
Linnerud Janne Smiskaret 107 75 63 MALVIK NO C
Lundberg Tanja Metallvägen 24 719 40 GARPHYTTAN C
Manninen Marjo Mannisentic 14 851 00 KALAJOKI, FI C
Martin Jennifer Takpannevägen 101 186 36 VALLENTUNA C
Möller Carina Vestre Alle 15 90 00 AALBORG, DK C
Nilsson Christina Höglandstorget 2 167 71 BROMMA P
Nilsson Lovisa Kapellgatan 2 271 31 YSTAD P
Olofsson Gusavsson Anette Ämiralitetsgatan 10 371 30 KARLSKRONA C
Persson Annika Åtorp Gunnarsgården 6 521 96 FALKÖPING
Persson Helen Kingelstadsvägen 99 243 52 VALLÅKRA C
Pihl Johanna Laduvägen 3 612 42 FINSPÅNG C
Pragnert Margareta Engelbrektsgatan 15 A 702 12 ÖREBRO C
Satrevica Ariadna Gnestavägen 15 610 73 VAGNHÄRAD P

Skoglöv Sofia Skagafjordsgatan 3 164 55 KISTA C
Wahlqvist Anders Mörtvägen 7 231 92 TRELLEBORG P

Widin Hanna Hagstensgatan 18 561 36 HUSKVARNA C
Willfors Camilla Engelbrektsvägen 121 186 46 VALLENTUNA C
Willfors Johanna Friggavägen 38 187 77 TÄBY C



From: "Lotta Bergman" 
Subject: SWCK 
Date: 4 sep 2013 14:10

Hej! 

Jag heter Lotta Bergman och min 
hund heter Skutegårdens Chinga 
" Maja".

Hon är en Cardigan och den 
ljuvligaste som finns. I dag är 
hon 14 veckor och har nu varit 
hos oss i 3 veckor. 

Att vi kom in på Corgi var att den 
20 åriga sonen hade fått upp 
ögonen på rasen och gjort oss 
intresserad för den. Desto mer vi 
läste och såg bilder m.m. så 
tyckte vi att det var en ras som 
skulle passa oss väldigt bra. 

Vår 14 åriga dotter har alltid varit intresserad av agility så nu slipper 
katterna det. Så Maja och hon kommer att hålla på med det när hon har 
den åldern inne. 

Maja är verkligen lugn och trygg och så älskad. Hon är rolig och lite 
knasig att man kan inget annat än att älska henne och man ser fram 
emot att se henne växa. Visst hon är lite bekväm men en tuff tjej med 
egen vilja. 

Eftersom vi har 
gamla bilar som 
intresse oxå så 
måste man klä sig 
med rosett för att 
vara fin och passa 
in. 

Tack för oss,

Lotta och Maja. 
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From: "Hanna Widin" 
Subject: Swck 
Date: 15 sep 2013 18:43

Hej! 

Skulle svara på frågorna jag fick på pappret om att jag är ny medlem osv. 

1. Mitt namn är Hanna Widin jag är då 14 år och har en mamma pappa 
och brorsa. 

2. Jag har ingen egen hund så utan brukar få låna Cardax Towe (Towe) 
av farmor. Men tycker det går väldigt bra även fast det inte är min egen. 

3. Jag har ingen egen hund men lånar av min farmor Margareta Widin, 
och det är en Cardigan. Mamma och pappa har haft en Cardigan innan jag 
och min brorsa kom till världen 

4. Jadu varför blev det en corgi? 
Tycker om dom är otroligt söta och väldigt social vill liksom vara med och 
upptäcka nya saker, sen bara har det blivit att jag fastnat för den rasen. 

5. Nej, det har jag väl inte riktigt så. 

6. Jag ställer ut på utställningar och hjälper farmor när det behövs , åker 
också och ställer ut själv eller det blir då sånna inofficiella men tycker det 
är en bra början. Har varit på läger då det varit olika saker som t ex spår, 
agility osv, tycker allt är riktigt kul om jag ska vara helt ärlig! 

7. Ja Towe är en social hund tycker om utställningar gillar att vara med 
på allt som vi gör. 

En bild på mig och 
Towe som även fick 
vara med lite valpar 
(Towe är den stora 
Cardigan) 

Det var från mig,
mvh 
Hanna Widin. 
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Från: "Johanna ..."
Ämne: Bidrag till Corgi prat
Datum: den 20 oktober 2013 22:26

Hej!

Jag heter Johanna Hagberg och 
bor i Långsele. Den 29 Juli 2013 
hämtade jag hem min allra första 
corgi! Längtan hade varat i nästan 
2 år! Jag föll för en liten brindle 
tjej vid namnet Skutegårdens 
Chyla.

Sedan tidigare har min mor (som 
jag bor tillsammans med) två 
blandraser på 12 och 10 år. Tiken 
är en blandning med bla karelisk 
björnhund, Lapphund, labrador och 
schäfer. Hanen är en omplacering 
som vi tog hand om, så vi vet inte 
riktigt vilka raser han är men vi 
gissar på labrador och stövare! 
Själv har jag en Grand Danois 
hane på snart 4 år. Bortsett från 
härliga promenader i naturen så 
tränar jag våra tre hundar på hobbynivå agility, Rallylydnad, lydnad och 
drag. Jag tycker även det är kul att gå på utställning och att hitta på olika 
aktiviteter och att lära dem olika tricks.
 
Anledningen till att jag valde att skaffa just corgi var för att jag för första 
gången ville ha en liten hund. Jag ville ha en liten hund som inte "kändes" 
liten och som skulle passa bra ihop med min Grand Danois kille. Jag föll 
för deras pigga och alerta uttryck, för deras vackra OCH tokiga utseende 
och för att de verkade så allsidiga. Jag såg framför mig en liten hund som 
kunde hänga med mig och min Grand Danois på agilityplanen, 
utställningar, till skogen och andra härliga äventyr. 

Just nu lever Chyla livet som corgivalp. Hon får dagliga corgi-fnatt, retar 
gallfeber på min alldeles för snälla Grand Danois. Hennes bästa vänner är 
vår katt Sudden och min brorson på 3 år. Hon älskar att ta promenader 
och upptäcka världen, ligga på mage med benen rakt ut och så gillar hon 
att leka tagen! Hon är väldigt modig och framåt, lättlärd och gillar nya 
utmaningar.

Än så länge har vi hunnit med att delta i ett KM i Rallylydnad. Vi var 
anmälda i en sk busklass där Chyla kammade hem 120 poäng av 195. Det 
tycker jag var riktigt duktigt för att vara yngst av alla deltagare! Annars 
så går vi just nu valpkurs och i november planerar vi hennes första 
valputställning! 
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Vill skicka en stor kram till min underbara uppfödare Cathrin Nordin på 
Skutegårdens kennel som lät denna fantastiska lilla tjej flytta hem till mig 
och som står ut med mina knasiga frågor, hihi! Det ska bli spännande att 
få fortsätta växa tillsammans!Tack för att vi fick berätta lite om oss. 

Mvh 
Johanna, Chyla och Ben

SWCKs ALMANACKA 2014

Kom ihåg att beställa ”Årets 
Julklapp”.

Den kommer även att säljas på 
Hund 2013 i Stockholm och på My 
Dog i Göteborg.

Almanackan kostar SEK 120:- 
/porto tillkommer/

Beställning: almanacka@corgi.se 
eller ring Bolle, 0707-82 12 56.
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Samtliga medlemmar i SWCK hälsas hjärtligt välkomna till klubbens årsmöte 
lördagen den 29 mars 2014.

Plats: Östergötlands Kenneklubbs lokal, Bäcklidsvägen 2, Linghem
http://www.ostergotlandskennelklubb.nu/lokal/klubblokalen.htm

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

Vägbeskrivning:
Från Norr via E4: Ca 20 km söder om Norrköping tag av vid avfart Söderköping (115), 
sväng vänster, kör på väg 210 mot Linköping. Efter ca 13 km sväng vänster mot 
Linghem. Tag sedan första vänster efter pendelstationen.

Från Söder via E4: Tag av avfart Norra vid Linköping. Sväng höger mot Tallboda i 
rondellen. Sväng höger vid skylt Linghem. Sväng höger strax innan pendelstationen.

Från Linköping: Kör mot Tallboda i rondellen. Sväng höger vid skylt Linghem. Sväng 
höger strax innan pendelstationen.

Parkeringsmöjligheter finns också vid Linghemsskolan, gå sedan över den lilla ån så är 
du vid lokalen (max 3 min promenad)

Förutom årsmötet sker sedvanlig prisutdelning till samtliga vinnare på ”Årets 
Corgi-listor”. 
 

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

Vi kommer att under dagen även ha vanlig lotteriförsäljning (priser mottages 
tacksamt!).
 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2014. 
Dessa skall adresseras till ordföranden:
Borghild Wellström, 
Holmens väg 18, 
760 31 Edsbro 
eller via mail: 
ordforande@swck.org 
 

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

Varmt Välkomna!

SWCK Styrelsen
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CORGIPROMIS GÄRDET 2013-10-13

Den 13 oktober, i strålande sol,  träffades ett gäng glada corgis med hussar och mattar på 
Gärdet i Stockholm för Stockholmsregionens årliga höstpromenad.
Hundarna skötte sig utmärkt och fick busa av sig under en rejäl promenad, innan det var dags 
för de tvåbenta att gnugga geniknölarna på en knepig tipspromenad.
Därpå belönades vi alla med en härlig fikastund i solen!
Till våren är det dags igen - då ses vi!

Samling med nya o gamla bekanta

På väg över Gärdet

Gänget kollar in varandra Cedric hittar ny, söt kompis

Hej kompis, nu leker vi… Alla hundar var coola vid hästmötet
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Fikadags Alla vill hälsa…

Nova & Monty leker Nova leder killgänget…

Cedric säger ”tack för idag” 
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Bolle, Jonny, Magic & Cedric
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God Jul och Gott Nytt År
 

önskar

Kennel Älvdrottningens
monikascorgi@hotmail.com
www.alvdrottningens.se
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God Jul och Gott Nytt År
 

önskar vi alla våra vänner!
Helena och Stefan

på
Kennel Jycklaren

Byvägen 3

515 92 Kinnarumma

033-29 20 21

jycklarens@gmail.com

   25



   26



   27



   28



   29



   30



   31



Gamla WCP

SWCK är 50 år och WCP är lika gammal. Det finns mycket intressant 
och nyttigt i de gamla exemplaren och de är lätt tillgängliga - 
åtminstone många av dem. För närvarande finns numren 1/1963 
t.o.m. 1/1978 och  1/2006  t.o.m. 4/2013 tillgängliga.

Gå in på http://awcp.uandq.com/ och botanisera. Debattens vågor gick 
minst lika höga för femtio år sedan som nu och åsikterna om hur god 
avel bedrivs var lika benhårda då som nu. Man anar dogfights både 
här och där.

Inte mycket nytt under solen och frågan är om det var bättre eller 
sämre. Svaret är ett bestämt "ja" - och ett lika bestämt "nej".

Från det ena till det tredje: 

Glöm inte att köpa SWCK's almanacka 2014.
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Information från valberedningen

Nu börjar verksamhetsåret 2013 att gå mot sitt 
slut och valberedningen har i dagsläget fått 
meddelande om att två stycken förtroendevalda 
efter lång och trogen tjänst önskar ställa sina 
platser till förfogande.
Så i dagsläget söker vi i valberedningen 
personer som kan tänka sig uppdraget som 
kassör inom styrelsen, samt en revisor behöver 
ersättas inför det nya verksamhetsåret.
Du som vill göra en insats för klubben hör av 
dig till undertecknad.

Med vänlig hälsning

Gunnel Samuelsson,
valberedningens sammankallande
013-552 66
gunnel@beguns.se
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EXTERIÖRDOMARKONFERENS 2013-10-05—06
  

Helgen 5-6 oktober genomfördes exteriördomarkonferens för raserna 
Lancashire Heeler, Västgötaspets, Welsh corgi cardigan och Welsh corgi 
pemproke. Arrangemanget var ett samarbete mellan de tre specialklubbarna som 
har rasansvaret för dessa 4 raser.
 

SWCK ansökte 2008/2009 tillsammans med Svenska Lancashire Heeler 
Klubben och Specialklubben för Västgötaspets om att anordna konferens 2012, 
som senare ändrades till 2013.

Varför domarkonferens?
Utdrag ur Regler och anvisningar för exteriördomarkonferenser, se länk nedan
1. Bakgrund
För fortbildning av exteriördomare anordnar specialklubbarna, med 
ekonomiskt stöd av SKK, domarkonferenser. Syftet med konferenserna är att 
utveckla kvalitén på den exteriöra bedömningen genom att öka raskunnandet, 
ge en historik och en nulägesbeskrivning, samt att diskutera aktuella förtjänster  
respektive problem/fel hos rasen.
http://www.skk.se/dokumentbanken/regler-och-anvisningar-for-exteriordomarkonferenser/
 

I dessa regler och anvisningar finns beskrivet varför det ordnas exteriördomar-
konferenser samt hur dessa skall utformas och genomföras. Ras- och special-
klubbarna har att följa dessa riktlinjer.
 

Hur har arbetet gått till?
Arbetet med domarkonferensen har fortlöpande redovisats till styrelsen, 
årsmötet och avelskomittéerna, se gärna gamla styrelseprotokoll samt Tidplan 
och SWCKs verksamhetsplan som finns att läsa på SWCKs hemsida.
 

Styrelsen beslöt att lägga det administrativa och organisatoriska arbetet på Bolle 
och Lena och att de tillsammans med de båda avelskommittéerna för cardigan 
och pembroke skulle ta fram det underlag som behövdes. Samordnare/ansvarig 
för domarkonferensen har varit Lena Abrahamsson.
 

SWCKs avelskommittéer har haft ansvaret för att uppdatera domarkompen-
dierna för cardigan respektive pembroke, samt att utse de hundar som skulle 
representera raserna. Det arbetet påbörjades så smått under 2011 och har sedan 
dess pågått för att efter sommaren 2013 kulminera med godkända kompendier 
och utsedda ”visningshundar”.
 

Arbetet inleddes med att respektive avelskommitté fick fundera igenom vilka 
egenskaper som särskilt behövde belysas för den svenska domarkåren. Det kan 
vara en egenskap som är bra och som vi inte vill tappa eller något som behöver 
stärkas upp i respektive ras.
Avelskommittén för cardigan kom fram till att nedanstående egenskaper skulle 
belysas. I arbetet med kompendiet har vidare särskild ansträngning lagts på att 
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beskriva konstruktionen av den korrekta cardiganfronten, då detta bedömdes 
som särskilt angeläget, särskilt i ljuset av SRD-diskussionens efterdyningar.

Egenskaper att belysa - Cardigan
 Front
 Huvud/öron

 Svans/bakställ 
 Längd/höjd/proportioner 
 Päls

Avelskommittén för pembroke kom fram till att Front, Huvud och Typ skulle 
belysas. I arbetet med kompendiet har dessa egenskaper arbetats igenom med 
utgångspunkt från SRD, för att ge domarna vägledning när t ex en pembroke är 
"marktrång" eller "för tung". Särskild ansträngning har lagts på att beskriva 
konstruktionen av den korrekta pembrokefronten. 

Egenskaper att belysa - Pembroke
 Front
 Huvud

 Typ (marktrånghet, 
storlek)

Val av visningshundar
När det gäller att välja ut hundar till konferensen finns det två mycket bra 
dokument att gå efter; Rasstandarden och RAS-dokumentet. 
I RAS-dokumenten är det klart deklarerat vad som är av betydelse för våra raser 
och vad som behöver uppmärksammas, t ex fronter, rörelser, temperament etc. 

De visningshundar som behöver utses är dels två så kallade "presentations-
hundar", en hane och en tik. Nu finns det ju ingen helt perfekt hund utan en 
avvägning av förtjänster och nackdelar måste så klart ske.

Vidare utsågs hundar som ansågs vara goda representanter av de egenskaper 
som respektive avelskommitté valt att lyfta fram. T ex en individ med ett 
särskilt vackert utryck får då visa upp hur ett huvud bör vara konstruerat och 
balanserat för att ge det korrekta cardigan- eller pembrokeintrycket.

Återigen finns det ingen perfekt hund (eller 6-10 st!) utan kommittéerna har fått 
balansera respektive individs förtjänster och nackdelar så att det totalt sett har 
funnits "den ideala hunden" på plats. Dvs kanske ett bakställ från en, ett huvud 
från en annan och fronten från en tredje, detta för att domarna när de lämnar 
konferensen ska ha den ideala bilden på näthinnan, t ex av hur en front ska vara 
konstruerad.

Utöver dessa underlag har det administrativa arbetet med konferensen fortlöpt 
med aktiviteter såsom bokning av lokal, utskick av inbjudan, ta emot och 
hantera anmälningarna (samt alla ändringar!). Kontakter med SKK och de andra 
klubbarna etc. 
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”Corgidagen”

Vårt upplägg var enligt riktlinjerna;
En kunnig rasspecialist som presentatör – Eva Valinger
Power-Point-presentation som bakgrund till genomgången
Två presentationshundar (hane/tik) på trimbord under genomgången

Presentatören kan då visa på de egenskaper som är särskilt viktiga
Uppdaterade Domarkompendier
Stationer med olika hundar för domarna att klämma, känna, titta på
Visning av hundar i rörelse på gräsmatta i direkt anslutning till lokalen
Avslutning med genomgång av samtliga visningshundar – ev frågor synpunkter, 

diskussioner

Eva Valinger välkomnar till corgirasernas presentation

Lika upplägg för bägge våra raser.
Cardigan Pembroke
Stationer:
Front
Huvud/öron
Svans/bakställ
Längd/höjd/proportioner
Päls

Stationer:
Front
Huvud
Typ
(pälsdiskussioner)

Vi hade tänkt att presentera de deltagande hundarna, men då några av hund-
ägarna motsatt sig detta är publicering tyvärr ej möjlig. Om du är intresserad 
och vill veta vilka hundar som var med, kontakta respektive avelsråd, så svarar 
de på frågan.
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Som avslutning på informationen visades en cardigan och en pembroke till-
sammans för att domarna skall ha inpräntat skillnaderna mellan raserna, vilket 
ibland verkar behöva påpekas 

Domarna var generellt mycket nöjda med ”corgidagen”, vi fick mycket positiv 
feed-back! 
En utvärderingsblankett skall lämnas in av domarna. Dessa utvärderingar 
sammanställs och redovisas tillsammans med protokoll från respektive klubb/ 
ras. Under konferensen gick 11 st domare sk elevtjänstgöring. Förhoppningsvis 
kommer det till nästa utställningssäsong finnas kunniga och välutbildade 
svenska corgidomare.

Det som nu återstår för organisationskommittén är att göra den ekonomiska 
redovisningen, samt se till att de protokoll som skrivs under konferensen blir 
färdigredigerade och inskickade till SKKs domarkommitté.

Efter att Domarkommittén har godkänt dokumentationen och eventuella 
justeringar av kompendierna kommer SKKs bidrag att utbetalas. Det är 
styrelsens förhoppning att detta kan bli klart innan årsskiftet. Efter att 
kompendierna är slutgiltigt godkända kommer dessa att göras tillgängliga.

Den samlade domarkåren

Ett stort och varmt tack till Eva Valinger för en engagerad, kunnig, initierad och 
kärleksfull presentation av våra raser.

Lena & Bolle
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BLANDADE BILDER FRÅN KONFERENSEN

Cardigan presentationshundar hane och tik

Pembroke presentationshundar hane och tik
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Engagerade och glada domare

Tack för oss….
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Rasträff för Pembroke 2013-10-20

Återigen träffades ett glatt gäng i Falkenberg för en rasträff för Pembroke.
Vi har nu träffats två gånger om året ett tag och det börjar verkligen bli en 
mycket trevlig vana. 

Denna gång var vi 18 st, både Pembroke- och Cardigan-ägare som, i första 
hand, skulle prata om foder och sambandet mellan det och friska hundar.

Men dagen började med att Lena Abrahamsson gav oss en bra sammanfattning 
från Exteriördomarkonferensen. Med väl utvalda bilder berättade hon om 
dagen, hur den varit upplagd och vad som var syftet. Alla fick därefter tillfälle 
att köpa både Cardigan- och Pembroke-kompendiet för endast tryckkostnad.
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Sen var det dags för 
Christian Järeslätt att 
försöka förklara hur man 
kan läsa innehålls-
förteckning på foder-
påsar. 

Det är en djungel med 
hundmat och det är inte 
lätt att hitta rätt, men att 
kunna tyda en 
innehållsförteckning gör 
ju att man får lite mer 
information. 

Sen måste man också se på sin hund hur den mår och inte vara nöjd förrän 
hunden mår så bra som möjligt. Det blev långa och mycket intressanta 
diskussioner och alla deltog med stor entusiasm.

Efter lunch var det dags för veterinär Cor van der Beek att prata om hur foder 
påverkar hälsan och att det är viktigt att tänka på vad hunden är för djur och 
dess ursprung. Cor gjorde många intressanta jämförelser med andra arter och 
även här uppstod många intressanta diskussioner. 
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Vi avslutade med en trevlig kaffestund och fler livliga diskussioner. Det var 
säkert många som på hemvägen funderade i lite nya banor angående utfodring 
och hälsa. 

Avelskommittén för Pembroke vill passa på att tacka alla som troget kommer 
och hjälper oss i samarbetet med att föra våra raser framåt.

Avelskommittén för Pembroke
/Eva Sjöström
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Bortom Regnbågsbron

Min Coffta har tyvärr alldeles för tidigt letat sig fram till 
Regnbågsbron!

Han var en underbar kompis under de åren han gick vid min 
sida.

Saknar honom oerhört mycket.
Ellie

Cofftan 2007 – 2013
Wesa Borgs Gateau Marcel
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Such Gusigans Elektra Blåtira
”Wilda”

Kennel Blåtirans stamtik
2001.03.10-2013.10.23

”Så liten plats en hund tar på jorden.
Mindre än ett träd i skogen.

Så stort tomrum hon lämnar efter sig.
Inte en hel värld kan fylla det.”

Tack för allt du gav oss.
Paula, Andreas & Miranda 

& alla ägare till barn, barnbarn, barnbarnsbarn.

   45



SWCK's AKTIVITETSHELG
Boka i din kalender redan nu!

SWCK:s årliga aktivitetshelg kommer som vanligt att äga rum under 
Kristi Himmelsfärdshelgen 29/5 - 1/6 2014. Planeringen är påbörjad 

och vi kommer att söka oss lite söderut denna gång. Som vanligt 
bjuds på trevlig samvaro och roliga aktiviteter!

Vi ses!

SWCKs AKTIVITETSPRIS
Sveriges mest aktiva corgi 2013

Priset som premierar hundens aktiviteter

Info finns på SWCKs hemsida:

SWCK.ORG/Aktiviteter-SWCK aktivitets pris

Kom ihåg att skicka in underlaget till aktiv@swck.org senast 2014-01-31.
Frågor besvaras av Bolle, 0707-82 12 56
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RLD N RLD F Analog CC Goodtimes Blues, 
f. 2012-03-26
Ägare: Elin Rosquist
Uppf. Björn Erling Löken

Lakrits har under sin första 
tävlingssäsong blivit uppflyttad till 
avancerad klass i rallylydnad och fått 1:a 
pris i lydnadsklass 1. Vi tävlar även i 
agility och Lakrits är utställd med 
"excellent".

RLD N Lurbos Diana, f. 2003-07-23
Ägare: Elin Rosquist

Även Ronja har tävlat i rallylydnad 
och blivit uppflyttad till 
fortsättningsklass. Hon är visad i 
veteranklass med "excellent" samt 
startad i lydnadsklass 1 med ett 2:a 
pris och två 3:e pris.
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En del blev månadsbilder i SWCK's almanacka 2014.....
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.... men en del blev det inte.
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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
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
Kajsa Nilsson 0498-29 70 45 karin.kajsa.nilsson@telia.com

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:
Skutegårdens Chyla

Ägare: Johanna Hagberg
Foto: Johanna Hagberg
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