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Mötesdatum:  2 Augusti 2016 

Tid: 19.00 – 21.15 

Plats: Telefonmöte  

 

Närvarande: Monika Johansson, Eva Liljekvist-Borg fram till punkt 9.1, Fia Nilsson, Peter Holmström, 

Janneke Plomp, Per Olov Augustsson, Annette Nordenstad, Annika Sielck från punkt 8 

utställningskommittén.  

Inte närvarande/anmält förhinder: Helena Orre 

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

2. Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Fia Nilsson 

3. Val av justerare 

Till justeringsman valdes Annette Nordenstad 

4. Justering av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet justerades och lades till handlingarna 

6. Ekonomisk rapport 

Antal medlemmar: Fullbetalande 305 

                                   Familj                40 

                                   Heder                  5 

                                   Gåvo                  59 

                                   SHU                     9 

 

7. Inkommande post och utgående post 

 Inkommande post: SKK, mail från 3 medlemmar, kritik från olika utställningar              

 Utgående post:  SKK, Monika besvarat mail från 2 medlemmar, Fia besvarat mail från 1 medlem  

               och skickat det vidare till avelskommittén för Pembroke, kritiker skickade 
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8. Kommittérapporter:   

Avelskommitté 

Pembroke och Cardigan kommittén har inkommit om gemensam workshop till nästa år. 

Arbetsnamnet är Vacker hund – Sund hund – Friskare hund. Föreslagna datum är 19-20 aug 

2017. Se bilaga 1-3 

 

Pembroke har även gjort klart RAS och ska endast sammanställa hälsoenkäten, efter det ska de 

kalla till nytt möte och skicka RAS vidare till styrelsen för godkännande.  

 

Cardigan höll ett telefonmöte den 30/7 2016. 

 

Ett AU beslut har tagits om RAS 3 för Cardigan och den har skickats till SKK för godkännande.  

SKK krävde en ändring och det är att ena sida från gamla RAS som SKK hade skrivet skulle vara 

med i nya RAS. Carina har gjort den ändring som SKK krävde och den nya RAS 3 har skickats in till 

SKK.  

              WCP redaktionen 

              Kassören har fått 4 tidningar tillbaka från tryckeriet där det inte fanns någon adress.  

              De som fattas sin tidning får ta kontakt med kassören.  

            

              Det har framkommit önskemål om att vi i styrelsen skulle ha våra adresser och  

              telefonnummer i WCP och hemsidan. Styrelsen beslutade att endast den officiella swck 

              adressen ska vara offentlig. Monika kontaktar redaktionen.  

              Annons om att sätta in Julannons måste in i detta nummer. Fia kontaktar redaktionen. 

              Annons om almanacka måste in i detta nummer. Monika kontaktar redaktionen.   

                                                              

    Utställningskommittén  

              Vi har fått en anonym donation på 1500 kr som ska användas till ett trimbord. Emmy S har fått till  

              uppdrag att införskaffa trimbordet och ta med det till Morokulien.  

              Monika har skänkt 500 kr som ska användas som delbetalning till CK plaketter i Morokulien. 

              Ett AU beslut har tagits om att köpa in rosetter i tre olika valörer. Excellent, Very Good och  

              certifikat kvalité. Dessa ska säljas bla på Morokulien för 70 kr st.  

 

             Det har framkommit att vissa utställare inte har fått sina nummerlappar. Styrelsen beslutade att 

             dessa får visa fram kvitto på att de har betalt i tid, och att det läggs till ett extra blad i katalogen.  

             Per Olov har fått till uppdrag att hälsa alla välkomna i Morokulien på både svenska och engelska.   

             Styrelsen har beslutat att klubben ska ansluta sig till SKK internetanmälan.  

             Utställningskommittén får till uppdrag och kontakta SKK för att ansluta oss och även beställa en  

             ny manual för att kunna utnyttja vårt program optimalt.  
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             Utställningskommittén ska även sköta allt kring internetanmälan. De ska även rapportera in  

             resultatet elektroniskt till SKK.  

            SKK har informerat om att Johan Andersson är auktoriserad exteriör domare för båda våra raser. 

 

              Vallningskommittén 

Kommer att hålla i vallningsläger nummer 2 som redan är fullbokat den 20-21 aug 2016. 

              Instruktör är Ann Awes.            

 

Aktivitetskommittén 

 10 stugor har bokats på Mössebergs camping till nästa år. Per Olov kan tyvärr inte hålla i det till  

               nästa år. Han har fått till uppdrag av styrelsen att fråga runt om det finns någon annan som kan  

               tänka sig vara ansvarig.  

 

 Årets corgi lista till och med Gällivare har kommit ut och ska publiceras på fb och hemsidan.  

 

Webkommittén 

Har fått till uppdrag att publicera Årets Corgi, protokoll nummer 6 och skapa mailadress till  

              vallningskommittén och till utställningskommittén.  

 

PR o Mässansvarig 

Annika rapporterade att allt flyter på enligt tidsplanen till Solvalla helgen den 13-14 aug.  

Mentalkommittén 

Peter H har inkommit med dokumentet Mentalitet Cardigan och Pembroke för godkännande av  

              styrelsen innan Peter H skickar det vidare till SKK. Bilaga 4-6 

              Det blev omröstning för/emot med sifforna 5-2.  

              Fia Nilsson och Janneke Plomp reserverade sig mot beslutet.  

Web shop 

Monika ska kontakta Anette om att ta fram en ny dekal att sälja.  

Facebook 

427 st 
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9. Övriga frågor 

9.1 Domarkonferens Eva L-B informerade om att hon hade varit i kontakt med SKK. Kontaktat  

Västgötaklubben, Lancashire, Isländska fårhundsklubben och Svenska lapphundkluben för 

samarbete. Men känner att tiden är för knapp för att vi ska hinna med det till 2019. Styrelsen 

beslutade att vi skulle avvakta och eventuellt återkomma med en ansökan för 2020.  

9.2 Svedea Styrelsen beslutade att inte tacka ja till ett samarbete.  

9.3 Medlemskort  styrelsen beslutade att ta upp frågan igen vid nästa möte 

9.4 Sponsorhuset Styrelsen beslutade att vi skulle ansluta oss  

9.5 Tpvictory styrelsen beslutade att ta upp frågan igen vid nästa möte  

9.6 Almanacka Annika fick till uppdrag att undersöka möjligheten till en mer användare vänlig 

sort. Om det inte lyckas inom rimlig tid ska vi ha den modellen som vi hade i år.  

  

10. Nästa möte 

Den 11 september 2016. Det blir Tass mot Tass möte.  

11. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: Fia Nilsson   Mötes ordförande: Monika Johansson 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
 
 
 
Mötes justerare: Annette Nordenstad  
 
 
___________________________ 
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Bilaga 1 

Datum 2016-07-03 

 

Hallo,  

 

Jag skrev till styrelsen i vintras om ett seminar som jag håller på att förebereda. Fick aldrig 

något svar så jag antog att SWCK  inte  

var intresserade.  

Men nu har NWCK hakat på, och då ser det ju lite bättre ut om det sker i Svenska klubbens 

regi, och inte i Kennel Igro´c. Det har även 

nu utvidgat sig till att även inkludera Cardigan.  

 

Det är på planeringsstadiet än, men kommer att ske i slutet av augusti-början av september 

2017.  

En hel helg, som än så länge går under arbetsnamnet "Vacker hund- Sund hund", ev med 

tilläggen -Friskare hund 

 

Det kommer att vara i inomhushall, och innehålla genomgång av standard, bedömning av 

hundar, handling och grooming. Ev också 

en veterinär som pratar om rätt konstruerad = friskare hund.  

Tanken är att man ska lära sej anatomin på sin ras, och vikten av att avla fram sunda hundar. 

 

Det kommer att vara här nere på västkusten av många olika anledningar, och ev så blir även 

Danska Corgiklubben  inbjudna.  

 

Föredragshållare kommer att vara Kevin Dover och Lars Saether, Kennel Pemcader England. 

Nu även eventuellt Leif-Herman Wilberg, Kennel Siggen, Norge.  

 

 

Hoppas även på att vi ska kunna erbjuda en middag på lördag kvällen och ska kolla boende i 

olika former i närheten. 

 

Är klubben intresserad, så kommer jag med en mer detaljerad plan så fort allt faller på plats. 

 

Vänliga Hälsningar 

Eva Granlund 

Kennel Igro´c 
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Bilaga 2 

Datum: 2016-07-21 

 

Hallo,  

 

RAS är färdigt, så när som på sammanställningen av hälsoenkäten. Den är nästan klar, och så 

fort jag får den, så kallar jag till nytt möte och vi gör färdigt RAS så att styrelsen kan få den 

för godkännande. 

 

Nästa vecka ska jag åka och kolla in en inomhuslokal i Varberg och se om det är ett 

alternativ för vår Workshop nästa år,  

som går under arbetsnamnet: Vacker hund-Sund hund-Friskare hund. 

Det föreslagna datumet är för tillfället 19-20 augusti 2016. Är medveten om att det är 

dubbelutställning i Danmark den helgen, 

men det är svårt att få en helt fri helg den årstiden. 

 

Mer info om det kommer när vi kommit längre i planeringen. 

 

Hälsningar Eva Granlund 

Avelsråd för Pembroke 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 

Avelskommittén för Cardigan AKC  

                                    2016-07-07 

 

 

Ärende: Svar på seminarium 2017, ”Vacker hund- Sund hund". 

 

AKC finner förslaget positivt och ser fram emot att medverka till att SWCK genomför seminariet 2017 

”Vacker hund- Sund hund" utifrån det förslag från AKP/ Eva Granlund. 

 

AKC kommer att vid nästa telefonmöte utse ansvarig/ansvariga att tillsammans med AKP planera 

seminariet. Återkommer med namn. 

 

Som en del i arbetet så önskar AKC att styrelsen tar hänsyn till de ekonomiska kostnaderna för 

seminariet. Att det inför kommande års budget (2017) budgeterar för seminariet och även tar genom 

beslut formerna för ett mini antal deltagare och deltagaravgifter så detta blir positivt utslag ekonomiskt.  

 

AKC:s mening är att seminariet på inget sätt kan belasta SWCK:s ekonomi med tanke på den situation 

klubbens befinner sig i idag. Vår förhoppning är givetvis att kostnaderna för seminariet hålls inom rimliga 

gränser och även kan ge i den mån det finns utrymme ett visst överskott till klubben.  

 

 

Carina Sandell-Widin 

Sammankallande / AKC 
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/Bilaga/ 

 

Mail från ACP/ Eva Granlund 2016-07-03 

 

Jag skrev till styrelsen i vintras om ett seminar som jag håller på att förebereda. Fick aldrig något svar så 

jag antog att SWCK inte  var intresserade.  

Men nu har NWCK hakat på, och då ser det ju lite bättre ut om det sker i Svenska klubbens regi, och inte i 

Kennel Igro´c. Det har även nu utvidgat sig till att även inkludera Cardigan.  

 Det är på planeringsstadiet än, men kommer att ske i slutet av augusti-början av september 2017. En hel 

helg, som än så länge går under arbetsnamnet "Vacker hund- Sund hund", ev med tilläggen -Friskare 

hund  

Det kommer att vara i inomhushall, och innehålla genomgång av standard, bedömning av hundar, 

handling och grooming. Ev också en veterinär som pratar om rätt konstruerad = friskare hund.  

Tanken är att man ska lära sej anatomin på sin ras, och vikten av att avla fram sunda hundar.  

Det kommer att vara här nere på västkusten av många olika anledningar, och ev så blir även Danska 

Corgiklubben inbjudna.  

 Föredragshållare kommer att vara Kevin Dover och Lars Saether, Kennel Pemcader England.  

Nu även eventuellt Leif-Herman Wilberg, Kennel Siggen, Norge.  
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Bilaga 4 

Mentalbeskrivning - Welsh Corgi Cardigan –   

utan officiella resultat från mental- eller funktionsbeskrivningar  

Svenska Welsh Corgi klubben har med ett antal andra rasklubbar fått i uppdrag från 
SKK att beskriva våra rasers mentala egenskaper och beteende.   

Målet är att tydliggöra rasernas olika karaktärsdrag och visa på deras specifika 
egenskaper och funktioner.   
Beskrivningen bör i slutänden ge en bild av hur situationen är i nuläget - inte historiskt, 
inte idealiskt eller önskvärt utan just som det faktiskt ser ut just nu.  

SKK ber oss läsa rasstandarden under rubriken ”Uppförande/karaktär”. Den innehåller vanligen 
relativt kortfattad information avseende rasens mentalitet.   
Stämmer det som står där med vår uppfattning om rasen idag?   
Och vad innebär texten egentligen? Är rasens användningsområde/funktion i nutid detsamma 
som det som framgår i standarden?   
Rasstandarden kan endast ändras av rasens hemland men att tolka och förtydliga den, t ex i 
fråga om vad som kan anses viktigt avseende rasens mentalitet, kan göras inom ramarna för 
den rasspecifika avelsstrategin, RAS, under strategins rubrik ”Mentalitet och funktion”.    

När beskrivningen är klar kan till exempel valda delar användas i RAS, dels för att tydliggöra 
viktiga egenskaper att värna om och bevara. Dels för att sätta upp mål och strategier kring de 
ev. områden/beteenden som anses särskilt viktiga att ta hänsyn till inom avelsarbetet i rasen.     

Ur rasstandard för Welsh Corgi Cardigan  

Welsh corgi cardigan är en robust hund. Den är tålig, rörlig och uthållig   

Welsh corgi cardigan är livlig, alert, energisk, intelligent och mentalt stabil, inte skygg 
eller aggressiv.  

Generellt så stämmer denna text väldigt bra in på hur vår ras uppfattas i dagsläget.   
  
Förhållande till människor   

Med ”Förhållande till människor ” avses att ge en uppfattning om hur social rasen är gentemot 
människor.   

I rasstandarden framgår att rasen ska vara mentalt stabil, inte skygg eller aggressiv.  

Rasen har en vänlig inställning till såväl familjen som till främmande människor. Den umgås 
gärna med sina närmaste men kan sägas ha ett mindre intresse för personer den inte 
känner. De hälsar gärna glatt på främmande personer, men familjen har alltid prioritet ett. Det 
låga intresset för främmande människor är inte baserat på osäkerhet, förutom hos enstaka 
individer. I en hälsningssituation med en främmande person hälsar rasen vanligtvis vänligt under 
en kort stund och är sedan ”klar”. Vissa individer hälsar med stor glädje och iver, medan andra 
nöjer sig med att gå fram och bli klappade.   

Personer som rasen träffar med jämna mellanrum accepteras direkt, dvs är ihågkomna och 
hjärtligt välkomna.   

  
  
  
Förhållande till andra hundar   

Med ”Förhållande till andra hundar ” avses att ge en uppfattning o m hur social rasen är 
gentemot hundar.  
 
 



Protokoll fört vid styrelsemöte 7 /2016 

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 

Sida 10 av 15 
Styrelsemöte 7 /2016 

 
Rasen är förhållandevis neutral till främmande hundar och umgås utan problem hane och tik. 
Viss aggressivitet/gruff förekommer hanar emellan, speciellt i kopplade situationer och med 
löptikar närvarande. För hundar inom familjen finns vanligtvis inga problem oavsett kön.  

Rasen leker bra med de flesta andra raser, både större och mindre. Många har dock noterat att 
de leker allra bäst med andra rasfränder. De leker gärna genom att bita sig fast i den andra 
hunden, gärna i hals och svans på ett lekfullt sätt, inte alltid uppskattat hos andra raser.   

Många upplever att rasen har ett fantastiskt hundspråk,  

Lekintresse   

Lekintresse tar fasta på rasens intresse för att leka, dels hur den leker dels rasens allmänna 
attityd i leken - vilken inte behöver ha direkt koppling till intresse för föremål och viljan att leka 
med föraren .  

Rasen är aktiv och svarar vanligen på en lekinvit. De tar gärna själva initiativet till lek. De flesta 
är outtröttliga och slutar först på förarens initiativ. Rasen leker ofta med ljud och skall. De flesta 
föredrar att leka med en person de känner väl, mot att leka med en total främling.   

Rädsla/osäkerhet   

Med rädsla/osäkerhet avses allt från en känsla av osäkerhet och oro, ängslighet, rädsla och till 
och med stark fruktan.  

Rasstandarden slår fast att rasen ska vara mentalt stabil, inte skygg eller aggressiv.   
Rasen visar vanligen heller ingen osäkerhet eller rädsla i vardagen. Dock förekommer ett fåtal 
individer som kan vara undvikande/ointresserade mot främmande personer.   

Inte heller finns några uttalade problem kopplade till hundarnas närmiljö och rasen kan vanligtvis 
lämnas ensamma, undersökas av veterinär och hänga med i bullriga storstadsmiljöer. Många 
ägare reagerar på att de är väldigt lätta att lämna bort, och de har sällan problem att byta miljö. 
De kollar av läget och omgivningarna och lägger sig snabbt till ro.   

I rasen förekommer dock ljudrädsla i regel orsakad av smällare och ibland skott.   

  
Hot/aggressivitet   

Med hot/aggressivitet avses rasens benägenhet att visa hotfulla beteenden i olika situationer  

Hot och aggressivitet i sociala sammanhang är mycket ovanligt inom rasen även om det 
förekommer till viss del hanhundar emellan. Rasen vaktar väldigt lite, men larmar gärna, t ex när 
någon närmar sig tomtgränsen eller ringer på dörren. Det är mycket ovanligt att individer i rasen 
vaktar föremål och matskålar.   

  
  
Aktivitet   

Med ”Aktivitet” avses rasers generella energi - / aktivitetsnivå samt behov av mental stimulans.  

Inomhus är rasen lugn, stillsam och kopplar av. Vanligen förekommer ingen 
separationsproblematik när de lämnas ensamma. Detta förutsatt att rasens relativt stora behov 
av motion och mental stimulans har tillgodosetts. Rasen behöver motioneras genom dagliga 
längre promenader, gärna o ojämn terräng för att bygga muskler. Den hänger med i skog och 
mark och precis som för de flesta raser är aktiv tid med familjen viktigt och uppskattad! Rasen 
behöver någon slags mental stimulans, annars hittar den gärna på egna aktiviteter av ofta 
oönskat slag.   

  
Samarbetsvilja   

Med ”Samarbetsvilja” avses hur lyhörd/uppmärksam rasen är på sina ägare.   

Begreppet ”Samarbetsvilja” delas här upp i två uttryck: ” Följsamhet ” och ”Socialt samspel” . 
Med ”Följsamhet” menas hur anpassningsbar och lättstyrda hundar inom rasen är (alltså  
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motsatsen till självständig) . Medan ”Socialt samspel” avser att beskriva rasens vilja att själv 
försöka förstå och interagera /kommunicera med sin a ägare.  

Rasen är följsam och håller sig i de flesta fall i närheten av familjen/ägaren. När något händer 
kollar de gärna upp vad som är på gång dock utan att alltid själva vilja delta. Rasen kan 
beskrivas som förig, samarbetsvillig och med rätt sorts envishet för arbete, i vissa situationer är 
den relativt självständig men de föredrar att samarbeta med sin följeslagare.  De är 
gärna delaktiga i allt och är väldigt lättlärda,. En del beskriver den som egensinnig, energisk och 
aktiv.  Rasen vill ha ett tydligt ledarskap, du får då en hund som är följsam och förig. De vill vara 
till lags.  

  
  
Ljudlighet   

Med ljudlighet avses hur lätt rasen har att reagera med skall, gnäll eller pip i olika uppkomna 
situationer. Här avses inte ljud förknippade med aggression så som t ex morrningar 
/hotfulla skall  

Rasen är relativt tystlåten men kan ha lätt till skall i situationer med förväntan, t ex när det är 
dags att gå ut eller träna en stund. Den uppmärksammar gärna familjen och larmar högljutt när 
någon kommer på besök. Många ägare upplever sin hund som pratig, många individer inom 
rasen är duktiga på att samtala med olika ljud och läten med sina ägare och påpekar 
gärna saker. – Jag är hungrig, jag har tråkigt, jag vill gå ut, katten hittar på bus, nu är det. 
sängdags.  

  
Funktion   

Med funktion avses rasens nuvarande användningsområde.   

Få hundar inom rasen arbetar framgångsrikt med sitt ursprungliga ändamål, att driva 
nötdjur. Rasen förekommer dock framgångsrikt i många andra sammanhang så som lydnad, 
spår (bruks och viltspår), agility, rallylydnad, terapihund samt kär familjehund. De beskrivs som 
lyhörda, lättmotiverade och roliga att träna med oftast. När man skaffar Corgi upptäcker man hur 
lätt det är att ha hund .  De har en stor vilja att vara till lags.  

Viktiga egenskaper att värna om i rasen är: dess arbetsförmåga, samarbetsvilja samt vänliga, 
trygga och godmodiga utstrålning.  

  
  
Vilka är rasens mest karaktäristiska drag?   

Med framträdande drag avses hur rasen uppfattas, allmän utstrålning  

Rasen uppfattas som trevlig och är trygg men relativt ointresserad av främmande personer. Den 
umgås helst med sin familj/ägare som den är trogen. Den iakttar vanligen stillsamt vad som 
händer runt omkring. Rasen är med på det mesta och är anpassningsbar, dvs den är lätt att ha 
med i nya miljöer och situationer. Rasen är livlig och tycker om utomhusaktiviteter. De är smarta 
och överlistar en själv ibland. De är stabila och snabba. spontana och energiska En majoritet av 
populationen är sällan initiativtagare till konflikter med andra hundar, men en viss 
hanhundsaggressivitet förekommer, speciellt i kopplade situationer. Rasen anpassar 
sig lätt efter sin ägare och dess situation så dom passar bra både till sällskap och som 
tävlingshund.   
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Bilaga 5 

Mentalbeskrivning - Welsh Corgi Cardigan –   

utan officiella resultat från mental- eller funktionsbeskrivningar  

Svenska Welsh Corgi klubben har med ett antal andra rasklubbar fått i uppdrag att 
beskriva våra rasers mentala egenskaper och beteende.   

Målet är att tydliggöra rasernas olika karaktärsdrag och visa på deras specifika 
egenskaper och funktioner. Beskrivningen bör i slutänden ge en bild av hur situationen är 
i nuläget - inte historiskt, inte idealiskt eller önskvärt utan just som det faktiskt ser ut just 
nu.  

SKK vill att vi ska läsa rasstandarden under rubriken ”Uppförande/karaktär”. Den innehåller 
vanligen relativt kortfattad information avseende rasens mentalitet.   
Stämmer det som står där med vår uppfattning om rasen idag?   
Och vad innebär texten egentligen? Är rasens användningsområde/funktion i nutid detsamma 
som det som framgår i standarden?   
Rasstandarden kan endast ändras av rasens hemland men att tolka och förtydliga den, t ex i 
fråga om vad som kan anses viktigt avseende rasens mentalitet, kan göras inom ramarna för 
den rasspecifika avelsstrategin, RAS, under strategins rubrik ”Mentalitet och funktion”.    

När beskrivningen är klar kan till exempel valda delar användas i RAS, dels för att tydliggöra 
viktiga egenskaper att värna om och bevara. Dels för att sätta upp mål och strategier kring de 
ev. områden/beteenden som anses särskilt viktiga att ta hänsyn till inom avelsarbetet i rasen.     

Ur rasstandard för Welsh Corgi Pembroke  

Welsh Corgi Pembroke skall vara frimodig och ge ett arbetsdugligt intryck. Den skall vara 
alert, aktiv, framåt och vänlig, aldrig nervös eller aggressiv.  

Generellt så stämmer denna text väldigt bra in på hur vår ras uppfattas i dagsläget.   
  
Förhållande till människor   

Med ”Förhållande till människor ” avses att ge en uppfattning om hur social rasen är gentemot 
människor.   

I rasstandarden framgår att rasen ska vara framåt, vänlig men inte nervös eller aggressiv.   

Rasen har också en vänlig inställning till såväl familjen som till främmande människor. Den 
umgås gärna med sina närmaste men kan sägas ha ett mindre intresse för personer den inte 
känner. De hälsar gärna glatt på främmande personer, men familjen är alltid prioritet ett. Det 
låga intresset för främmande människor är inte baserat på osäkerhet, förutom hos enstaka 
individer. I en hälsningssituation med en främmande person hälsar rasen vanligtvis vänligt under 
en kort stund och är sedan ”klar”. Vissa individer hälsar med större glädje och iver, medan andra 
nöjer sig med att gå fram och bli klappade.  

Personer som hundar träffar med jämna mellanrum accepteras direkt, dvs är ihågkomna och 
hjärtligt välkomna.   

  
  
  
Förhållande till andra hundar   

Med ”Förhållande till andra hundar ” avses att ge en uppfattning o m hur social rasen är 
gentemot hundar.  

Rasen är förhållandevis neutral till främmande hundar, men kan visa skärpa i kopplade 
situationer. Viss aggressivitet/gruff förekommer hanar emellan. För hundar inom familjen finns 
vanligtvis inga problem oavsett kön.  
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En del uppfattar rasen som lite vassare än kusinen Cardigan.   

Rasen leker bra med de flesta andra raser, både större och mindre. Många har dock noterat att 
de leker allra bäst med andra rasfränder. De leker gärna genom att bita sig fast i den andra 
hunden, gärna i hals och svans på ett lekfullt sätt, inte alltid uppskattat hos andra raser.   

Många upplever att rasen har ett mycket tydligt hundspråk,  

Lekintresse   

Lekintresse tar fasta på rasens intresse för att leka, dels hur den leker dels rasens allmänna 
attityd i leken - vilken inte behöver ha direkt koppling till intresse för föremål och viljan att leka 
med föraren .  

Rasen är aktiv och svarar vanligen på en lekinvit. De tar gärna själva initiativet till lek. De flesta 
är outtröttliga och slutar först på förarens initiativ. Rasen leker ofta med ljudl. De flesta föredrar 
att leka med en person de känner väl mot att leka med en total främling.   

Rädsla/osäkerhet   

Med rädsla/osäkerhet avses allt från en känsla av osäkerhet och oro, ängslighet, rädsla och till 
och med stark fruktan.  

Rasstandarden slår fast att rasen ska vara framåt, och inte nervös. Rasen visar vanligen heller 
ingen osäkerhet eller rädsla i vardagssituationer. Dock förekommer ett fåtal individer som kan 
vara undvikande/ointresserade mot främmande personer.   

Inte heller finns några uttalade problem kopplade till hundarnas närmiljö och rasen kan vanligtvis 
lämnas ensamma, undersökas av veterinär och hänga med i bullriga storstadsmiljöer. Många 
ägare reagerar på att de är väldigt lätta att lämna bort, och de har sällan problem att byta miljö. 
De kollar av läget och omgivningarna och lägger sig snabbt till ro.   

I rasen förekommer dock ljudrädsla i regel orsakad av smällare och ibland skott.   

  
Hot/aggressivitet   

Med hot/aggressivitet avses rasens benägenhet att visa hotfulla beteenden i olika situationer  

Hot och aggressivitet i sociala sammanhang är mycket ovanligt inom rasen även om det 
förekommer till viss del hanhundar emellan. Rasen vaktar inte, men larmar gärna, t ex när någon 
närmar sig tomtgränsen eller ringer på dörren. Det är ovanligt att individer i rasen vaktar föremål 
och matskålar.   

  
  
Aktivitet   

Med ”Aktivitet” avses rasers generella energi - / aktivitetsnivå samt behov av mental stimulans.  

Inomhus är rasen lugn, stillsam och kopplar av. Vanligen förekommer ingen 
separationsproblematik när de lämnas ensamma. Detta förutsatt att rasens relativt stora behov 
av motion och mental stimulans har tillgodosetts. Rasen behöver motioneras genom dagliga 
längre promenader, gärna i ojämn terräng för att bygga muskler. Den hänger med i skog och 
mark och precis som för de flesta raser är aktiv tid med familjen viktigt och uppskattad! Rasen 
behöver någon slags mental stimulans, annars hittar den gärna på egna aktiviteter av ofta 
oönskat slag.   

  
Samarbetsvilja   

Med ”Samarbetsvilja” avses hur lyhörd/uppmärksam rasen är på sina ägare.   

Begreppet ”Samarbetsvilja” delas här upp i två uttryck: ” Följsamhet ” och ”Socialt samspel” . 
Med ”Följsamhet” menas hur anpassningsbar och lättstyrda hundar inom rasen är (alltså 
motsatsen till självständig) . Medan ”Socialt samspel” avser att beskriva rasens vilja att själv 
försöka förstå och interagera /kommunicera med sin ägare. 
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Rasen är följsam och håller sig i de flesta fall i närheten av familjen/ägaren. När något händer 
kollar de gärna upp vad som är på gång dock utan att alltid själva vilja delta. Många beskriver 
rasen som eftertänksam. Rasen kan beskrivas som förig, samarbetsvillig och med rätt sorts 
envishet för arbete, i vissa situationer som är den relativt självständig men de föredrar att 
samarbeta med sin följeslagare.  De är gärna delaktiga i allt och är väldigt lättlärda,. En del 
beskriver den som egensinnig, energisk och aktiv.  Rasen vill ha ett tydligt ledarskap, du får då 
en hund som är följsam och förig. De vill vara till lags.  

  
  
Ljudlighet   

Med ljudlighet avses hur lätt rasen har att reagera med skall, gnäll eller pip i olika uppkomna 
situationer. Här avses inte ljud förknippade med aggression så som t ex morrningar 
/hotfulla skall  

Rasen är relativt tystlåten men kan ha lätt till skall i situationer med förväntan, t ex när det är 
dags att gå ut eller träna en stund. Den uppmärksammar gärna familjen och larmar högljutt när 
någon kommer på besök. Många ägare upplever sin hund som pratig, många individer inom 
rasen är duktiga på att samtala med olika ljud och läten med sina ägare och påpekar gärna 
saker. – Jag är hungrig, jag har tråkigt, jag vill gå ut, katten hittar på bus, nu är det. sängdags.  

  
Funktion   

Med funktion avses rasens nuvarande användningsområde.   

Få hundar inom rasen arbetar framgångsrikt med sitt ursprungliga ändamål, att driva 
nötdjur. Rasen förekommer dock framgångsrikt i många andra sammanhang så som lydnad, 
spår (bruks och viltspår), agility, rallylydnad, terapihund samt kär familjehund. De beskrivs som 
lyhörda, lättmotiverade och roliga att träna med. När man skaffar en Pembroke upptäcker man 
hur lätt det är att ha hund .  De har en stor vilja att vara till lags.  

Viktiga egenskaper att värna om i rasen är: dess arbetsförmåga, samarbetsvilja samt vänliga, 
trygga och godmodiga utstrålning.  

  
Vilka är rasens mest karaktäristiska drag?   

Med framträdande drag avses hur rasen uppfattas, allmän utstrålning  

Rasen uppfattas som trevlig och är trygg men relativt ointresserad av främmande personer i 
offentliga miljöer. Den umgås helst med sin familj/ägare som den är trogen. Den iakttar vanligen 
stillsamt vad som händer runt omkring den. Rasen är med på det mesta och kan sägas vara 
anpassningsbar, dvs lätt att ha med i nya miljöer och situationer. Rasen är livlig och tycker om 
utomhusaktiviteter. De är smarta och överlistar en själv ibland. De är stabila och 
snabba. spontana och energiska En majoritet av populationen är sällan initiativtagare till 
konflikter med andra hundar, men en viss hanhundsaggressivitet förekommer, speciellt i 
kopplade situationer. Rasen anpassar sig lätt efter sin ägare och dess situation så dom 
passar bra både till sällskap och som tävlingshund.   
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Bilaga 6 

Hej! 

 

Jag har i dagarna fått dokumenten från Peter Holmström ang Mentalitet på Cardigan och 

Pembroke. 

Jag har läst dessa och anser att de är välskrivna och ställer mig till fullo bakom dessa 

dokument.  

 

 

 

Samtidigt vill jag from idag avsäga mig deltagandet i Kommitteen för Corgirasernas 

mentalitet som bildades för några år sedan. Ansvariga där är Helen Henriksson för Cardigan 

samt jag själv, Helena Robertsson för Pembroke. 

 

 

MVH Helena Robertsson 

 

2016-08-01 
 

 

 


