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Dagordning årsmöte 2017 

§1  Mötets öppnande 

§2  Justering av röstlängden 

§3  Val av ordförande för årsmötet 

§4  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

§5  Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

ska justera protokollet 

§5  Beslut om närvaro-och yttranderätt av personer enligt §7 mom. 4 

§6  Fråga om klubbmedlemmarna blivit stadgeenligt kallade 

§7  Fastställande av dagordning 

§8  Styrelsens årsredovisning med balans-resultaträkning, redogörelse för arbetet med   

avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

§9  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust 

§10  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen 

§11  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

§12 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. Föredragning av styrelsens 

budgetplan. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

§13  Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

§14  Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 

§15  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar 

§16  Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar 

§17  Behandling av ärenden, som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen 

eller av denna underställts årsmötet 

§18  Övriga ärenden 

§19  Mötets avslutande 
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   BOKSLUT  2016   
Svenska Welsh Corgi Klubben     
Org.nummer 822004-0151     

       

   
INGÅENDE BALANS   
2016 - 12 - 31   

       
TILLGÅNGAR   SKULDER & KAPITAL 

       
Sparkonto  10 449,19 kr  Balanserat Resultat 33 774,36 kr 

Bank  75 113,69 kr  Årets resultat 1 524,75 kr 

Medlemsavgift 2015 
-56 939,77 

kr     
Intäkter  6 676,00 kr     
             

SUMMA  35 299,11 kr  SUMMA  35 299,11 kr 

       

       

   RESULTATRÄKNING  2016   

       
KOSTNADER   INTÄKTER  

       

Utställn.verksamh. 51 824,35 kr  Medlemsavgifter 
123 889,77 

kr 

Varuinköp  7 442,00 kr  Utställn.verksamh. 54 740,99 kr 

WCP tryck o porto 55 612,50 kr  WCP annonser 10 350,00 kr 

Almanackor 5 103,00 kr  Almanackor 4 300,00 kr 

Årsmöte  5 087,00 kr  Aktivitetshelg 9 822,00 kr 

Avtackningar 1 153,00 kr  Porto  833,00 kr 

S.Mässan/Platshyra 1 095,00 kr  Övriga intäkter 2 903,16 kr 

Regionombud 250,00 kr        

Kontorskostnader 5 096,00 kr  SUMMA  206 838,92 

Hemsida  1 629,00 kr    kr 

Bankavgifter 1 055,00 kr     
Avelsråd  1 283,49 kr     
Kurser o konferenser 3 229,00 kr     
Styrelsen  9 908,25 kr     
Avskrivn. 
Lagerförändring 6 676,00 kr     
Årets resultat 50 395,33 kr     
SUMMA  206 838,92     

  kr     
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UTGÅENDE BALANS  2016 - 12 - 31 

       
TILLGÅNGAR   SKULDER & KAPITAL 

       
Sparkonto  10 449,19 kr  Eget Kapital 35 299,11 kr 

Bank  86 095,25 kr  Förskottsbetalda int. 
 10 850,00 

kr  

    Årets resultat 50 395,33 kr 

          

SUMMA  96 544,44 kr  SUMMA  96 544,44 kr 

        

    Ort   

    Underskrift  
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Svenska Welsh 
Corgiklubben     

         

 Rambudget för år 2017      

         
Kostnader      Intäkter      

         
Utställningsverksamhet  55 000,00 kr    Medlemsavgifter     130 000,00 kr 

WCP    60 000,00 kr    Utställningsverksamhet    57 000,00 kr 

Almanackor   5 300,00 kr   Annonser    11 000,00 kr 

Varor    5 000,00 kr   Almanackor   8 000,00 kr 

Hemsida    2 000,00 kr   Aktiviteter  5 000,00 kr 

Årsmöte    5 000,00 kr   Övriga intäkter   4 000,00 kr 

Regionombud   2 000,00 kr        215 000,00 kr 

Kurser & konf.   6 000,00 kr       
Kontorskostnader   3 000,00 kr       
Styrelsen    15 000,00 kr       
Avelsråd    3 000,00 kr       
Rasklubbstorg   4 000,00 kr       
Bankavg    1 200,00 kr       
Administration  12 000,00 kr      
Program ( Redaktör )    1 500,00 kr       

    180 000,00 kr       

         

         

         

   Resultat    35 000,00 kr      
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Styrelsen i SWCK ber att få framlägga följande 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande : Monika Johansson 

Vice Ordförande : Eva Liljekvist-Borg 

Sekreterare : Fia Nilsson 

Kassör : Helena Orre 

Ordinarie Ledamöter : Annika Sielck,  

 Janneke Plomp 

 Peter Holmkvist tom 2016-09-07 

Suppleanter : Per Olov Augustsson 

 Anette Nordenstad  

Revisorer : Gunnel Samuelsson 

Revisorssuppleanter: Anna Maria Stääv  och Ulla Therman                        

Valberedning : Cor van den Beek,  Malin Eriksson  och Lena 

 Abrahamsson 

Styrelsens uppgifter under året : 

Internationella kontakter :  Eva Liljekvist-Borg 

Utbildningsanasvarig : Annette Jonasson 

Medlemsansvarig:  Helena Orre 

Ansvarig Aktivitetshelgen :  Per Olov Augustsson 

Utställningsansvarig :  Camilla Järeslätt 

Webshopansvarig :  Annette Jonasson 

PR/Info :  Annika  Sielck 

Antal Medlemmar:  499 medlemmar 

Styrelsemöten:  10  under 2016 samt 2 fram till Årsmötet 2017.  

 Totalt har det varit 12 st protokollförda styrelsemöten,

 varav 1 har varit TT – möten (fysiska) och 11 har varit 

 telefonmöten.  

 Alla har varit beslutsmässiga. 
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Årsmöte:  Ordinarie årsmöte hölls den 28 Mars 2016 på Jönköpings             

                                                            Brukshundsklubb. 

Medlemsmöte:  Inget medlemsmöte har hållits under verksamhetsåret. 

Övriga möten:  Inga 

Investeringar:  SWCK har endast haft löpande underhåll. 

Sponsring:  Royal Canin och Nobel Zoo 

Funktionärer i våra kommittéer under året : 

Avelskommitté för Cardigan  

Sammankallande :  Carina Sandell-Widin 

Övriga medlemmar :  Anna-Maria (Majsan) Stääv, Viveka Jonasson, Helen Henriksson  

 och Janneke Plomp 

 

Avelskommitté för Pembroke 

Sammankallande :  Eva Sjöström 

Övriga medlemmar :  Cecilia Lindhoff, Lena Abrahamsson och Karin Jansson 

 

Valphänvisning 

Ansvarig :  Borghild Wellström  

Verksamhet 2016 :  Under detta år har antalet förfrågningar ökat något, både vad 
gäller valpar och omplaceringar. Den mesta ökningen har gällt 
efterfrågan på pembrokevalpar. Ofta har de valpintresserade 
frågor om likheter och olikheter mellan raserna. De flesta som 
hör av sig, per telefon eller per mail, har redan läst på SWCKs 
hemsida och är pålästa om raserna. I dag söker de flesta 
information själva via hemsidor och övriga sociala medier. 
Därefter vill de gärna prata om raserna. 

MH/BPH ansvarig : 

Ansvarig :  Helena Robertsson  

Medlemmar :  Helen Henriksson 

Verksamhet 2016                 Inga aktiviteter har inrapporterats 

 

PR/Info 

Ansvarig :  Annika Sielck 

Medhjälpare :  Sara Gontran 

Verksamhet 2016 : Har ansvarat för information och PR för klubben samt att 

 marknadsföra SWCK på mässor och större hundutställningar. 
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Utställningskommitteé 

Ansvarig :  Camilla Järeslätt 

Medlemmar :  Jennica Åhs, Anette Andersson, Emmy Sjöström 

Verksamhet 2016 :  Har under året ansvarat för att planera in, boka domare och 

plats, ordnat priser och rosetter till våra Rasspecialer.  

Vi i utställningskommittén hade fullt upp under 2016 med två riktigt 

lyckade utställningar! Tack till er alla som bidragit på ett eller annat 

sätt. 

 Vi startade året med en utställning i Ronneby brunnspark den 7 

maj, en riktigt fin dag då vi t.o.m. hade tur med vädret. Freddie 

Klindrup var herrn som fick äran att döma 47 st welsh corgi 

under dagen. BIR bland cardigans blev Waggerland Keep 

Smiling och bland pembroke så blev det Stora Björn´s Asenika. 

Grattis till er! Vi hade en servering på plats och ett populärt 

lotteri. 

 Den 6 augusti så välkomnade vi 27 st pembrokes in i ringen, 

dessa fick sin bedömning av Jeff Horswell samtidigt som 

Andrew Brace dömde 52 st. cardigans. Vi hade en fantastisk dag 

med en stor servering, försäljning av SWCK rosetter, härlig 

gemenskap och mycket fina hundar. Många passade också på 

att trycka sig en t-shirt med lämpligt corgi tryck på. Den norska 

corgiklubben anordnade sin specialutställning dagen efter på 

samma plats, d.v.s. fredsplatsen i Morokulien. NWCK ordnade 

en gemensam middag på Morokuliens camping och domarna 

tackade för vår lättsamma utställningsatmosfär. De var väldigt 

imponerade av vårt engagemang med bl.a. barn med hund.  

 BIR i Morokulien bland Pembroke blev Siggens Queen of Spades 

och bland cardigan Cardigarden´s Needle in the Hay 

 

Webansvarig 

Ansvarig :  Helen Henriksson 

Medhjälpare:                            Borghild Wellström 

Verksamhet 2016 : Under året har webbisar jobbat på med hemsidan. Inga större      

 störningar har uppkommit. 

 Samarbetet med styrelsen har fungerat bra under året och att  

 vi för det mesta fått den information som vi behöver för att  

 hålla hemsidan uppdaterad. 
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WCP redaktion 

Redaktör :                              Caroline Järnbröst 

Övriga i Redaktionen :  Jaqueline Wester  

Verksamhet 2016 :  Tidningen har utkommit med 4 nummer under 2016. 

Redaktionen har inlett ett nära samarbete med PR-avdelningen. 

Redaktionen har genomfört en nätbaserad enkät som visade att 

läsarna var väldigt nöjda med utvecklingen av tidningen, och 

även gav fingervisning för fortsatt utveckling. Redaktionen har 

sett över kostnader runt tidningen och bl.a. korrigerat priserna 

för annonsering i tidningen. Redaktionen har sedan nr 4  bytt 

till ett onlinebaserat layoutverktyg som möjliggör samarbete 

med sättningen av tidningen. 

 

Mässansvarig 

Sammankallande :  Annika Sielck 

Medhjälpare :  Sara Gontran Cor van der Beek 

Verksamhet 2016 : Under året har SWCK haft en Rasmonter på Älvsjömässan i  

December och på My Dog i januari. SWCK har också varit 

representerad med en  rasmonter på Hundens dag på under 

Solvalla EXPO. 

Mässansvarig har sett till att det funnits materiel till försäljning 

från webshopen, samt folk och hundar i våra rasmontrar. Det 

har också inköpts 2 nya banderoller, en till Stockholm och en till 

My Dog. 

 

Vallningsansvarig 

Sammankallande :  Cor van der Beek 

Medhjälpare :  Sara Rosenberg 

Verksamhet 2016 : Vi har haft två vallningsläger en i Uppsala och en i

 Skaraborgstrakten. 

Många medlemmar är intresserade. Båda var uppskattade av 

deltagarna. Intressant att se det hos de flesta corgisar sitter 

vallinstinkten kvar. 

 

Utbildning 

Ansvarig :  Annette Jonasson 

Medhjälpare:  Helena Orre  

Verksamhet 2016 : Informerat om olika utbildningar. 
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Aktivitetshelgen 

Ansvarig :  Peo Augustsson 

Medhjälpare:  Harriet Mårtensson, Cor van der Beek och Janneke Plomp 

Verksamhet 2016 : Aktivitetshelgen  var under Kristi Himmelfärdshelgen 5-8 maj 2016  

på Mösseberg . TACK alla som var med o hjälpte till och delade med 

sig av sina kunskaper i de olika aktiviteterna, 

 

Årets Corgi 

Ansvarig : Agneta Palmkvist och Christina Eriksson 

Medhjälpare :  Monika Johansson 

Verksamhet 2016 : Listorna på de kategorier som det delas ut priser till på 

Årsmötet är  klara. Dessa är :  

 -Årets Lydnads Corgi 

 -Årets Agility Corgi Cardigan 

 -Årets Aktivaste Corgi 

 -Årets Rallylydnad Corgi Pembroke och Cardigan 

 -Årets Utställnings Corgi 

 -Årets Corgi veteran, avelstik, avelshane och uppfödare 

Webshop  

Ansvarig :  Annette Jonasson 

Medhjälpare :  Helena Orre 

Verksamhet 2016 : Det har sålts lite saker ur webshopen både genom beställning

 per mail samt på mässor och hundutställningar.  

 Corgi Almanackan har varit populär. 

Medlemmar 

Ansvarig :  Helena Orre 

Medhjälpare:   

Verksamhet 2016: Sedvanlig verksamhet med att välkomna nya medlemmar samt 

att ta kontakt med nya Corgiägare för att informera dem om 

Swck. From 1/12 så har SKK hand om vår medlemshantering.  

 
Regionombud 

Sammankallande :  Helena Petersson 

Övriga Regionombud :  Finns i nästan var och en av våra regioner se resp. Region. 

Verksamhet 2016: Det har varit Aktiviteter i många av våra Regioner under året.  

 Mestadels har det varit Corgiträffar med olika tema och 

 Corgipromenader, men även vår Årliga Aktivitetshelg har

 anordnats. 

 Några enskilda medlemmar har också anordnat Aktiviteter som

 t ex Corgipromenader 
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 MEDLEMMAR 
 Medlemsutveckling 2012 – 2016 

 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Corgiuppfödare 60 64 60 60  

Familjemedlemmar 69 61 53 47 38 

Hedersmedlemmar 6 4 4 4 5 

Utländska Fullbet.  28 27  8 

Valpmedlemmar   63 132 5 

SHU   9 10 6 

Tot Fullbet. Fr. Sverige   407 348 437 

Totalt ant. medl. 31/12 588 611 563 541 499 

 

Styrelsens tack för det gångna året! 
Då har ytterligare ett år gått och som vanligt så går det oerhört snabbt. 

Tyvärr har styrelsen varit något decimerad även i år då en av våra ledamöter valde att 

avsluta sitt uppdrag. Trots att vi inte har varit fullt bemannade har en hel del aktiviteter 

genomförts. 

Stort arbete kring PR/marknadsföring har gjorts med våra montrar på Stora Stockholm och 

My Dog. Vi började året med en mycket välbesökt monter på My Dog. Kul att så många är 

intresserade av våra raser! Vi har även haft en fin monter på Solvalladagen. Och vi avslutade 

året med vår lika populära monter på Stora Stockholm, även den oerhört välbesökt! 

 

Vi har också haft vår fantastiska aktivitetshelg. Även den mycket uppskattad! Per Olof 

Augustsson har varit ansvarig under många år, och gjort ett fantastiskt bra arbete, men 

lämnar över nu till Sandra Fäger som kommer att hålla sin första Aktivitetshelg 

Kristihimmelsfärdshelgen 2017. Det ser vi mycket fram emot. 

Vi har också haft två utställningar 2016, den första i maj på natursköna Ronneby Brunn och 

den andra i Morokulien i augusti som ställer lite extra krav men de klarade av det hela med 

bravur.. Båda hade bra med anmälningar och var mycket väl genomförda!  

 

Vi har fått förstärkning med en regionombudsansvarig, Helena Petersson, som kommer att 

vara den som har kontakten med alla våra regionombud, både nya och gamla.  

Våra avelskommittéer har slutfört jättearbetet med RAS.  

Vallningskommittén hade två mycket uppskattade vallningsläger, roligt att det finns intresse 

för detta!  

Vår infosida på Facebook har ökat på ett år från 326 till 540 medlemmar. 
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Den 1/12 så inledde vi ett samarbete med SKK som i fortsättningen kommer att ta hand om 

våra medlemsregister.  

Fördelarna med detta arrangemang är fler, avlastning för kassören, vi kommer ha löpande 

medlemskap vilket innebär att du kan bli medlem när som helst på året och ändå vara 

medlem i ett helt år, vi kommer att få fina medlemskort vilket har varit efterfrågat av de som 

tävlar agility mm, det är oerhört lätt att bli medlem, bara klickar på en länk och fyller i 

uppgifterna, påminnelser går ut automatiskt om man råkat missa att betala och vi får hela 

tiden uppdaterade listor. Vi ser oerhört positivt på detta och är absolut övertygade om att 

det kommer att bli mycket bra. Och om SKK:s utredning för framtiden får som de vill så 

kommer detta att bli obligatoriskt from 2020. 

 

Ett stort TACK till alla som arbetar för klubben. Det är tack vare Er och Era arbetsinsatser 

som klubben klarar sitt uppdrag. 

Vi kommer fortsatt att arbeta med att få fler medlemmar i klubben och för att fler av våra 

medlemmar engagerar sig i våra olika aktiviteter och verksamhetsdelar. 

Vi ser alla fram emot ett nytt verksamhetsår där vi arbetar tillsammans för våra härliga 

Corgisar! 

 

Styrelsen för SWCK  

 Den 25 mars 2017 
 

 

 

Monika Johansson Eva Liljekvist-Borg Fia Nilsson 

Ordförande SWCK Vice Ordförande SWCK Sekreterare SWCK 

 

 

 

Helena Orre  Annika Sielck  Janneke Plomp 

Kassör SWCK  Ordinarie ledamot SWCK Ordinarie ledamot SWCK 

 

 

 

 

Vakant  Per OIov Augustsson Anette Nordenstad 

Ordinarie ledamot  Suppleant SWCK Suppleant SWCK 
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MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017 

Övergripande mål 

Svenska Welsh Corgi Klubben har som mål att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för 
hunden, hundägaren och hundägandet genom att 

• väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och 
exteriört fullgoda rasrena hundar 

• bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper 

• informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och 
vård 

• bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och 
hundägandet 

• skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och 
hundägandet 

Arkiv 

Delmål: 1. Säkra klubbens fysiska dokumentation för eftervärlden. 
Plan: 1. Deponera de äldsta delarna av dokumentationen på Riksarkivet där de 

kan vara tillgängliga för allmänheten via internettjänster. 

Info-PR 

Delmål: 1. Få medlemmarna att känna sig välkomna i klubben 
2. Ge alla intresserade möjlighet att träffa en welsh corgi, då många kanske 

inte känner till raserna, och vet hur allsidiga de är. 
3. Nå ut med färsk Information till medlemmar 

Plan: 1. Skicka ut informationsblad, WCP och till nya medlemmar samt en 
inbjudan till att finnas med på vår mailinglista ”Corgilistan” som 
innehåller aktuell information.  

2. Ha SWCK montrar på mässor och större hundutställningar i Sverige 
(Solvalla EXPO, Hundmässa, MyDog). 

3. Fortsätta att skicka ut nyhetsbrevet Corgilistan. 

Klubbtidningen Welsh Corgi Prat 

Delmål: 1. Utkomma med 4 nummer under året. 
2. Publicera varierat material 

Plan: 1. Arbeta som under 2016, med samma utgivningsperioder 
2. Aktivt söka material till tidningen 
3. Som redaktion producera eget material till tidningen. 
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Corgishopen 

Delmål: 1. Att kunna erbjuda medlemmar SWCK produkter och 
informationsmaterial om corgiraserna. 

Plan: 1. Fortsätta försäljningen från Corgishopen. Ta fram en SWCK-kalender 
liknande den för 2017 med användning av medlemmarnas bilder.  

Kommittéer/funktionärer 

Delmål: 1. Förbättra sammanhållningen och intresset för att verka i SWCK regi 

som funktionär. 

Plan: 1. Att ha ett möte tillsammans med inbjudna kommittéer/funktionärer. 

Avelskommittéerna för cardigan och pembroke 

Delmål: 1. Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, 
bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar. Bevara och 
utveckla rasernas specifika egenskaper. Informera och sprida kunskap 
om hundens beteende, dess fostran och vård. 

Plan 
cardigan: 

Medlemsmöten 
AKC ser idag ett behov av att se över den nu aktuella situationen kring 
den nationella dokumentationen kring DNA- test för PRA som blir allt 
osäkrare. Det krävs nu att information går ut till våra medlemmar om 
hur vi skall agera i framtiden. 
Planerade möten ute i landet: 
07/10 Halmstad 
28/10 Norrköping 
11/11 Uppsala 
RAS version 4 
Under 2017 kommer den första stora enkäten kring hälsa och 
mentalitet att genomföras. 
Valpkullsenkät 
Under 2017 kommer en reviderad valpkullsenkät gå ut till 
uppfödarna. 
 

Plan 
pembroke: 

1. En plan för hur avelsstrategierna ska förverkligas finns i dokumentet 
RAS Welsh corgi pembroke. Där finns även kort- och långsiktiga 
målbeskrivningar för de aktiviteter vi arbetar med. Under 2017 
kommer vi att fokusera på följande aktiviteter: 
- Bevakning av Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). 
- Uppföljning av hälsoenkäten med direktenkäter om kryptorkism 

och kejsarsnitt. 
- Planera en rasträff med bla. genomgång av nya versionen av RAS. 
- Ta fram informationsmaterial om anledning till överdriven 

kloslitning på framtassar. 
- Ta fram information om huruvida ”kort bröstben” är en reell fara 

för rasen eller en trendig kommentar. 
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Valphänvisning 

Delmål: 1. Sprida kunskap och information om corgiraserna samt meddela om 
medlemmars tillgängliga valpar/omplaceringshundar. 

Plan: 1. Tillgänglighet så att valp/hundköpare kan informera sig raserna samt om 
tillgängliga valpar/hundar.  

MH/BPH 

Delmål: 1. Informera och sprida kunskap om hundens beteende. Väcka intresse för 
och främja avel av mentalt och fysiskt sunda rasrena hundar. 

Plan: 1. Arrangera tillfälle för medlemmar att göra BPH med sin corgi. 
 

Aktiviteter 

Delmål: 1. Få fler medlemmar att aktivt delta i de aktiviteter vi arrangerar. 
2. Skapa aktiviteter som inte enbart riktar sig till uppfödare eller 

utställningsinriktade medlemmar. 
Plan: 1. Göra mer PR för aktiviteterna samt försöka samordna ett medlemsmöte 

under året. 
2. Arrangera en aktivitetsträff under Himmelsfärdshelgen maj på 

Mössebergs camping i Falköping.  
3. Vallningskommitteen kommer att arrangera prova på aktiviteter. 

 

Utställning 

Delmål: 1. Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och 
exteriört fullgoda rasrena hundar.  

Plan: 1. Under året arrangeras två rasspecialutställningar. Den första kommer att 
vara i 
Malmö, den 13/5. Domare kommer att vara Eva Eriksson. Den 14/5 har 
Danska Welsh Corgiklubben sin special i Köpenhamn. 
Den andra specialen håller vi i Högbo i samarbete med SKK den 2/9. 
Domare är Hans-Åke Sperne. SKK har sin utställning för grupp 1 den 3/9. 
Vi kommer att använda oss av SKK:s internetanmälan för våra kommande 
utställningar. 
 

IT - swck.org 

Delmål: 1. Att förbättra SWCKs informations- och reklamkanaler. 

2. Att webbplatsen ska göras tillgänglig för utländska besökare. 

Plan: 1. Att fortsätta  göra SWCKs webbplats  lättillgänglig och modern. 

2. Ta fram en engelskspråkig version. 
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Utbildning 

Delmål: 1. Att utveckla och uppdatera klubbfunktionärernas kunskaper. 

Plan: 1. Ta tillvara möjligheterna för de olika funktionärerna i SWCK att gå kurser 

och utbildningar som passar deras uppgifter i SWCK. 

Representation 

Delmål: 1. Att tillvarata klubbens intressen samt inhämta information. 

Plan: 1. Att har representanter från SWCK på SKK:s specialklubbskonferenser. 

Utmärkelser 

Delmål: 1. Att uppmuntra medlemmarna till att bli aktiva Corgiägare. 

Plan: 1. Att dela ut utmärkelser i olika klasser inom SWCK: 

-  Årets Lydnads Corgi 

- Årets Rallylydnad  Corgi 

-  Årets Agility Corgi 

-  Årets Utställnings Corgi, Veteran, Avelstik, Avelshane och Uppfödare 

SWCKs regioner 

Delmål: 1. Att möta medlemmars behov av gemensamma träffar i de olika 
regionerna. 

2. Att få våra regionala ombud mer aktiva för att på så sätt fånga upp och 
aktivera fler medlemmar, och kanske locka fler medlemmar till att bli en 
del av SWCK. 

3. Information om aktiviteter och ”feedback”. 
Plan: 1. Se ”Verksamhetsplanering regionsvis”.  

2. Att Regionombuden tar initiativ till aktiviteter, samt tar emot förslag på 
önskade aktiviteter från medlemmar och i möjligaste mån tillmötesgår 
dessa.  

3. Att regionombuden informerar ansvarig för vår mailinglista ”Corgilistan” 
om sina planerade aktiviteter, så att information och inbjudan kan 
skickas till alla medlemmar på denna mailinglista samt informera 
webansvarig och ansvarig för SWCKs facebook sida. 

 

Medlemmar 

Styrelsen vill föreslå Årsmötet att Medlemsavgifterna inte förändras inför 2018 men att två 

läggs till, familjemedlemskap utland 100 kr och gåvomedlemskap utland 300. 

2017 års medlemsavgifter: 

• Medlemsavgift svensk medlem : 400 kr 

• Medlemsavgift utländsk medlem : 500 kr 

• Medlemsavgift familjemedlem : 100 kr 

• Medlemsavgift gåvomedlemsskap : 200 kr  
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Verksamhetsberättelse AKC 2016 

AVELSKOMMITTÉN WELSH CORGI CARDIGAN 

I avelskommittén har under 2016 ingått som sammankallande Carina Sandell-Widin och 
ledamöter Anna-Maria Stääv, Helen Henriksson, Viveka Jonasson samt Janneke Plomp.  

Kommittén som i denna from genomfört sitt andra verksamhetsår har sakta men säkert 
börjat ta form och ansvarsområden har nu blivit mer tydliga. Dock finns idag frågor kring 
organisation och engagemang som måste diskuteras vidare.  

Under året har planerad verksamhet genomförts och den sista delen i arbetet att revidera 
RAS version 3 som årsmötet 2012 gav i uppdrag till kommittén att genomföra 2013. Arbetet 
har under 2016 presenteras för uppfödare/medlemmar. Målet för revidering av RAS version 
3 har under 2016 genomförts och godkände SKK/AK kommitténs arbete, vilket nu har ersatt 
tidigare version och ligger ute på SKK samt SWCK/hemsida. 

Avelskommittén har via Carina Sandell-Widin under året, med underlag av SWCKs 
valphänvisningsregler, godkänt parningar för annonsering på SWCKs hemsida. Under året 
har avelskommittén korresponderat via e-post med minnesanteckningar. Kommitténs 
medlemmar har varit behjälpliga via telefon och e-post till SWCKs medlemmar och 
uppfödare. Två uppfödar-/medlemsträffar har genomförts under året.  

Ett RAS-möte genomfördes den 20 februari med genomgång av resultatet från enkäten om 
dräktighet och valpning inför RAS3.  Mötet diskuterade även valpkullsenkäten som tyvärr 
varit inaktiv i många år. Mötet föreslog en översyn och önskemål fanns att den nu bör 
uppstå igen och ingå i arbetet och dokumentationen i RAS4. 

Uppfödar- och medlemsmöte den 22 oktober Brukshundsklubben, Jönköping.  En träff med 
fokus på kommande avelsstrategier såsom genomgång av centralregistrering av DNA test för 
PRA och revidering av den mer omfattande hälsoenkät som skall skickas ut till uppfödare och 
Cardiganägare inför insamlingen och dokumentationen av RAS version 4. /Se separat 
redovisning./ 

Under 2016 har åtta avelsdjur DNA-testats fria från PRA. Under 2016 har 127 hundar 
ögonlysts. Av dessa har fem fall av katarakt rapporterats, 2 st. diagnos ärftliga och 3 st. 
diagnos ärftlighet kan ej bedömas, vilket är en ökning sedan 2015.  

Totalt antal registrerades 214 hundar under 2016 vilket är en ökning i förhållande till 
föregående år med 56 st. De senaste åren har rasen sakta men säkert stigit i antal, men vi ser 
nu en ökning som börjar närmar sig en förändring vad gäller födda kullar och ökat intresse 
för rasen, vilket givetvis är positivt men även måste ses som oroväckande och gör att vi nu 
närmar oss risken att tappa kontrollen över rasens hälsostatus. En positiv tendens är det  
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ökande antalet importer av avelsdjur som gynnar populationen och ger 
nya blodslinjer. Nya importer under året har främst hämtats från de nordiska länderna. 

Under 2016 användes 25 hanar och 33 tikar som sammanlagt gav 175 valpar vilket är mycket 
positivt. Det nya i dagsläget är att man under året sett tendens till ensidig avel med få 
avelsdjur. Statistiken visar att tre hanar under året producerat åtta kullar valpar med 
sammanlagt 58 stycken valpar och med detta stått för 42 % av årets avkommor. Detta har 
tidigare varit ovanligt för rasen och bör därför noteras. Man bör uppmärksamma s.k. 
”farfarskurvor” där en individ genom sina avkommor återkommer i en eller flera släktled. 
Antal valpar i kullarna varierar men överlag är valpkullarna för Cardigan ganska stora. Den 
genomsnittliga kullstorleken var samma som förra årets, 6-7 valpar. Den största kullen 
innehöll 10 valpar och den minsta 1 valp (se separat redovisning av statistik och analyser 
kring hälsa, valpkullar/inavelsanalys). 

Angelägna frågor inför kommande år som bör diskuteras vidare är hur vi kontrollerar aveln 
vad gäller dokumentation av DNA test för PRA. I slutkommentaren från SKK/AK av RAS 
version 3 sägs att klubben ska diskutera vilken form av dokumentation som skall gälla för 
rasens beskrivning av mentalitet. 

 

Sammanställning 

Carina Sandell-Widin 

Sammankallande avelskommittén för Welsh Corgi Cardigan 
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Verksamhetsplan 2017  

Avelsrådskommittén Welsh Corgi Cardigan 

 

 

Medlemsmöten 
 

AKC ser idag ett behov av att se över den nu aktuella situationen kring den nationella 

dokumentationen kring DNA- test för PRA som blir allt osäkrare. Det krävs nu att 

information går ut till våra medlemmar om hur vi skall agera i framtiden. 

 

Planerade möten ute i landet: 

07/10  Halmstad 

28/10  Norrköping 

11/11  Uppsala 

.  

 

RAS version 4 
 

Under 2017 kommer den första stora enkäten kring hälsa och mentalitet att genomföras.  

 

 

Valpkullsenkät  
 

Under 2017 kommer en reviderad valpkullsenkät gå ut till uppfödarna.  

 

Väl mött inför ett nytt spännande år med Welsh Corgi Cardigan 

Carina Sandell-Widin 

Sammankallande Avelskommittén  

 

 

 

 

 

 
Verksamhetsberättelse AKC 2016 
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Statistik/SKK avelsdata 2016 - Welsh Corgi Cardigan 
 

Avelsanvändning 2016 
Antal använda tikar i avel     = 33 st./ 33 st. valpkullar 

Antal inregistrerade hundar  = 214 (varav 18 importer) 

Genomsnitt inavelskvot        = 0,8 % 

 

Avelshane 2016/Kullar födda i Sverige. 
Antal använda hanar i avel = 25 st. 

Antal kullar  
= 33 st. 

Antal födda  
Valpar = 175 st. 

Sichaz Gregory Of Gowerston  4 31 

Gråsiskas Kuling  2 14 

Stock Dog's Rocket Man  2 13 

All Trade Easy Money  2 12 

Belroyd Pemcader Geraint  1 10 

Dragonheart Kasmir Moravia  1 9 

Skutegårdens Tiberius  1 8 

Yasashiikuma Dragon Defender  1 7 

Trafox Storm And Fire  1 7 

Geestland's Cloudy Moon  1 7 

Hurricane Cymraeg Ci  1 7 

Imme's Viking Warrior  1 7 

Brynlluan Coch Yn Syml  1 7 

Fromax Bilbo Bagger  1 6 

All Trade King Creole  1 6 

Verdidas Ghastly  1 5 

Waggerland Keep Smiling  1 5 

All Trade After Eight  1 4 

Mandene Empire Of The Sun 2 3 

Fest Lurody Cudnej  1 3 

Clovertrails Bright And Beautifull 1 3 

Nickname's Backgammon 1 3 

Tiwedas Astor 1 2 

Jazzmatazz Cymraeg Ci 1 2 

American Pie 1 2 

Elfborg Dansing Dragonheadforimmens 1 2 

 

 
 

 
 
 
Inavelsgrad: 

 
   2012    2013    2014    2015    2016  



SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN 
 

Svenska Welsh Corgiklubben                                         org nr 822004-0151 

21 

Inavelsgrad     1,4 %    2 %    1,6 %    2 %    0,8 %  

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.  
Analys: Inavelskvoten visar under 2016 en positiv minskning men kan ändå ses 

som stabil och inga större avvikelser från SKK: avelsrekommendationer kan 

noteras.  

 

Avelsstukturer i S.k. farfarskurvor 

Analys: Inga större förändringar under 2016. Men givetvis är linjeavel en 

del av avelsplaneringen. Det räcker inte att bara se på enstaka individer 

utan också deras utbredning i släktleden.                      

 

 
 

Registreringsstatistik 
 

  Antal reg/år    2012    2013    2014    2015    2016  

Tikar (varav importer)      74    ( 6)     75    ( 7)     64    ( 14)     83    ( 9)     110    ( 13)  

Hanar (varav importer)      77    ( 7)     79    ( 3)     46    ( 2)     72    ( 9)     104    ( 5)  

Totalt      151    ( 13)     154    ( 10)     110    ( 16)     155    ( 18)     214    ( 18)  

 

 
 

Djur använda i avel 
 

  2012  2013  2014  2015  2016 
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Kullar  20 23 15 22 33 

Tikar  20 23 15 22 33 

Hanar  16 21 15 21 25 

 

Kullstorlekar 

   2012    2013    2014    2015    2016  

Kullstorlek genomsnitt      6,9     7,0     6,1     6,1     5,8  

Antal kullar      20     23     15     22     33  

 
(År = födelseår)  
 

 
 

Föräldrarnas ålder 

 
 Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2016 (Totalt 33 st). 

 
  0 - 6 

månader  
  7 - 12 

månader  
  13 - 18 
månader  

  19 - 24 
månader  

  2 - 3 
år  

  4 - 6 
år  

  7 år och 
äldre  

  Tota
lt  

Mode

r   
   0     0     0     0     14     4     0     18  

Fader
   

   0     0     1     1     6     3     1     12  

Total
t   

   0     0     1     1     20     7     1    

  

Analys: Man kan se en större ökning av antalet registrerade hundar under 2016 

där fördelningen mellan hanhunds användning bör noteras. Men tendensen ger 

ändå en gynnsam helhet för rasens population tillsammans med de importer och 

internationellt utbyte som skett under året. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Hälsa 
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HD – Höftledsdysplasi 

Resultat av 63 undersökta individer fram 2012- 2015 (2016 saknas statistik): 

- HD/ Grad - A=2 st. - B= 4 st. - C= 16 st. - D=9 st. - E=5 st. 
Diagnos 2012  2013  2014  2015  

HD grad A  2   (8,7 %)        

HD grad B  4   (17,4 %)    1   (33,3 %)    

HD grad C  13   (56,5 %)  2   (22,2 %)    1   (50,0 %)  

HD grad D  3   (13,0 %)  4   (44,4 %)  1   (33,3 %)  1   (50,0 %)  

HD grad E  1   (4,3 %)  3   (33,3 %)  1   (33,3 %)    

Totalt antal undersökta   23   9   3   2   

Snittålder för undersökning (månader)   20   16   15   16   

Antal födda  137   161   91   134   

 

  
 

Analys: Ett fåtal röntgade individer. Det är i dagsläget svårt att se någon 

tendens. 

 

ED-statistik (armbågar) 

Resultat av 45st. undersökta individer 2010 – 2014 (2015 saknas statistik) 

- ED/ Grad 0=19 st., Grad 1=2 st. ,Grad 2=1 st. , Grad 3=0 st. 
 
Diagnos 2012  2013  2014  

ED ua (0)  19   (100,0 %)  5   (71,4 %)  2   (66,7 %)  

ED grad 1    2   (28,6 %)    

ED grad 2      1   (33,3 %)  

ED grad 3        

Totalt antal undersökta   19   7   3   

Snittålder för undersökning (månader)   20   17   15   

Antal födda  137   161   91   
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Analys: För få individer för att se en tendens, men att ändå 93% av de 

testade individerna har resultat U.A. är ändå en positiv läsning. 

 
Resultat - Undersökt Patella (Patellaluxation – knäledsurvridning) 

Resultat patella av 8 undersökta individer fram till 2014, patella u.a.=8 st. 
Diagnos 2012  2013  2015  

patella, ua  6   (100,0 %)  1   (100,0 %)  1   (100,0 %)  

patella, lateralt grad 1        

patella, lateralt grad 2        

patella, lateralt grad 3        

patella, medialt grad 1        

patella, medialt grad 2        

patella, medialt grad 3        

Totalt antal undersökta   6   1   1   

Snittålder för undersökning (månader)   18   13   20   

Antal födda  137   161   134   

 

Analys: För få individer för att ge en tendens även om alla 8 st.visade ett U.A. 

resultat. 

 

Ögonlysning 

Ögonlysningsresultat 2012-1016 
Diagnos Antal 

Distichiasis  1 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig  1 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlig  2 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas  2 

Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlig  1 

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas  2 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlig  1 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, måttlig. Ärftlig  1 

Öga UA  
Summa ögonlysta individer 

116 
127 

 

Analys: Under 2016 har avelsdjuren som varit under parning/valp förmedling 

inom SWCK alla varit ögonlysta u.a inför parning och DNA-testade för PRA 

eller ur PRA fria linjer.  

 

Det kan konstateras att under året har ca 25% av parningarna inte anmälts till 

SWCK för förmedling och där är dokumentation för både ögonlysningsstatus 

och DNA-test PRA okända. 
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Under 2016 har 28 ögonlysningar genomförts, varav 23 U.A., 2 st. ärftligheten 

kan för närvarande inte bedömas, 2st. ärftligt (art och omfattning redovisar i 

tabellen) 

  

Till SWCK avelskommittén för Cardigan har inkommit 8 dokumenterade DNA-

tester för PRA genom blodtester och samtliga visade sig vara fria från PRA. 

 

För att match DNA-test för PRA så är det av största vikt att dokumentera även 

övriga ögonförändringar genom ögonlysning. 

 
Mentalbeskrivning hund 

Antal testade hundar 2016 = Inga resultat har inkommit  
Sammanställning per år   2012    2013    2014    2015    2016  

Antal födda 137 161 91 134 193 

Känd mental status 7 4 2 2 - 

  varav - hanar 4 2 1 2 - 

           - tikar 3 2 1 - - 

Beskrivaren avbryter - - - - - 

Ägaren avbryter - - - - - 

Avbrutit MH (före 2002-07-01) - - - - - 

Oacceptabelt beteende - - - - - 

Ägaren avstår skott - - 1 - - 

Avsteg från avreaktion - - - - - 

 

Beskrivning Medel 

Nyfikenhet/Orädsla  3,4 

Aggressivitet  2,1 

Socialitet  3,6 

Jaktintresse  2,0 

Lekfullhet  3,4 
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Analys: Bygger endast på 45 individer men ger ändå en bild mental 

status. 

 

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. 

BPH testade hundar mellan 2012 – 2016, sammanlagt 21 st. beskrivna hundar 

inom rasen. (2016 resultat finns ännu inte tillgängligt på SKK). Under 2015 

BPH testades 3 hundar (tre tikar). 
Sammanställning per år     2012     2013     2014     2015     2016    Totalt för 2012-2016  

Antal födda     137     161     91     134     193     716  

Antal starter BPH     10     4     4     3       21  

   varav genomförda BPH     10     4     4     3       21  

Med skott     9     4     4     3       20  

   varav - hanar     6     2     1     0       9  

   varav - tikar     3     2     3     3       11  

Utan skott     1     0     0     0       1  

   varav - hanar     0     0     0     0       0  

   varav - tikar     1     0     0     0       1  

Ägaren avstår skott     1     0     0     0       1  

Beskrivaren avbryter     0     0     0     0       0  

Ägaren avbryter     0     0     0     0       0  

Oacceptabelt beteende     0     0     0     0       0  

Fördjupad genomgång     0     0     0     0       0  

 

Analys: För få testade individer för ett utlåtande om rasens tendens. 

 

Källförteckning 

Källa: SKK/avelsdata 
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/http://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=148 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AKP 2016 

AKP-MÖTEN 
Kommittén har under året haft 4 protokollförda möten. 

RAS FÖR WELSH CORGI PEMBROKE VERSION 4 
Under året har kommittén fortsatt arbeta med en revidering av RAS. Version 4 av RAS för 

welsh corgi pembroke skickades i mitten på december 2016 in till SKK/Avelskommittén för 

fastställande. 

UTVÄRDERING AV RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI (RAS) 
Detta är en uppföljning till RAS för welsh corgi pembroke version 3. 

Nulägesbeskrivning 

Registreringar 

År 
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Antal 

registreringar 
22 59 41 51 53 48 67 49 80 99 57 

Därav 
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4 6 8 6 4 11 3 7 13 8 7 

 

 
      

   

Kullstorlek 
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*År = födelseår 

 

Använda djur i aveln 
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Debut i avel 

Åldern för debut i aveln håller sig för det mesta inom rimliga gränser, 12 månader (2 hanar) 

till 6 år (2 hanar). Det är viktigt att vi låter individerna mogna innan de ska gå i avel och det 

verkar som att de flesta uppfödare delar den åsikten.  

Sammanfattning 

Inavelskoefficienten är på en hälsosamt låg nivå. För rasens typ och enhetlighet är det bra 

med en koefficient på denna nivå.  

De senaste åren har en del nytt avelsmaterial kommit in i vårt land och kommer 

förhoppningsvis att bidra till kvalitet och sundhet i rasen. Vi tycker att det syns vid 

utställningarna att den exteriöra kvaliteten har ökat. Att bredda avelsbasen är något som vi 

måste jobba med oavbrutet. Det är viktigt att välja rätt hane oavsett var i landet han bor.  

Nu hoppas vi bara att trenden håller sig och att vi fortsätter att producera fler kvalitativa 

valpar. Vi vill fokusera även på mentalitet och vill uppmuntra pembrokeägare att genomföra 

BPH med sina hundar.  

Mentalitet/funktion 
Under 2016 har 9 genomförda BPH inrapporterats till SKK. Totalt är det nu 41 pembrokes 

som genomfört BPH och vi ser fram emot ett ökat antal under 2017. Detta är det bästa sättet 

vi har idag för att beskriva mentalitet. Genom att klubben nu fokuserar på detta hoppas vi att 

våra uppfödare stöder den inriktningen och uppmuntrar sina valpköpare att deltaga på ett 

BPH. 

Hälsa 

Kost och motion 
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Kost och motion diskuteras i de flesta pembrokesammanhang eftersom det 

ju betyder mycket för hundens exteriör och sundhet. Om man vet hur en pembrokefront är 

konstruerad inser man lätt betydelsen av att hunden är välmusklad och inte bär på 

överskottskilo. 

Man bör tänka på att ca 60 % av hela hundens vikt bärs upp av fronten. Därmed är det väldigt 

viktigt att hunden för det första är väl konstruerad i fronten och att den inte tillåts gå upp i 

vikt. Det är också viktigt att hunden får röra sig naturligt i kroppen. Om hunden tillåts att dra i 

kopplet, antingen den har halsband eller sele, så blir det snedbelastningar i kroppen. Det i sin 

tur kan lättare leda till på lagringar i lederna som då diagnosticeras som artros.  

Att vara välmusklad i kroppen med en god balans underlättar för leder att röra sig och åldras 

på ett naturligt sätt vilket hjälper hunden att hålla sig sund och frisk.  
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Exteriör 

CK vid specialutställningar 

Materialet består av svenskfödda pembrokes vid SWCKs specialutställningar i officiell klass. 

Många faktorer inverkar när man ska försöka utläsa en trend av materialet. När utställningen 

hålls i Morokulien är det t.ex. uppenbart att de utländska hundarna har knipit det övervägande 

antalet CK. 
År Plats /Domare Antal CK/ 

Antal deltag. 

% CK Plats/Domare Antal CK/ 

Antal deltag. 

% CK medel 

%CK 

2007 Hässleholm 
Wilberg Leif-Herman 

10/32 31 Morokulien 
Stephanie Headgepath 

2/22 9 22 

2008 Almare Stäket 
Peter Green 

8/29 28 N/A N/A N/A 28* 

2009 Haparanda 
Swann Julie 

4/7 57 Örkelljunga 
Almgren Hans 

9/20 45 48 

2010 Norrköping 
Raita Ritva 

4/11 36 Morokulien 
Fran Fricker 

8/11 73 55 

2011 Simmatorp 
Eva Valinger 

7/17 41 Österbybruk 
Dover Kevin 

6/11 55 46** 

2012 Degernäs 
Ingrid Prytz Ohm 

5/21 24 Backamo 
Roland Fors 

7/18 39 31 

2013 Tånga hed 
Anneli Sutela 

3/11 27 Morokulien 
Vincent Savioli 

3/18 17 22 

2014 Bollnäs 
Nilsson Susanne 

3/5 60 Kågeröd 
Rohlin Thomas 

10/22 45 53 

2015 Eskilstuna 
Edoff, Anne Chatrine 

8/12 67 N/A N/A N/A 67 

2016 Ronneby brunn 
Klindrup, Freddie 

9/15 60 Morokulien 
Horswell. Jeff 

1/7 14 37 

*2008 arrangerades endast den internationella circuiten som ej dömde enligt svenska utställningsregler. Här har 

omdömet EXCELLENT fått motsvara CK.  

**2011 började det nya nordiska bedömningssystemet gälla. 

 
 

 

Eva Granlund/Avelsråd pembroke 
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Verksamhetsplan AKP 2017 

 
En plan för hur avelsstrategierna ska förverkligas finns i dokumentet RAS för welsh corgi 

pembroke. Där finns även kort- och långsiktiga målbeskrivningar för de aktiviteter vi arbetar 

med. Under 2017 kommer vi att fokusera på följande aktiviteter: 

 

 Bevakning av Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). 

 Uppföljning av hälsoenkäten med direktenkäter om kryptorkism och kejsarsnitt. 

 Planera en rasträff med bla. genomgång av nya versionen av RAS. 

 Ta fram informationsmaterial om anledning till överdriven kloslitning på framtassar. 

 Ta fram information om huruvida ”kort bröstben” är en reell fara för rasen eller en 

trendig kommentar. 

 

Eva Granlund/Avelsråd pembroke 
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Verksamhetsberättelse regionombud  2016 

Redovisning från regionombuden 
Skåne: 

 

Swck:s corgiträff i Malmö den 1/10! 

Vi var 9 hundar och 24 människor.  

Vi började med en liten tipspromenad med 10 frågor och en utslagsfråga ( en burk med 

hundgodis och så skulle man gissa antalet godisar som låg i) och där var det Andreas K som 

vann, han fick 10 rätt och gissade närmast på antalet godisar. Han vann därmed en 

presentcheck på Boulebar i Malmö värde 900:-! 2:an, 3:an, 4:an o 5:an fick ett hundkoppel 

och hundleksak skänkta av kennel Älvdrottningen. 

Efter prisutdelningen så blev det lite fika och sedan avslutade vi. 

Stort tack till Boulebar i Malmö för den fina vinsten och stort tack till alla ni som kom, det var 

jättekul! 

// Monika Johansson Ordförande Swck 

 

Blekinge: 

 

Swck träff i Ronneby den 29 oktober. 

Vi blev fem stycken hundar och sex människor. Vi blev flera i år än förra året så vi ökar. Vi 

tog även i år en promenad i solen.  

För nästa år så planerar jag promenad och en lekstund då jag fick förslag från gänget att det 

hade varit roligt att träffas och att hundarna skulle kunna leka lösa lite. Detta planerar jag att 

göra någon gång under våren i Karlskrona. 

// Helena Petersson 

 

Halland: 

 

I vår region har vi inte haft någon verksamhet under 2016. 

//Helena Robertsson 

 

Kalmar/Kronoberg: 

 

Vi har inte haft några aktiviteter och har inga planer för nästa år.  

// Jan-Åke och Annika Fremberg 

 

Göteborg/Bohuslän: 

Inget Svar 

 

Skaraborg/Jönköping: 

 

I år 2016 har vi inte gjort mycket. Tid och energi gick till aktivitetshelgen och till valläger. 

Nästa år vill vi ha en corgi-promenad och en utställning/ringträningsdag. Kanske något mer. 

//Cor van der Beek 

 

Östergötland: 

 

Inget i år i Östergötland. Planerar träff till sommaren! Budget inte satt ännu. // Sofia 
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Gotland: 

 

Här på Gotland har det inte varit någon corgiaktivitet i år. Har försökt några år att få ihop 

någon gemensam corgipromenad, men det var dålig respons, så i år har jag inte riktigt haft 

inspirationen att ordna något. Det finns ju inte så många corgisar på ön, men så fort jag träffar 

någon ny brukar jag gå fram och presentera mig, så de vet att jag finns. Få se om orken och 

inspirationen räcker till något nästa år. För egen del tränar vi mest rallylydnad nu. Min Nestor 

har fått lite artros och går på cortison ( han är 9 år nu), så ska det bli något tävlande nästa år 

får jag ansöka om dispens. Men vi gör vad vi kan för att visa att rasen är användbar och har 

lyckats flytta upp oss till fortsättningsklass i rallylydnad. Är uppe i klass 3 i lydnaden, men 

det är lite för svårt för både matte och hund. 

// Kajsa 

 

Värmland/Dalsland: 

Inget svar 

 

Mälardalen: 

Inget svar 

 

Hälsingland/Gävleborg/Dalarna: 

 

Det har inte hänt något under 2016 i Gävleborg och Dalarna. Har inte något planerat för 2017 

i dagsläget. Men har en tjej som kan ta över som ombud för Dalarna. Jag har idag Hälsingland 

Gästrikland och Dalarna så mitt område är väldigt stort. 

// Helena Wiklund 

 

Jämtland/Västernorrland: 

 

Monter på Hund-spiration i Jämtland 

Vi hade våran årliga Corgi-träff i början på Juni 

Mindre träff i anslutning till Int. Uts. Svenstavik i augusti 

  

Nästa år blir lika. 

Kostnad corgi-träff: Ca 500:- 

Montern va gratis i år så jag utgår från att det är det även 2017. 

//Cathrin Nordin Jämtland-Härjedalen-Västernorrland 

 

Västerbotten/Norrbotten 

 

I augusti hölls en swck corgiträff hemma hos kennel Blåtiran utanför Råneå med fika och 

lekar/tävlingar. Älvdalens Hundhälsa sponsrade priser, kennel blåtiran sponsrade fika. Ca 20 

cardigans och 4 pembroke deltog. 

Planer för 2017 är en liknande corgiträff på hösten. Håller även på att undersöka om det går 

att ordna en inomhusträff med t ex nosework under april/maj (lokal Rögers Hundtjänst). 

Mvh Paula  

Region Norrbotten 
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Motion 1 

Motion till Svenska Welsh Corgiklubbens årsmöte 25/3 2017  

För att kunna tillvarata vallningsanlaget i våra raser bör SWCK jobba för att raserna ska kunna delta i 
vallanlagstest- och prov som arrangeras av SKK:s verksamhetsklubb Svenska Kroppsvallarklubben.  
De vallningsläger som vallningskommittén i SWCK har arrangerat visar att det finns ett intresse hos 
corgiägare att prova på vallning med sina hundar.  
För att kunna utveckla detta bör SWCK inleda ett samarbete med Svenska Kroppsvallarklubben, där 
verksamheten sker under kontrollerade former, bl a med tanke på etiken när vi har med djur att 
göra.  
Min motion innebär att SWCK ska: 
 • Arbeta för att tillvarata vallningsanlaget i våra raser 
 • Inleda samarbete med verksamhetsklubben Svenska Kroppsvallarklubben 
 • Arbeta för att welsh corgi cardigan och welsh corgi pembroke ska kunna delta på officiella prov i 
Svenska Kroppsvallarklubbens regi  

Karlstad 2017-02-21 Carina Tännström 

Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå motionen. 

Motion 2 

Motion angående parning med olika färger hos welsh corgi cardigans 
 
Vi har i vår ras welsh corgi cardigan många vackra och olika färger. Bland dessa färger finns 
det enligt SKK och SWCK en parning som det  inte är tillåtet att regga valpar efter och det är 
blue merle + blue merle. För närvarande är det enligt SKK inte fel att para brindle med blue 
merle en kombination som förkastats av SWCK. Vissa restriktioner följer dock på valpar i en 
blue merle+brindle kombination om man får sobelfärgade valpar. 
 
Förslag till SWCK 
 
Mitt förslag till SWCK är att utarbeta riktlinjer tillsammans med SKK, så att inte olika 
uppfattningar råder i detta spörsmål. 
 
Pia Schröder 

Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå motionen. 
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Motion 3 

På SKK:s forum "Köpa hund" illustreras vår ras, welsh corgi cardigan med en 
uppställningsbild på en hund. Denna bild bör bytas ut. 
Mitt förslag till SWCK:s årsmöte är att byta ut denna bild hos SKK till en ny, modernare och 
då en bild på en synnerligen välbygd welsh corgi cardigan. 
 
Pia Schröder 

Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå motionen. 

Motion 4 

Motion till 2017 års årsmöte 
 
Angående klubbens krav på ögonlysning på welsh corgi cardigans för att få ta del av klubbens 
valphänvisning. 
Detta svar på min fråga ang ögonlysning fick jag av Karin Drotz hos SKK. Med hänvisning till 
detta vill jag ha en tydlig förklaring av SWCK varför klubben satt en enda ögonlysning som 
krav och inte följer den praxis som råder.  Jag vill här särskilt påpeka sista raden om att 
ögonlysning är en färskvara. Att ha det krav som nu finns angående ögonlysning på welsh 
corgi cardigans, tyder på bristande kompetens hos ansvarigt avelsråd. 
Citat: 
"Hej, 
  
Kravet att ögonlysningsresultatet inte ska vara mer än 12 månader gammalt gäller för raser som har 
centralt hälsoprogram med ögonlysning. Rasklubbar kan i sina rekommendationer ange annan 
tidsgräns. Ögonlysning är som du säger en ”färskvara” och måste därför göras om." Slut citat 
 
Mitt förslag till SWCK 
Att omedelbart slopa gällande ögonlysningskrav  för svenskfödda welsh corgi cardigans.  
Om farhågor finns från klubbens sida angående importerade avelshundar så kan kravet läggas här 
och då ska ögonlysningen ske korrekt. Att importerad avelshund antingen en gång per år eller inför 
varje parning ska ögonnlysas med resultat utan påvisbar ärftlig katarakt.  Uppfödare som inte 
uppfyller av SWCK fastställda krav på ögonlysning bör konsekvent inte få finnas med på SWCK:s 
uppfödarlista 
 
Pia Schröder 

Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå motionen. 
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Motion 5 

Motion angående krav på uppfödare 
 

Info för uppfödare inom SWCK gällande valphänvisning. 

Gällande för medlemmar i Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK). 

Krav på uppfödare 

Följande krävs av uppfödare inom SWCK: 

– Skall följa SKKs grundregler samt SKKs avelspolicy 

– 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 

I ovan inklippta text uttrycks följande krav på SWCK:s uppfödare att "Skall endast avla på 

rastypiska, sunda och friska individer. Då ställer jag frågan, vad är en rastypisk welsh corgi 

cardigan och vem sätter epitetet  rastypisk respektive icke rastypisk på en individ. För i 

konsekvensens namn måste det ju finnas icke rastypiska cardigans och jag vill veta vem, vad eller 

vilka som äger frågan att bestämma detta.Vidare bör meningen "Skall, om något onormalt uppstår 

i kullen, informera avelsrådet". Även här gäller, vem bedömer vad som är onormalt? Det som är 

normalt för en uppfödare kan vara onormalt för en annan. 

Mitt förslag till årsmötet:  

Ta bort eller gör om denna mening ang "Skall avla endast på rastypiska......." Ska en hund anses 

som rastypisk bör den i utställningssammanhang ha fått minst tre exc från officiell utställning. 

Slopa hela meningen -Skall, om något onormalt uppstår i kullen, informera avelsrådet.  

Pia Schröder kennel Wesa Borg 

Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå motionen. 

Motion 6 

Motion angående SWCK:s papperstidning Corgi Prat 
Nya tider och nya rutiner. Så kan jag bäst sammanfatta att en publikation som Corgi Prat nu 
är omodern och därtill kostar klubben avsevärda summor. 
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Den mesta och senaste information rörande våra corgisar får vi idag över 
Internet. Att då lägga ner tid och pengar på en papperstidning är omodernt,  ineffektivt och 
dyrt. År 2014 var kostnaderna för tryck och porto av tidningen närmare 80.000 kronor. 
Mitt  förslag till SWCK:s årsmöte är att dra ner på antalet nummer per år för Corgi Prat till 
två. Klubben kan istället satsa lite extra på dessa nummer, ett julnummer och ett 
sommarnummer. Däremellan bör klubben se över möjligheterna att ha en vital hemsida på 
facebook där medlemmar kan komma till tals, senaste nytt  presenteras och glada corgi 
nyheter förmedlas. Allt detta för ingen kostnad alls. 
 
Pia Schröder 

Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå motionen. 

Motion 7 

Motion angående klubbens avelskommitér. Under flera år har welsh corgi cardigans 
avelskommité ofta bytt funktionärer. Hur dessa tillsätts eller deras lämplighet känner jag inte 
rutinerna kring. Men en stabil avelskommite är ur alla synpunkter önskvärd. Som läget varit 
hittills, så tycks nya funktionärer tillsättas i det fördolda liksom avsättandet av gamla. 
Mitt förslag till SWCK:s årsmöte 
Att till respektive avelskommitér låta årsmötet tillsätta lämpliga funktionärer. Precis som i 
andra uppdrag för SWCK:s styrelse så får vakanta platser tillsättas först vid nästa årsmöte. 
Detta förslag bygger på ett demokratiskt tillsättande av funktionärer för avelskommiteerna. 
 
Pia Schröder 

Styrelsen föreslår Årsmötet att avslå motionen. 

Motion 7 

Motion till årsmötet 2017 
En oroväckande trend är att inom welsh corgi pembroke används avelsdjur som inte är 
ögonlysta u.a på ögonen. Det används även avelsdjur där SKK avråder att använda hundar 
med just den här diagnosen i avel. Detta gör även att många avstår från att ögon lysa 
avkommer efter en sådan kombination. Jag tycker att detta är allvarligt och att 
valphänvisningsråden skall ändras från bör vara ögonlysta till skall vara ögonlysta. 
Som det ser ut idag skall alla cardigan vara ögonlysta och de har inte lika många 
anmärkningar på sina ögonlysningar som pembroke har. Därför är det mycket underligt att vi 
inte har samma krav på pembroke som på cardigan för valphänvisning. Pembroke är en ras 
på enorm frammarsch och är inte så liten som den en gång har varit. 
// Lisbeth Nilsson  

Styrelsen föreslår Årsmötet att tillstyrka motionen. 

 


