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Årsmöte: Vi hade ett digitalt Zoom-möte 6 juni 2021 . 27 medlemmar deltog på möte.
Styrelsemöten: 2021 genomfördes 10 protokollförda styrelsemöten plus en konstituerande möte
efter årsmöte. En styrelsemöte var fysiskt tillsammans med avelskommité i oktober. De andra
möte var digitalt med Zoom. Alla har varit beslutsmässiga.

Verksamhetsberättelse AKC 2021
AVELSKOMMITTÉN WELSH CORGI CARDIGAN
I avelskommittén /AKC har under 2021 ingått som sammankallande
Carina Sandell-Widin och ledamöter Fia Nilsson samt Ulla Therman.
Kommittén som i denna from arbetat sitt femte år med ett gott samarbete.

Under året har genomförts enligt fastställd verksamhetsplan två Medlems- och uppfödarträff.
- Eskilstuna 2 oktober, Vikten av balans för våra Cogiraser mellan tillväxt och fysisk
aktivitet från valp till vuxen. Föreläsare: Maria Knutas Fysioterapeut från Health Dog
Academy, Enköping.

- Vid träffen i Eskilstuna diskuterade frågor kring tendenser i rasen och behovet av ett
genensamt informationsmaterial från klubben med tips och råd kring den unga hundens
tillväxt och fysisk aktivitet, en intressegrupp bildades som skall fundera vidare över de tankar
som kom fram under mötet.
- Osby 27 februari, Hundens ortopediska sjukdomar. Föreläsare Per Josefsson, Veterinär
och ortopedspecialist.
- I samband med träffen i Osby diskuterades delrapporten för pågående inventeringen av HDstatus samt risken med matadoravel inom våra raser och där AKP nu ser tendenser som bör
uppmärksammas och nu tar kontakt med SKK/AK i frågan.

Vid möten under 2021 har AKC i samarbete med AKP haft gemensam planering av
medlemsträffar samt med skrivelser till SKK/AK.
Ett flertal kontakter från medlemmar och uppfödare gällande avelsfrågor till AKC har under året
genomfört via telefon och mail.
Som ett led i den pågående HD inventeringen (2023) sammanställdes i oktober 2021 en delrapport
till SKK/AK. Här presenterades från AKC/AKP resultat och gjordes även en
konsekvensbeskrivning som berör inventeringen och bör diskuteras vidare. (se bilaga )..
Enligt AKC planering av presentation kring RAS version 4 lämnas in till SKK/AK under första
delen av 2021 vilket nu har blivit fördröjt och vår förhoppning är att ändå kunna presentera
resultat för medlemmarna och under andra halvåret skicka in RAS version 4 för granskning till
SKK/AK.
En revidering av valpkullsenkät som är under arbete. Då enkäten även berör AKP och där har nu
genomfört en stor hälsoenkät till medlemmarna så avvaktar vi utskicket för att där kunna göra ett
gemensamt genomförande. Enkäten är en del i AKC årsredovisning samt en del av
statistikinsamling inför RAS 4.
Avelskommittén har via Carina Sandell-Widin under året, med underlag av SWCKs
valphänvisningsregler, godkänt fyra 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.

SWCK uppdrag av styrelsen 2021 till AKC:s att förbereda ärenden/skrivelser för klubbens
räkning.
– Delrapport HD-inventering till SKK/AK.
– Ärende SWCK svar på skrivelse: Höfter på Welsh Corgi Cardigan.
Även under 2021 har efterfrågan på valpar varit större än tillgången i landet som tyvärr inte
gynnat rasen vad gäller en viss tendens av importerade valpar från länder med en annan syn på
uppfödning gäller .
SKK/AK godkänd i november 2019 klubbens ansökan om centralregistrering grad1 av DNA-test
för PRA på Cardigan. Det har under 2021 på SKK avelsdata registrerats DNA-test för PRA. Mer
information kring registrering finns att ta del av på SWCK webbsida.
I och med detta kommer klubben inte att registrera några dokument med testresultat utan hänvisar
till SKK/avelsdata.

Under 2021 har avelsdjur som DNA-testats fria från PRA skickats in med remiss till
SKK/avelsdata.
Av de 58 individer som under 2021 ögonlysts har 6st fall rapporterats med anmärkning.
Resultat av de 39 individer som HD röntgats visar samma tendens som tidigare över vad som är
normalvärde för rasen (se diagram medan).
Totalt registrerades 243 hundar under 2021, vilket är ökning med ca 5% av antal hundar i
förhållande till föregående år. Även detta år upplevs ett 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.
Den tidigare positiva tendensen av importer av avelsdjur har ökat men här skall även nämnas det
samarbete som sker mellan länder/uppfödare genom inseminationer då osäkerheten med att resa
mellan länder även tidvis varit oroande under året.
Det importerades 15 st. hundar under året vilket är en 100% ökning från föregående år främst
hämtade från de nordiska länderna, Polen samt Ryssland.
Under 2021 registrerades 36 valpkullar vilket är en minskning sedan föregående år och där
användes 28 hanar till 36 tikar som sammanlagt gav 228 st. valpar.
Antal valpar i kullarna varierar men i överlag är valpkullarna för Cardigan ganska stora. Den
genomsnittliga kullstorleken var samma som förra årets, oftast förekommande 6-8 valpar.
Inavelsgraden på kombinationer 2021 ger ett genomsnitt på 1,5 % vilket är en ökning med 0,4%,
men i längre tidsperspektiv ses en bra tendens även om det ändå bör vara ett observandum.
I antal födda färger domineras Brindle och trefärgade, därefter Blue Merle och sedan Röd/Sobel.
Under året har det tillkommit ett antal nya uppfödare i rasen, främst uppfödare som redan är
etablerade men som nu även lagt till Welsh Corgi Cardigan som ras i sin uppfödning.
SWCK välkomnar följande nya uppfödare/kennelnamn till Welsh Corgi Cardigan
-Braavel Garden
- Hamrabäckens
- Team Attitudos
- Wachami´s
-Älvlyckans

En fråga som togs under 2021 från slutkommentaren från SKK/AK i RAS version 3 där klubben
ska diskutera vilken form av dokumentation som skall gälla för rasens beskrivning av mentalitet.
Frågan har diskuterat inom AKC som nu samlat in information om vad som gynnar vår ras för
bästa bedömning vad gäller beskrivning av mentalitet och kommer att föreslå BPH (Beteendeoch Personlighets Beskrivning) inför RAS version 4
Även att presentera valpkullenkäten som är en viktig del av arbetet med RAS.

Här bör man mötas och diskutera vad SWCK kan göra för rasen och uppfödarna, men även vad
uppfödarna kan göra för klubben och rasen. En viktig fråga att diskutera när det gäller
kvalitetssäkring inför framtiden.

Sammanställning

Carina Sandell-Widin
Sammankallande avelskommittén för
Welsh Corgi Cardigan/AKC

Källhänvisning/SKK/avelsdata
Registrering.
Antal reg/år

2017

2018

Tikar (varav importer)

94

( 7)

Hanar (varav importer)

101

( 13)

Totalt

195

( 20)

90

2019

( 10)

127

82

( 6)

172

( 16)

2020

2021

( 8)

100

( 2)

130

( 10)

106

( 7)

124

( 4)

113

( 5)

233

( 15)

224

( 6)

243

( 15)

Antal använda avelshanar/tikar till 42 valpkullar 2021:
Under 2021 användes 28 hane till 36 tikar som tillsammans producerade 230 avkommor, .
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kullar

32

31

38

42

36

5

Tikar

31

31

38

40

36

5

Hanar

26

23

30

32

28

5

Kommentar: Under 2021 ha samma tendens vad gäller hanhundsanvändning i avel, att sprida
hanhundsanvändningen gynnar populationen och minskar risken för matadoravel vilket är ett
observandum idag..

Inavelsgrad
Inavelsgrad

2018

2019

2020

2021

0,7 %

0,9 %

1,1 %

1,5 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

Kommentar: En smygande ökad tendens att beakta även om det idag inte finns någon direkt oro
men ändå vara ett observandum.

Ögonstatus
Diagnos
PPM, iris-iris lindrig
Distichiasis
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig
Öga UA

Antal
1
2
1
45

DNA-test för PRA/ 2021
- Under året har 8 st, individer registrerats i avelsdata, alla fria från PRA

HD-avläsning 39 hundar/2021
Diagnos

Antal

HD grad B

6

HD grad C

19

HD grad D

11

HD grad E

3

Bilaga 1
Delrapport HD-inventering

Svenska Welsh Corgi Klubben
SWCK Avelskommittén för
Welsh Corgi Cardigan/AKC
Welsh Corgi Pembroke/ AKP

Delrapport/dagsläge för inventering HD status
Som ett led i den pågående inventering 2020 – 2023 gällande HD status för SWCK två
Corgiraserna har AKC och AKP sammanställ en delrapport.
Som ett första steg i implementering av uppdraget till uppfödare- och medlemmarna inom
SWCK kring de två Corgirasernas HD-status blev att på snabbaste och bästa sätt delge det
resultat av mötet mellan SWCK och SKK/AK, Stockholm feb-20
Avelskommittéerna planerade en rad möten fördelat över landet med fysisktmöten med
uppfödare och medlemmar. Nu ställdes samtliga fysiska möten in och läggas på framtiden då
inge sammankomster fick genomföras p.g.a. Pandemin, informationen fick nu istället
genomföras genom övriga digitala media.
Information och implementering av inventering HD-status till medlemmarna
Via följande media har information nått medlemmarna
- SWCK/Webbsida
- WCP/klubbens tidning
- SWCK /FB grupp lades informationen.

- Inför SWCK årsmöte 2021 redogjorde avelskommitterarna i årsberättelsen vad SWCK och
SKK/AK arbetat fram på möte februari 2020 gällande inventering och
avelsrekommendationer som skall utvärdera 2023.
//Givetvis inte helt tillfredställande men ändå under rådande omständigheter en bra start.//
Utifrån dokumentationen via SKK/avelsdata över HD-röntgade individer har man även
kunnat följa utvecklingen under tidsperioden och där göra en preliminär tolkning av
statistiken kring rasernas HS-status. Under perioden fram till idag har antalet HD-testade
hundar markant ökat på både Welsh Corgi Cardigan och Welsh Corgi Pembroke.
En positiv procentsats med tanke på tidsperioden men fortfarande är ett relativt litet underlag
för raserna i stort.
Läget internationellt
I de Skandinaviska grannländerna är det fortfarande bara Finland som avelsrekommendation
har känd status för HD, efter många års dokumenterad statistik är fortfarande C-grad
statistiskt en normalstatus. (se. dokumentation från SWCK inför möte med SKK/AK feb-20)
Ser man vidare vad gäller HD-resultat i Europa med liknade förutsättningar som Sverige så
kan konstateras (i en liten begränsad studie) att diagnosen på HD är mer mot A/B här finns
givetvis en hel del frågor kring genomförande och avläsning.

Resultat/delrapport av HD inventering 2020.01.01 - 2021.10.13
Utvärdering:
Statestik från SKK/Avelsdata över röntgade hundar/HD-status vid inventeringens början fram
till idag.
Welsh Corgi Cardigan 2020 - 2021
Diagnos

2020

HD grad A
HD grad B

5

(31,3 %)

HD grad C

9

(56,3 %)

HD grad D

2

(12,5 %)

HD grad E
Totalt antal undersökta
Snittålder för undersökning (månader)
Antal födda

16
12
228

2021 /tom. 20211013
Diagnos

Antal

HD grad B

6

HD grad C

19

HD grad D

11

HD grad E

1

Welsh Corgi Pembroke 2020-2021
Diagnos

2020

HD grad A
HD grad B

2

(66,7 %)

1

(33,3 %)

HD grad C
HD grad D
HD grad E
Totalt antal undersökta
Snittålder för undersökning (månader)
Antal födda

3
12
220

2021/tom.20211013
Diagnos

Antal

HD grad B

4

HD grad C

2

HD grad D

2

HD grad E

3

Synpunkter från uppfödare/medlemmar:
Från uppfödare och medlemmar har synpunkter inkommit gällande kvaliteten på HDscreening och avläsning/diagnos där det fortfarande inte är tillförlitliga vad gäller
Corgiraserna då de inte kliniskt blir genomförda på rätt sätt. En oro finns även över att det
markant skiljer sig mellan kliniker och att man fortfarande inte har förtroende för att det finns
rätt utbildat personal som genomför undersökningen.

Konsekvensanalys
Det finns en vilja från uppfödare och medlemmar att med hjälp av projektet med
inventeringen utvärdera HD-status som därigenom ge en rättvis avelsrekommendation för de
två Corgiraserna.
En viktig del av konsekvensanalysen i dagsläget visar att raserna inte följer den standard som
finns idag vad gäller avläsning/diagnossättning, brister finns i kvaliteten vid genomförande
både kliniskt och utifrån rasernas anatomi. Detta ger som resultat en alldeles för stor
felprocent och gör att kliniskt friska avelsdjur slås ut.
En del i målet för inventeringen var de avelsrekommendationer som arbetades vid mötet
mellan SWCK och SKK/AK för Corgiraserna där C-höft statistiskt ses som normalstatus för
de två raserna.
Vid SKK registrering av valpkull har man inte tagit hänsyn till de avelsrekommendationer
som arbetades fram vid mötet mellan SWCK och SKK/AK utan följer de grundregler som
gäller alla raser.
Här kan man konstatera att de uppfödare som följt klubbens nya avelsrekommendationer på
HD röntgen i vissa fall nu inte haft valphänvisning eller även delgivits en reprimand från SKK
på grund av detta.
Då HD-röntgen är skrivet som en avelsrekommendation och på så sätt är frivilligt att
genomföra kan detta få en konsekvens att inte uppfödare inte HD-röntga sina avelsdjur p.g.a.
följderna kring restrektioner.

Summering/uppföljning
Vilja finns från uppfödare att HD-röntga sina avelsdjur och på så sätt bidra till inventeringen
och kommande utvärdering.
Idag finns en del hinder som oroar uppfödare vad gällande genomförande av röntgen kliniskt
samt avläsning/diagnos och SKK registrering av valpar efter röntgade föräldrar som följer
SWCK och SKK/AK avelsrekommendationer.
Effekten av inventeringen fram till idag är positiv då en stor procentuell ökning av individer
för de två Corgiraserna har röntgats under perioden. Fortfarande kvarstår vikten av att
använda kliniskt friska individer i avel och inte slå ut en stor del av populationen p.g.a
generella avelsrekommendationer för HD-status där konsekvensen är att förlora ett stort antal
avelsdjur i den till gängliga populationen som finns idag.
Internationellt har inga förändringar skett där HD-status registrerats på Corgiraserna,
normalstatus ligger fortfarande på C-höft.
I våra Skandinaviska grannländer är det fortfarande bara Finland som registrerar HD-status
och då som känd status och avelsrekommendationer.
Ett konstaterande vad gäller HD-resultat i Europa med liknade förutsättningar som Sverige så
kan man se att diagnosen på HD är mer mot A/B där en avläsning i Sverige fått ett helt annat
resultat, här finns givetvis en hel del frågor kring hur utförande och avläsning genomförts.

Som slutord, nu kan vi äntligen samla medlemmar till träffar för att nu ge vidare
information och diskutera tillsammans inom SWCK hur man på bästa sätt kan se över
resultaten och framtidens en diskussion som förhoppningsvis kan vara en del i riktlinjerna

när inventeringen skall utvärderas. I dagsläget bör SKK registrering göras mer anpassad till
projektet för att på så sätt uppmuntra till att fler individer ges HS-status inom raserna.

Linköping 2021.10.13

Carina Sandell-Widin
Sammankallande AKC
På uppdrag av SWCK och AKP

Källor
(sid. 2/4)
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (sid. 6)
SKKs Grundregler
SKK/AKs policyuttalande avseende HD
Skrivelse avseende avel med hundar diagnosticerade med HD-grad C
Malm S et al. (2010). Association between radiographic assessment of hip status and subsequent
incidence of veterinary care and mortality related to hip dysplasia in insured Swedish dogs. Prev. Vet.
Med. 2010;93: 222-232.
Övrigt underlag inför mötet
Agria Breed Profiles veterinärvård för welsh corgi cardigan och pembroke 2011-2016
Hälsoenkät genomförd av Svenska Welsh Corgi Klubben
Karbe G T et al. (2012) Radiographic hip joint phenotype of the pembroke welsh corgi. Veterinary
Surgery 41; 34-41.
SWCKs sammanställning av corgirasernas hälsostatus/HD
Utdrag ur justerade protokoll från sammanträden med SKKs avelskommitté, SKK/AK nr 1-2019, 32019 och 5-2019

(sid. 3/4)

Avelsrekommendation
SWCK rekommenderar att uppfödare beaktar följande vid avelsplanering:
– Bör ej låta betäcka tik som är yngre än 24 månader
– Avelsdjur skall vara ögonlysta innan parning, samt tidigast vid 24 månader.
– SWCK avråder avel med fluff.
– (End. Pembroke) Ett av föräldradjuren i en kombination bör ha stubbsvans så att det för
rasen unika stubbsvansanlaget bevaras och förs vidare.
– (End. cardigan) SWCK’s ståndpunkt är att blue merle endast ska paras med trefärgad.
– HD-status. Som ett led i den inventeringen av HD status följa de rekommendationer och
avelshänsyn som arbetad fram i samråd med SKK/AK och AKC/AKP.
Avelshänsyn För ett långsiktigt hållbart avelsarbete med hänsyn till såväl hälsa som genetisk
variation bör följande riktlinjer avseende HD beaktas i avelsarbetet:
– Hund med kliniska symptom på HD får inte användas i avel, oavsett HD-status vid röntgen
– Hund med HD-grad E får inte användas i avel
– Hund med HD-grad D får endast paras med hund med HD-grad A eller B
– Hund med HD-grad C behöver inte konsekvent uteslutas från avel
Se länk: Slutsatser från möte mellan SKKs avelskommitté/avdelning för avel och hälsa och
Svenska Welsh Corgi Klubben, den 26 februari 2020
Nytt kring inventering av rasernas HD-Status 2020
Som ett led i arbetet med att kartlägga rasernas HD-status har SWCK/ AKC & AKP
tillsammans med SKK/AK arbetat fram en avelsrekommendation som skall ta hänsyn till både
hälsa och genetisk variation. Kartläggningen kommer att pågå under en treårsperiod (20202023) och därefter sammanställas och utvärderas för vidare diskussion.
För att nå fram till en rättvis utvärdering kring våra två rasers HD-status så är det av stor vikt
att röntga kommande avelsdjur och uppmuntra enskilda medlemmar att under tidsperioden
röntga sina hundar.
AKC & AKP/ Rekommendationen att HD-röntga våra raser är på inget sätt tvingande men är
en viktig del för att kunna ge ett rättvist underlag att arbeta vidare med och där ge en bild av
det faktiska läget vad gäller hälsa och genetisk variation.

(Sid. 4/4)
Hur skall jag tänka som hundägare/uppfödare:
– Hur gör jag som hundägare: Låt HD-röntga din hund tidigast vid ca 18 månader och fram
till ca 3 års ålder. När det gäller äldre hundar över ca 4 års ålder tillkommer som regel
åldersförändringar och det ger ingen rättvis bild av hundens ursprungliga status.
– Hur gör jag som uppfödare: HD-röntga dina kommande avelsdjur och följ de avelshänsyn
som rekommenderas utifrån det HD-resultat som arbetats fram av SWCK och SKK/AK.
– Hur tänker jag kring mina avelsdjur: När det gäller avelstikar som redan haft en kull
valpar kan dräktigheten och förlossning påverkat tikens ursprungliga HD-status och nu bli
missvisande . För de äldre avelshanarna (över 4 år) kan HD-status påverkats av
åldersförändringar och på så sätt inte ge en rättvis klinisk bild.

Bilaga 2 (sid.1/1)

DNA-testade fria från PRA 2018 - 2020
SKK/avelsdata, Inskickade DNA resultat via remiss till avelsdata.
Regnr
Namn
SE38579/2012
LYKTTÄNDARENS DONATELLO
SE52198/2018
AIRBORN CASPER VON PLATONOGI
SE37936/2011
ALL TRADE EASY MONEY
SE15681/2018
AMERICAN PIE
SE47834/2018
ARA
SE37250/2015
CARDAX WINCENT
SE11468/2016
CARDDICTED OUTPAWS
SE46411/2016
GARBI KASMIR MORAVIA
SE32109/2017
GRAND LANOREE DUMMLES
SE10593/2017
HIETAMAAN BENJAMIN
SE12012/2015
HOVA BONDE'S HAILEY DEAN
SE47720/2017
IMME'S CLEAR SUNSHINE
SE53092/2016
IMME'S ZINFANDEL FOXGLOVE
SE50105/2013
MIGEVA OH HAPPY DAY
SE39951/2015
POSSIBLE'S FANTASTIC FIONA
SE41663/2016
POSSIBLE'S GEORGIA OF DHARMA
SE13957/2017
POSSIBLE'S HANNAH HEAVEN
SE17066/2018
POSSIBLE'S INCREDIBLE ISAC
SE28497/2016
SWEDEWAVES SNOW WHITE
SE40208/2013
TIWEDAS ASTOR
SE56213/2017
TIWEDAS FRÖKEN I DET BLÅ
Källa - Thomas Wink SKK/IT-avd.

Datum
20200902
20200312
20160303
20181113
20200615
20170613
20190828
20200416
20200312
20200526
20170607
20200615
20170607
20180509
20200210
20200210
20200210
20200210
20200416
20160224
20191217

Diagnos
PRA3, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)
rcd3-PRA, DNA-testad fri (A)

Avelskommittén för Pembroke

Avelskommittén för Pembroke
Verksamhetsberättelse för år 2021

Ledamöter
Under verksamhetsåret har avelskommittén bestått av följande ledamöter: Lisbeth Nilsson (hela året),
Ulla von Wowern (hela året).
Möten och kontakter mellan avelskommittérna för Cardigan och Pembroke
Under verksamhetsåret har ett antal kontakter tagits mellan de båda avelskommitteérna där för raserna
relevanta frågor och problem diskuterats.
Ledamöterna var och är alltjämt helt överens om att ytterligare fördjupa samarbetet i avelsfrågor och
även fortsättningsvis anordna gemensamma uppfödar- och medlemsmöten.
Avelskommittén för Pembroke har under året således haft ett mycket nära och gott samarbete med
avelskommittén för Cardigan.

Möte SKK, Stockholm, ang. röntgen av höftleder.
Den 26 februari 2020 deltog ledamöter för båda avelskommittérna i ett möte som initierats av SKK.
Vid mötet diskuterades för- och nackdelar samt behov av röntgen av höftlederna hos avelshundar.
Avelskommittérna förordade inte behov av obligatorisk röntgen av höftleder då några frekventa
problem inte ansågs föreligga. Från avelskommittérna deltog Carina Sandell Widin, Lisbeth Nilsson
samt Fia Nilsson. Carina Sandell Widin har till styrelsen redovisat utfallet av mötet.
Under verksamhetsåret 2021 har från SKK begärts en delrevidering av RAS med avseende på HDröntgen. Avelskommittén förordar således att uppfödare låter röntga samtliga hundar som är avsedda
att användas i avelsarbetet.

Ärenden
Avelskommittén har med anledning av inkomna ärenden samt vid behov av diskussion avseende
övriga aktiviteter haft ett fortlöpande samarbete och ett antal telefonmöten under året.
Samtliga under verksamhetsåret inkomna ärenden har utan dröjsmål behandlats.
En av de frågor som vid ett flertal tillfällen och mycket ingående diskuterats är vilka regler som är
rimliga att gälla för avelshundar beträffande röntgen av höftleder. Avelskommittén har hänvisat till de

regler och rekommendationer som är gällande hos SWCK. Mera ingående information om processen
lämnas till de uppfödare och hundägare som så önskar.

Aktiviteter
Pga rådande pandemi har avelskommittérna funnit för gott att avlysa de aktiviteter som kunnat
innebära förhöjd risk för smitta.
Ett uppfödar- och medlemsmöte kunde dock hållas den 2 oktober på Vilsta sporthotell i Eskilstuna.
En föreläsning hölls i ämnet “Vikten av balans för våra corgiraser mellan tillväxt och fysisk aktivitet
från valp till vuxen.” Föreläsare var Maria Knutas, utbildad hundfysioterapeut.

Enkät
Avelskommittén har under årets första månader givit samtliga ägare av svenskfödda Pembroke
fortsatt möjlighet att besvara en digital enkät rörande hälsoläget. Avsikten var att enkäten skulle ha
avslutats vid årsskiftet 2020/2021 men pga alltför låg svarsfrekvens för att kunna ge en rättvisande
bild förlängdes tiden med ytterligare ett par månader, t o m feb 2021.
Syftet med enkäten var att få en uppfattning om avvikelser och allmänt förekommande hälsoproblem
samt att ge avelskommittén en uppfattning om ev. förekomst av större problem inom rasen.
Efter vad som hittills framkommit av svaren från enkäten förefaller rasen Pembroke inte att ha några
allvarliga eller större hälsoproblem. Rasen är därför att betrakta såsom varande mycket frisk.

Ekonomi
Budgetåret 2021 har avelskommittérna för Cardigan och Pembroke gemensamt av SWCK tilldelats
summan SEK 10 000 för verksamhetsanknutna aktiviteter.

Avelskommittén för Pembroke den 17 januari 2022
Lisbeth Nilsson, Ulla von Wowern

Utställningskommitté
Ansvarig: Jennica Skoglund
Övriga medlemmar i kommittén: Ammi Aro, Märta Brandts, Mikaela Edvinsson (from hösten
2021), Malin Eriksson
Kommittén skulle vilja börja med att tacka alla er som på ett sätt eller annat har bidragit till
2021 års utställningar. Speciellt Köla-utställningen krävde extraordinära arbetsinsatser av
sällan skådat slag. Men tack vare alla er som var på plats och jobbade för klubben så fick vi
till det. Det är också i vanliga fall mycket jobb med utställningarna och vi uppskattar all hjälp
som vi i kommittén har fått under året som gått.
Under året har vi haft ett bra samarbete med våra sponsorer Essentials Foods, Folksam och
K9 competition. Liksom tidigare år har vi haft ett flertal privatpersoner och kennlar som har
skänkt gåvor och de har alla bidragit till våra välfyllda uppskattade prisbord. Även i år har
uppfödarkollegor inom respektive ras gemensamt sponsrat vinsterna i avels- och
uppfödargrupperna. Vi vill tacka alla er som på olika sätt bidragit med priser.
Den första av årets specialutställningar gick av stapeln 31 juli. Utställningen skulle ha hållits
på Valfjällets Skicenter, men då platsen vi blivit tilldelad (mitt i skidbacken) ej var den vi
blivit lovade eller gick att ha utställningen på så blev utställningen i sista stund flyttad till
Våffelcafet i Köla/Köla Hembygdsgård. Detta innebar mycket extrajobb för kommittén och
medlemmarna, men tack vare alla er som slöt upp för klubben så fick vi till det. Stort tack till
alla er som slet så hårt med att färdigställa utställningsplatsen tillsammans med oss. Domare
för dagen var Maritha Östlund-Holmsten (welsh corgi cardigan) och Nina Lönner-Andersson
(welsh corgi pembroke). Till utställningen var 34 st cardigans (3 st valpar) och 47 st
pembrokes (8 st valpar) anmälda. Vi arrangerade även barn med hund och parklass på plats.
Båda de klasserna dömdes av Annette Nordenstad.
Resultat SWCK's specialutställning i Köla 31 juli 2021
Welsh corgi cardigan
Domare: Maritha Östlund-Holmsten
Valpklass tikar 4-6 månader
1. HP BIR-valp Carddicted Xtra Ordinary
2. HP Wisiowi’s Calling For Nala
Valpklass tikar 4-6 månader

1. HP Imme’s Great Joy To The World
Bästa hanhundsklass
1. Fest Teddy Bear, cert, blev därmed SE UCH – grattis!
2. Waggerland Xolomon, R-cert
Bästa tikklass
1. Clovertrails From Russia With Love, cert
2. Carddicted U Drive Me Crazy, R-cert
3. Carddicted Qwerty
4. Clovertrails Country Roads
BIR Fest Teddy Bear
BIM Clovertrails From Russia With Love
Bästa veteran
Clovertrails Country Roads
Bästa uppfödargrupp
1. HP Kennel Skogabos
Bästa avelsgrupp
1. HP Nickname's Cheek To Cheek
Welsh corgi pembroke
Domare: Nina Lönner-Andersson
Valpklass tikar 4-6 månader
1. HP Sea-Croft I Shot The Sheriff
2. HP Welcop’s Josåfin
3. Igro'c Le Contesse Trevisio
Valpklass tikar 6-9 månader
1. HP BIR-valp Red Royalty’s Gudomliga Greta
2. HP Siggen’s Queen of Hearts
3. HP Inkatribe’s Kissin’ Dynamite
4. HP Red Royalty’s Gudomliga Gördis
Bästa hanhundsklass
1. Siggen's Independent, cert, blev därmed SE UCH – grattis!
2. Siggen's Napoleon, R-cert

3. Siggen’s Zeppelin
4. Siggen's Quizmaster
Bästa tikklass
1. Siggen's Queen Of Spades
2. Siggen's Karamell, cert, blev därmed SE UCH – grattis!
3. Siggen’s Lotte, R-cert
4. Elvenrose Beloved
Bästa veteran
BIR Siggen's Queen Of Spades
BIM Siggen's Quizmaster
Bästa uppfödargrupp
1. HP Kennel Siggen’s
Bästa avelsgrupp
1. HP Andvol Edinaya Rossiya
Barn med hund
1. Walter och Greta
med Wilma, Denize, Klara, Olivia, Melker och Lilly på en hedrande andraplats.
Parklass
1. Siggen’s Zeppelin & Siggen’s Nikolaj
med Gala & Zelda, Kexet & Dotti på en hedrande andraplats.
FINALRESULTAT
BIS valp
BIS-1 Red Royalty’s Gudomliga Greta
BIS-2 Carddicted Xtra Ordinary
BIS veteran
BIS-1 Siggen's Queen Of Spades
BIS-2 Clovertrails Country Roads
BIS avel
BIS-1 Andvol Edinaya Rossiya
BIS uppfödare
BIS-1 Kennel Siggen’s

BEST IN SHOW
BIS-1 Siggen's Queen Of Spades
BIS-2 Fest Teddy Bear
Årets andra specialutställning 11 september var sedan länge tänkt att hållas på Gimo
Idrottsplats, där Uppsala Kennelklubb anordnar sin årliga utställning. På grund av Covid’19
restriktionerna fick vi dock under sommaren besked från Uppsala Kennelklubb om att inga
rasklubbar kunde hålla sina utställningar på deras område. Därför flyttades utställningen till
Österbybruks Herrgård där vi delade plats med Patenc Dog Shows som anordnade en
välbesökt utställning för andra raser. Domare för dagen var Hans Almgren (welsh corgi
cardigan) och Leif-Herman Wilberg (welsh corgi pembroke). 44 st cardigans (2 st valpar) och
52 st pembrokes (9 st valpar) var anmälda till utställningen. Barn med hund dömdes av Marie
Skogström.
Resultat SWCK's specialutställning i Österbybruk 11 september 2021
Welsh corgi cardigan
Domare: Hans Almgren
Valpklass hanar 4-6 månader
1. HP BIR-valp Wachami's Chipmunk
Valpklass tikar 4-6 månader
1. HP BIM-valp Wachami's Panda
Bästa hane
1. Nicknames Just In Time, cert
2. Fest Teddy Bear
3. Bramridge Zoogin, r-cert
4. Cardax Ronaldo
Bästa tik
1. Carddicted U Drive Me Crazy,cert
2. Bramridge Inascot, reserv cert
3. Carddicted Qwerty
4. Lovlipon Cuba Libre
BIR Carddicted U Drive Me Crazy
BIM Nicknames Just In Time

BIR veteran
Cardax Ronaldo
Bästa uppfödargrupp
1. HP Kennel Ceciklas
Bästa avelsgrupp
1. HP Ceciklas Eka
Welsh corgi pembroke
Domare: Leif-Herman Wilberg
Valpklass 4-6 månader hanar
1. HP BIM-valp Sea-Croft I Want It All
2. HP Sea-Croft I'm On Fire
Valpklass 4-6 månader tikar
1. HP Emindos Lowrider Olga
Valpklass 6-9 månader tikar
1. HP BIR-valp Red Royalty's Gudomliga Greta
2. HP Emindos Lowrider Noraia
3. Emindos Lowrider Nalomi
Bästa hane
1. Rus Glamur Don't Stop Me Now, Cert
2. Bastian
3. Emindos Lowrider Helge r-cert
4. Elvenrose Blaze of Glory
Bästa tik
1. Emindos Lowrider Karin Cert
2. Elvenrose A Kind of Magic
3. Elvenrose Ace of Spades
4. Elvenrose Beloved r-cert
BIR Rus Glamur Don't Stop Me Now
BIM Emindos Lowrider Karin
Bästa veteran
Stora Björns Bon Scott

Bästa uppfödargrupp
1. HP Kennel Elvenrose
Bästa avelsgrupp
1. HP Andvol Edinaya Rossiya
Barn med hund
1. Loka med Kexet
FINALRESULTAT
BIS valp
BIS-1 Red Royalty’s Gudomliga Greta
BIS-2 Wachami's Chipmunk
BIS veteran
BIS-1 Cardax Ronaldo
BIS-2 Stora Björns Bon Scott
BIS avel
BIS-1 Andvol Edinaya Rossiya
BIS-2 Ceciklas Eka
BIS uppfödare
BIS-1 Kennel Elvenrose
BIS-2 Kennel Ceciklas
BEST IN SHOW
BIS-1 Carddicted U Drive Me Crazy
BIS-2 Rus Glamur Don't Stop Me Now
Glädjande nog har par- och specialklasserna tillika barn med hund samlat ett flertal deltagare i
år och vi hoppas att den trenden fortsätter under 2022. Pandemin har inneburit snabba
oförutsedda förändringar i både domarlistor och evenemangsplatser som ibland har gjort vårt
jobb extra svårt och tidskrävande. Vi i kommittén har försökt att lösa dessa utmaningar på
bästa sätt. Vi vill tacka alla medlemmar för visat tålamod och allt stöd ni har gett oss under
dessa annorlunda förhållanden som pandemin har skapat.
Stort grattis till alla som rönt framgångar på 2021 års utställningar, väl mött under 2022

Exteriorbedöming + inoff utställning region Skåne
Exteriörbedömning
Den 28/3 anordnade Mia Bråve och jag för andra gången exteriörbedömning i Swck:s regi på
Bråvestagården i Billesholm.
Det var 8 Cardigan och 10 Pembroke anmälda och domare var Eva Liljekvist-Borg. Vi hade
samma upplägg som första gången att det fick endast vara en person per hund vilket
minimerade antalet personer som var samlade på samma plats och munskydd var
obligatoriskt och handsprit fanns att tillgå. Vi höll till i ett stort ridhus så det var gott om
plats.
Första start var kl 12,00 och därefter så startade 3 hundar varje kvart så det rullade på bra.
Folksam sponsrade även denna gången med presentkort och jättefina rosetter och K9 The
Bismaker sponsrade med schampo till alla deltagare. Det var många glada ägare och hundar
som vi fick äran att träffa denna dag och det är galet kul att anordna dessa evenemang.
Tack alla ni som kom dit, både denna gången och första gången vi anordnade
exteriörbedömning! Hoppas det blir fler gånger... Monika Johansson
Inofficiell utställning
Den 28/8 anordnade Swck en inofficiell utställning på Bråvestagården i Billesholm.
Det var 54 hundar anmälda, 12 Cardigan och 42 Pembroke.
Domare var Anna Friberg.
Vi började bedömningen kl 10 och det flöt på mycket bra hela dagen, tror vi var färdiga ca
14,30.
Alla verkade nöjda och glada och det var mycket trevligt.
Stort TACK alla ni som kom och stort GRATTIS alla vinnare och jag hoppas att vi kan göra om
detta igen, det var superkul!

Resultat Swck:s inofficiella utställning i Billesholm 2021-08-28

Cardigan

BIR valp Wisiowi’s Calling for Nala Ägare: Ingrid Goedecke-Wieden

BIR Wisiowi’s A Gift of Miracle Ägare: Ingrid Goedecke-Wieden

BIM Liste Line Oden Ägare: Lisbeth Nilsson

Pembroke

BIR valp 4-6 Bråvestagårdens Costner Ägare: Sara Jonsson
BIM valp 4-6 Bråvestagårdens Cyndi Lauper Ägare: Mia Bråve

BIR valp 6-9 Lucia Ägare: Monika Johansson
BIM valp 6-9 Liste Line Pangu Ägare: Daniel Adler
BIR Cuuchin Dusty Springfield Ägare: Ellinor Lindgren Grundström
BIM Hadhafang’s Czar Cello Ägare: Sebastian Hodel Fryzell

BIR veteran Zodia’s Leo Ägare: Monika Johansson
BIM veteran Stora Björns Arsenika Ägare: Eva Granlund

Uppfödargrupp: Kennel Älvdrottningens 1:a HP

BIS 1 Cuuchin Dusty Springfield Ägare: Ellinor Lindgren Grundström
BIS 2 Wisiowi’s A Gift of Miracle Ägare: Ingrid Goedecke-Wieden

Welsh Corgi Prat
Med Moniqa Swälas som redaktör och hjälp av hela styrelse har WCP utkommit 4 gånger under 2021.
Många intressante artiklar har kommit in från medlemmar. Styrelse tackar medlemmar för alla hjälp
och kunskap!

BPH-ansvarig
Detta år har påverkats av Coronans restriktioner när det gäller olika tävlingar och prov.
Det var regler för hur många man kunde träffa även utomhus och hur långt man borde åka hemifrån.
I början av 2021 kändes det hopplöst tråkigt och svårt att anordna något BPH i klubbens regi.

Men vi planerade in ett tillfälle på Öland den 22/5 och hoppades att det skulle gå att genomföra.
Symtomfria och med munskydd genomförde vi och våra hundar (5 Cardigan) BPH.
Restriktionerna för möjligheterna att anordna tävlingar och prov hade minskat så framtiden såg ljus
ut.
Det tyckte alla så blixtsnabbt anordnades alla möjliga prov, utställningar och tävlingar.
Det var svårt att hitta någon arrangör som hade personal och hål i almanackan för att boka en dag för
endast klubbens hundar för ett BPH innan vintern 2021 vilket gjorde att vi att vi väntar till 2022.

Vallningskommité
Ledamöter: Sara Rosenberg och Janneke Plomp
I 2021 hade vi många vallningsaktiviteter. I Mullsjö hade vi en NHAT ( vallanlagsprov) i maj och en i
september. I maj hade vi på morgonen en prova på vallning och på eftermiddag NHAT. I September
ändrade vi en helgaktivitet så hundarna kunde prova på på lördag och sen kunde vi beskriva de på
söndag. Det var bättre med lite paus i mellan. Ann Awes var beskrivare båda dagar.
I Uppsala trakten organiserade klubben ett NHAT i oktober i SWCK-regi. Klubbens egna Sara
Rosenberg var själv beskrivare. 3 cardigan var med på
Plus i 2021 hade vi klubbens första Corgi-Mästerskap i vallning. Organisation var i handen av Sara
Rosenberg och Marilea Nordström.
Vi hade otroligt duktiga ekipage en bra djurhantering. En gång till ett stort tack till alla som var med
Vinnaren var Linda Lindekrans med Lovlipon Havanna Tvåa kom Ida Nordström med Lykttändarens
Gone With The Wind och på tredjeplats kom Roseoles Absolut Winston med Anna Mårtensson.

Från Regionombudansvarig/ Aktivitetskommiteen
På grund av Covid-19 har det inte anordnats så mycket aktiviteter från våra regionombud.
Samtidigt har vi haft en gammal mindre bra uppdaterat lista med regionombud. Styrelse har format
en aktivitetskommitté och kommitteen har påbörjat arbete att kontakta alla regionombud och kolla
vilken vil som vara kvar. Vi fortsätter under 2022.
Styrelse har bestämd att bjuda vid olika regionombudevenemang fika upp till 500 SEK. Vi vill gärna
stimulera aktiviteter och gemenskap. Alla regionombud som är kvar kommer bjudas in till en
Messenger grupp och en Facebook grupp så de kan peppa varandra med aktiviteter rund om i landet.
Arbetet fortsätter under 2022.
VI hade några aktiviteter

Corgipromenad i Skåne
Den 25/9 hade vi en liten Corgipromenad med ett tiotal deltagare, vi tog en promenad i
skogen och fikade efteråt. Det var jättekul att träffas och hundarna kom bra överens och
kunde springa fritt och leka i skogen när vi gick och vi hade tur med vädret.
Plus en Vallningsläger i Älvsbyn
2 dagar vallning med duktiga ekipage blev ett stor succé

Pga av Covid-19 bestämde vi att ställa in aktivitetshelgen för 2021.

Från hemsida-ansvarig:
Webredaktör: Caroline Järnbröst
Under 2021 hade hemsidan 38 852 besökare (2020: 23 063), totalt besöktes swck.org 121 188 gånger
(2020: 77 537). Förutom startsidan besöks sidorna under "köpa corgi" mest, alltså omplacering,
födda valpar, samt listorna över uppfödare. Även sidan om klubben samt utställningar har trendat i
omgångar.
Under 2021 har hemsidan uppdaterats kontinuerligt, samt fungerat som informationskanal från
sektorer och styrelse till medlemmar och andra intresserade.

Corgi-informatör
Ansvarig: Borghild Wellström
Har under 2020 fått ca 13 mailförfrågningar, under 2021 3 mail, samt 2 mail under januari 2022.
Frågorna har gällt allt från vad en corgivalp kostar till hur man får kontakt med uppfödare.
Några frågar efter omplaceringar.
De flesta har haft funderingar om en corgi passar dem, hur mycket aktivitet en corgi kräver etc.
Några har varit på det klara med om de letar en Cardigan eller en Pembroke, andra vet inte att det är
två raser😊
Jag har svarat, förklarat och försökt tipsa och peppa. Jag hoppas att de som sökt valp har lyckats få
tag på en eller fått en bra kontakt med en uppfödare.
Har även haft en del telefonsamtal med corgiintresserade av bägge raserna. Alltid roligt att "prata
corgi”, dessa samtal blir gärna långa och trevliga.

SWCK ´s almanacka
Som en favorit i repris så har SWCK även i år fått ut sin omtyckta almanacka till intresserade
medlemmar. Totalt så trycktes det upp 70 st och av dom så har 58 st köpts av våra medlemmar.
Förhoppningen var att My Dog skulle gått av stapeln och att vi där skulle haft försäljning av
almanackorna. Tyvärr så ställdes den in. Att som medlem kunna skicka in sina favoritbilder och
kanske få med dom i årets almanacka är mycket populärt när man ser på alla bidrag som kommer in.
De bilder som inte går i tryck vidarebefordras till Corgi Prat. Efter att kostnaderna för almanackans
intäkter dragits ifrån så gav almanackan ett överskott på 2 574 Kr. Eftersom vi även i år varit tvungna
att skicka ut almanackorna per brev så har portokostnaden varit en stor del av kostnaderna för
framtagandet.

Från PR-ansvarig
På grund av Covid-19 inge fanns det inge stora utställningar och därför inge corgi-monter. Intresseren
för att stå eventuellt på MyDog var inte så stor bland medlemmar.

Webinarium

Vi hade en webinarium i mars med tema Vallning : Vallar vi får eller aktiverar vi
bara våra corgisar…? Det blev en väldigt bra webinarium med cirka 40 medlemmar som deltagare.
Ann Awes pratade en halv timme om vallning och sen följde en frågestund på cirka 60 minuter.

Årets Corgi
Utställning Cardigan

Årets Pembroke

Bästa hane:
1. Siggen's Independent - 65 p
2. Luxberry Ace Of Spades - 51 p
3. Emindos Lowrider Helge - 47 p
4. Rus Glamur Don't Stop Me Now - 46 p
5. Elvenrose Absolutely Adorable - 44 p
6. Bastian - 42 p
Elvenrose Blaze Of Glory - 42 p
7. Siggen's Nikolaj - 32 p
8. Siggen's Zeppelin - 28 p
9. Siggen's Quizmaster - 26 p
10. Elvenrose All In - 14 p
Hadhafang's Czar Cello - 14 p

Bästa tik:
1. Elvenrose Ace Of Spades - 78 p
2. Elvenrose Beloved - 63 p
3. Elvenrose A Kind Of Magic - 51 p
4. Barksville Bride Of Dracula - 27 p
Emindos Lowrider Karin - 27 p
Hadhafang's Glada Aska - 27 p
5. Carrie Hitriy Lis - 25 p
6. Andvol Facta Non Verba - 17 p
Emindos Lowrider Charlotta - 17 p
7. Elvenrose Amore Amore - 14 p
Hadhafang's Czarina Cefrida - 14 p
8. Siggen's Clara - 13 p
9. Emindos Lowrider Judith - 12 p
10. Älvdrottningens Selene - 10 p

Årets Corgi Hundsport 2021
Rallylydnad
Cardigan
1. 39 p • Lovlipon Tequila Sunrise - Ida-Maria Gunnarsson
2. 27 p • Lykttändarens Gone With The Wind - Marilea Nordström
3. 7 p • Lovlipon Cayenne - Anna-Mia Jonsson
Pembroke
1. 57 p • Hadhafang's Royal Beaufort - Kickan Nikolic
Lydnad
Cardigan
1. 27 p • Lykttändarens Gone With The Wind - Marilea Nordström
2. 12 p • Lovlipon White Russian - Linnéa Andersson
3. 9 p • Gråsiskas Lasse - Josefine Hermansson
4. 3 p • Lovlipon Cayenne - Anna-Mia Jonsson
Pembroke
1. 23 p • Hadhafang's Royal Beaufort - Kickan Nikolic
Agility/Hopp
Cardigan
1. 118.44 • Lovlipon Tequila Sunrise - Ida-Maria Gunnarsson
2. 25 p • Lykttändarens Gone With The Wind - Marilea Nordström
Pembroke
1. 66.744 • Ottey's Ad Rem - Jennifer Arnqvist
Nose Work
Cardigan
1. 22 p • Chefka's Snälla Bli Min - Jenny Wallin
22 p • Dom Corgi Cheeky Smile - Jenny Wallin
Freestyle/HTM
Pembroke
1. 14 p • Amber - Tina Schaeder
2. 7 p • Bastian - Tina Schaeder
Viltspår

Cardigan
1. 110 p • Skutegårdens Mirakel - Helena Wiklund
2. 90 p • Klockarbol's Kaptain Hook - Carina Ljungqvist
90 p • Jägarbergs Bunsa Anna - Åsa Ekman
Pembroke
1. 90 p • Montmorenja's Queen Of The Night - Christina Jacobsson

