Mål och Verksamhetsplan 2022

Svenska Welsh Corgi Klubben

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

Verksamhetsplan 2022 Avelskommittéerna för
Welsh Corgi Cardigan/AKC och Welsh Corgi Cardigan /ACP

Ledamöter
Avelskommittérna består av fem ledamöter. Cardigan: Carina Sandell Widin, Ulla Therman
och Fia Nilsson. Pembroke: Lisbeth Nilsson och Ulla von Wowern.
Marie Nilsson anmälde hösten 2018 intresse för att handha utställningskritik för Pembroke
med därtill hörande statistik. Vår förhoppning är att hon även framgent vill fortsätta att vara
behjälplig med denna tjänst.

Samarbete mellan avelskommittérna för Cardigan och Pembroke
Ledamöterna är fortsatt helt överens om att ytterligare fördjupa samarbetet i avelsfrågor
samt att även fortsättningsvis anordna gemensamma uppfödar- och medlemsmöten.

Ärenden
Avelskommittérna kommer även framgent att skyndsamt behandla inkommande ärenden
och avge svar. Kontakt kommer att tas med i ärendet väl kunniga personer om de nuvarande
ledamöterna inte anser sig kunna ge adekvat och helt korrekt svar på frågorna. Båda
avelskommittérna ser fram emot ett fortsatt gott och nära samarbete i avelsfrågor.

Aktiviteter
Avelskommittérna kommer även fortsättningsvis att deltaga i planeringen av och aktivt
medverka i Uppfödar- och Medlemsmöten under verksamhetsåret 2022.
Ett medlems- och uppfödarmöte är planerat att hållas söndagen den 27 februari på Osby
brukshundklubb i Osby. Information om mötet har annonserats i rasklubbens tidskrift samt
på klubbens hemsida. Ett antal intresseanmälningar har redan inkommit och ytterligare ett
antal förväntas komma in under januari månad.
Ämne : Hundens ortopediska sjukdomar. Föreläsare: Per Josefsson, ortopedspecialist.
Huruvida det blir möjligt att genomföra några sammankomster är helt beroende av hur
smittspridningen i den pågående pandemin utvecklar sig.
Vår målsättning är att under uppfödar- och medlemsmöten ge deltagarna möjlighet att
lyssna till kunniga föreläsare i relevanta ämnen samt även goda möjligheter att diskutera
såväl större övergripande frågor som mindre problem inom den egna aveln eller hos den

enskilda hunden. Avelskommittérna lägger stor vikt vid en öppen och fri diskussion mellan
deltagarna.
Mötena har hittills varit väl besökta och ett antal deltagare har uttryckt förhoppningar om
fler möten framöver.
Motion
Till SWCKs årsmöte kommer, om behov föreligger, att inlämnas motion.
Enkät
Då svarsfrekvensen var låg avseende enkäten rörande hälsoläget hos svenskfödda Pembroke
beslöt avelskommittén för Pembroke att förlänga svarstiden t o m februari 2021.
Resultatet av enkäten kommer att redovisas under kommande uppfödar- och
medlemsmöten. Sannolikt kommer detta att ge upphov till många frågor och intressanta
diskussioner ang. hälsotillståndet hos våra hundar.
Enkäten kommer att fortsatt vara digitalt tillgänglig att ta del av för samtliga ägare av
svenskfödda Pembroke. Enkäten är nu stängd för ytterligare svar.
Ekonomi
Inför budgetåret 2022 kommer avelskommittérna gemensamt att för verksamhetsanknutna
aktiviteter äska summan SEK 10 000.

Avelskommittérna för Cardigan och Pembroke
Cardigan: Carina Sandell Widin, Ulla Therman, Fia Nilsson
Pembroke: Lisbeth Nilsson, Ulla von Wowern

Från Utställningskommitté
Delmål: 1. Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört
fullgoda rasrena hundar.
Plan: 1.Vi har två planerade specialutställningar 2022.
Den första i Hässleholm 21 maj. Inbjuden domare är Gunnar Nymann, Danmark. Denna helg
finns möjligheten att tävla om ytterligare ett cert då Sydskånska KK anordnar nordisk
utställning i Hässleholm.
Den andra utställningen är i Karlstad (Skutberget) 30 juli. Inbjuda domare är Christine
Sonberg, Norge (welsh corgi cardigan) och Roland Fors, Sverige (welsh corgi pembroke).
Även denna helg finns möjligheten att i närområdet tävla om ytterligare cert då Värmlands
KK anordnar nordisk utställning i Ransäter under söndagen. Fredagen den 29 juli, i samband
med Swck’s utställning, planerar utställningskommittén att anordna rallylydnadstävlingar på
Skutberget.

Exteriörbedömning
Om det finns behov kommer vi understödja exteriörbedömningar i landet.

Från BPH-ansvarig:
Vi planerar ett BPH tillfälle 2022 också och hoppas att denna nya Omnikron-Coronavariant
också hatar värme och sommar som den förra gjorde.

Från Vallningskommité
Vi vill stimulera vallning med corgisar i Sverige. Vi i kommitteen vill behålla
vallninginstikten och vill gärna kolla läget hos corgisar i sverige genom att
stimulera deltagande i NHAT. Planer till 2-3 NHAT ( vallanlangsprov) finns, men
inge konkreta datum.
Bredvid de vallanlagsprover kommer vi ha en helg med vallning på nötkreatur
om intresset finns.
Planen är att organisera igen ett Corgi SM i vallning i år troligtvis i Västra
Sverige, men det är inte spikat.

Från PR-ansvarig:
Allt har varit inställd de sita årorna och på mässfronten har det hänt ingenting.. VI ser fram
emot att Covid släpper så vi kan få åka på mässor och träffa er fantastiska medlemmar igen,
och visa upp våra fantastiska raser för potentiella valpköpare. Självklart kan vi detta inte
utan hjälp av er medlemmar som ställer upp. Vi håller tummarna.

Från Web-ansvarig
Planer för kommande år:
- Kalender för händelser arrangerade i SWCK:s regi
- Optimera hemsidan för "translate"-funktion
- Fortsätta utvecklingen av information för corgiintresserade (t.ex. skillnad mellan raserna)
Dessutom ska hemsidan fortsatt fungera som informationskanal med kontinuerliga
uppdateringar från sektorer och styrelse.

Från Regionombud-ansvarig i samarbete med aktivitetskommitté
Vi fortsätter med arbete med att rekrytera mer regionombud. Planen är att samla alla regionombud i
en messengergrupp / FB-grupp så vi kan stimulera varandra med mer aktiviteter på regionnivå. SWCK
kan bidra med 500 SEK på aktiviteter till fika eller annat. Vi hoppas på mer aktivering och gemenskap.
Hör gärna av dig till styrelse om du vill regionombud eller om du vill organisera något i din del av
Sverige.

WCP
Vi fortsätter med att fylla på WCP med trevliga informativa artiklar. Men vi behöver hjälp av
medlemmar. Kom gärna med bidrag till WCP !

Webinarium
Vi kommer ha i år en serie med webinariums med som tema friskvård. Elin Jonsson kommer
vara föreläsare. VI har i alla fall planterat 2 tillfälle. En i mars och en i maj.

