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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Avelskommittérna för Cardigan och Pembroke 

Verksamhetsplan år 2023 

 

Ledamöter 

Avelskommittérna består av fem ledamöter. Cardigan: Carina Sandell Widin, 
sammankallande, (avelsråd), 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 och 
även fortsättningsvis anordna gemensamma uppfödar- och medlemsmöten. 

 

Ärenden 

Avelskommittérna kommer fortsatt 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 kunnigt och helt korrekt svar på frågorna. Båda 
avelskommittérna ser fram emot ett fortsatt gott och nära samarbete i avelsfrågor. 

 

Aktiviteter 2023 

 

Avelskommittérna kommer att deltaga i planeringen av och aktivt medverka i Uppfödar- och 
Medlemsmöte under verksamhetsåret 2023. 

Planering för hösten år 2023  

Vår målsättning är att under uppfödar- och medlemsmötena 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 uppmuntrar till en öppen och fri diskussion mellan deltagarna. 

Mötena har hittills varit väl besökta och ett antal deltagare har uttryckt förhoppningar om fler 
möten framöver fördelade över landet. 

 

 

 

Avelskommittérna för Cardigan och Pembroke den 27 februari 2023 

Cardigan: Carina Sandell Widin, Ulla Therman, Fia Nilsson 

Pembroke: Lisbeth Nilsson, Ulla von Wowern 

 



Från Utställningskommitté 
 
 

Exteriörbedömning  
  
Om det finns behov kommer vi understödja exteriörbedömningar i landet. 
 
 
Från BPH-ansvarig: 
 
Klubben har inga planer att anordna något BPH test i år, 2023. 
Det är många fler klubbar som nu har BPH banor som våra medlemmar kan anmäla sig till. 
Det tycker styrelsen är jättebra och hoppas så många som möjligt testar sina hundar så vi kan följa 
hur våra hundar utvecklas. 
 
 
Från Vallningskommité 
 
Vi vill stimulera vallning med corgisar i Sverige. Vi i kommitteen vill behålla vallning instinkten och vill 
gärna kolla läget hos corgisar i sverige genom att stimulera deltagande i NHAT.  
I jubileumåret har vi planen att organisera vallningsträffer med NHAT på 3 ställe i landet. 
Bredvid dessa träffar med vallning på får kommer vi ha en helg med vallning på nötkreatur om 
intresset finns. 
I jubileumåret vill vi organisera igen en Vallnings-corgi-mästerskap ( VM) Datum är inte inte spikat än. 
  

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

Plan: 1. 2023 har vi två planerade specialutställningar. Den första i Österbybruk där vi firar att 
Svenska Welsh Corgi klubben fyller 60 år genom en jubileumsutställning 28 maj. Inbjudna domare är 
Elina Haapaniemi och Anneli Sutela från Finland. 27 maj anordnas även corgimästerskap i rallylydnad 
och mingel med mat på samma plats. Nästa specialutställning blir i Ljungskile den 27 augusti. 
Inbjudna domare är Helle Asgaard Faarup, Danmark och Maija Heinilä, Norge.  

Vid båda utställningstillfällena finns det chans att tävla om två cert under samma helg. I samband 
med utställningen i Österbybruk anordnar Uppsala Läns Kennelklubb internationell utställning i Gimo 
27 maj och den 26 augusti kan man ställa ut på Västra Kennelklubbens nationella utställning i 
Ljungskile. 

 

 



Från mäss-ansvarig: 
 
För året 2023 ska vi göra ett nytt försök för MyDog 2024, och hoppas att Stockholmsmässan 2023 blir 
lika stor succé som 2022!  

 
 
Från Web-ansvarig 
 
- Fortsätta fungera som en informationskanal för SWCK. 
- Utveckla innehållet för att möta den som är intresserad av rasen (ej ägare/uppfödare). 
 
Regionombud 
 
Vi hoppas efter förra året på ännu 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. 
Vi vill gärna  
 
 
WCP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under 2023 kommer, som vanligt, fyra nummer av tidningen att ges ut, vår, sommar, höst och jul.  
Eftersom föreningen 60-årsjubilerar kommer de fyra numren bland annat innehålla en hel del 
historiskt material och tillbakablickar. 
Precis som tidigare år blandar vi utställningsresultat med av medlemmar inskickat material, 
inbjudningar,  rapporter från olika aktiviteter, faktatexter med mera. 
Tidningen är till för medlemmarna och görs till stor del av desamma.  


