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Maj L963

Sgllokapet gft. flamEt ned snabba steg och anslut-nlngen är gof. Efter Stockholnsutställnlngea i-l ra3 lngrde vi notera inte nindre än 8o.neölernrnarl

till sällekapeaftonen den 22 april, eom verkligen bLev mycket lyckadr kon fI- nedlemat.
rorstffirgifi1nea.Detvarmångarnycketvackraochnycketpr1sbel^önta
hundar ocb tikar, 6tm ftirders fram av, s-ina*ägare i o1lka engelska niJjöer. l{an flck
diirvtd ett gott intryck av hr:r en Weleh Cugi bör se ut, när den är s.n bäst. Kanske
rnan rokså i sitt stiLla sigrne krrnde dra den slutsatsen, ätt de !{elsh Corgi, son EaB
ser I dc wsnska utstäIlningsrlngarna. "väl stiianer överens nod den engelska t5pen.
FlLnen visade också ett par utornordentJ.lgt lydtga o.ch väl:rppErstrade Weleh Corgis, soo
tiitt ftt$de el.nn' hussar oah nattar i trafi.lsvi.nlet. Asem en aptrnrterande Corgi visade
vad han'dugde ILLI. Det .eon kansks blev oest uppskattat var att få se hundarraa I si.n
urcpnrngtlga rch dagliga gärning, niinligen att valla ocb fösa kor. let var fart på vaILndngen, rch lcrrna hade att sniillt finna sig i de Lloka och påpassliga lrundarys drirnriag.
Näsöa nycl<et trevllga progranpunkt var herr !fa'I]{qs genoragång av den ftir rasen gåill-arde

och av $;venska Kenneliclubbeg godkända standatden. tr'öredraget illlstrerades xned bilder
ocb"fotografl.er-av Corgts, både 3ådana ned riktig erterlör octr sådana ned.elllca felalc$glieter..Det d.ste vdtä'utomordentllgt, nyttlgt ftir oss q]]a att få tclarlagd deu stand&ld vI skalt sträva efter att bibehålld rcburm så behövs få fran" $å rnisades fiLnen
ybterltgarp en gång aon €n slutj.Ilustration av standarden. Efter att ha hängott sig åt.
Margaretaskolans kaffe ned rikligb och gott dopp trlunde så ne<r'l emna:cra dra sig hem.
På gAlskapsa$bonen delades ael gdrsta nunret av Corgi Prat ut Jiinte en avskrifb an
stanåården ned förlclarande lf,ld. Båda har senåre r*ints eller delats ut ttll de av"våra
uedlemrarr s.@ inte lcunde vala rned på aftonen. $<ralle någon inte ha fått dem så var
viinJ'lg och ueddela Sekreteraren.
r r

$iltdmpeö har tänk* slg, att nedlemnarna ska lcunna få annonserq I Pratet. En annos
få vara på 2 ä 3 raäår, dvs L.0"å ä0 nedslag .eå tcFta%nor. Det kan vca
r,;mpligt'att annonserarn valpar tlll salu, hturdar tlIL ave\ ttlitöllrprt, f<idelse, dödsfaIL ow. Anpnten kcin sändas t{LL se}<reteraren rch femman sättas in på vårt postgiro
kan
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uppuanar de nedlemar, son äiruru inte av1ärnnat sJ.n tt}apptt ned nanrrypgifb etc pa ein
hrrnd, att snaraEt. sända 1n den tiII sekreteraren.
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I förra

rn:nret av Corgi Prat utlovades något,mera on de enselska utstäIlninqaTln.
Det fcirekotnmer 1 stort fyra olika tlper av d,ern.
1. . rtGodkända utstäIlningarrr. Dessa äro öppna fiir nedlsnnoar i gg hundkltrbb. Det är den
ninEt'a tlpen av utstiillningar och är van]:lgen begränsad tilt 20 klasser (fr tiaa 6ao
tlllsartmans) fc;r varJe rae. .0ftast är det en donare ftir a}la deltagande raser. &rrdoraa
äit lnte uppstallade.
2. ttEggg[E@-qtptiilblsgltr; Dessa liknai de trgndkända utställningannan, nen har fler
klasser och tre'ä fyto donare. Hunråana äi lbland uppstallnde.
3. ttöppna utst?ilLnineartt. Dessä har nånga fler lclaslär ein de båda fiSregåend.e ocå bar
specJ.aldonare för de populäraste raserna..Utställaren behöver inte vara nedlan i just
däa hdrdklubb, son ordnal utstiillningen. .Hundarna är vanligen uppstallade.
4. ngbquB{onatutst?il1ni.ngqrtr. Detta är den vi}cbigaste tlpen av utstiillningar qch den
eada, vl.d. vllken man kan erörna Kennelklubbens certlfikat. De stiirsta mfattar alla raserr. nen denna t1p av atstiillning kan också anordnas av en rasklubb, varrrld den endast
berör vederbörand€

Följande 12 klasser (lOr varje kön) syns vara varrliga (tWärr nästan nmöjligt att
översätte till svenska, så att man idert kan urskilJa gradskillnaden raellen klasserna): Special Puppyr Puppyl Junlnf,r Meiden, Novice, tyrö, Graduate, Post Gradua-te,
l.{i.nor Lirnit, Mid Lirnit, Linit öch Open. En unghund ken stäILas ut redan vld sex nånaders ålder (Special Puppy). De tre förste klasserna är för hundar under l3 rnånader. Kvalificering ti11 högre klass sker sedan i pri.ncip med ledrdng ev tldigare rninna priser och certiflkat. För att bli chanpitu måste hunden vinna tre certj.fikat'

ftir tre olika

dcmareo

Frö1lop.
Int o Nord Ch Helarien Leprechaun cch liord o Dsk Ch $rbtarens ilrsa Maidr.
7 naj L963. Kapellbacken 8, Brevik, Lidingö.
Bn-rdgummen arneste sene.re til1 Stockhofun.

Uts*illningarna har nu komrni-i i gång på ellvar, och det g?iller att se upp fcjr att få
med alla rÄsuliaten. lltir har vi de senaste. (obserrera att de hundar, som enbart fått
l:a e11er 2:a pris i öppen klass, står i ketalogordn:ing).
- Vi(.' Specla-lkLrbbens för Siillskaps- ech dvärghundar utståillning i Kävlinge. den 7 april
deltog en llelsh Corgi. - Tikt Afrnditer Schirdn, Cert Bir hp.
- Vi-d Svenska liennelklubbens första utstä1Ining ftir i år den 2C-.2J_ npril- i Barås deltog
7 Wel-sh Corgi. -l{und: Rrrbtarens liron, lienricson, CRite.horg, Cert Bir hp. Stnkeplain Fapier, Åhsbeig, Skåre,
,'Car1esr:rd, eorå", 3rr rtf@

;@,LindhE,Lenn,CertBj.nr,@,Frl,::zdn,,Giiteboi8.,2zask-L.Brå1iF
Cets Stumpan, Sundström, Spl'rsöt, 2ta öl:1. Rlrbterens Begr.trn. Klinge, Sthln, 2:a ökl.
sitt treå;e cert nch blev däri-gennm Svensk ctrampinn./
E;;llaTiåt
-Vld Int Utstäl] ningen i- Br:rders den 28 ..r.pri1, anordnad cv Darrsk Kennelklubb, deltog tre
Welsh Cnrgi, varerr två från Svcrige. -Hund:
, W.]]in,
Sthlm, Cert CACIB tsir hp. Tik: Nord Ch_Efötaroås-.Urse {aior, Bergelin, LidJ-ngö, Cert
cAcIB.hp./SvoFskChHe1arianTJäiuecacreåchb1eväarige.
nom Int o Norrl Charnpion.-liord Ch RJtterens Ursa l,ialor bl,er genom sin seger Dsk 8b,./
-Vid Svenska [errnel]:1ubL.'ens internationella utstä11rring.den 4-5 naj i Stockholm deltcg
77 ltelsh Cergi. -Hur:d, ungdomslCass: Solbergs Toddy, Ahsbelg, Skåre, L:a uk, l:a ukfc.
Arrac,lIikancer,tIppsaJ.a,-1:aukr2:a@,fiåt.'"'g,Skåre,1iauk,3;e
ukk. Tedcly, Lundström, i{anden, l;a uk, /+:e ukli. -Hund, öppen klass: Ch Benedict_q Ben
Itur, ffiEårg, Uppsalä, eert öAoIB Bi-Å hp. Stokoplain'Re.rrier, Åtsu"r@
hp. Ch Rlrbtarens Tonn Titt, Ring.berg, 9th1m, 3:e skl hp. R:nttarens_ Fq4 q{ F\rn I.{, D1lenbeck, Lidingöt /u:e sk1" 4499, Jensson, I{ö1ö, l:a ökl. ColurnEus, Rudling, Sthfur, I:a
ök1. Rl-btarerrs DlUi*, Lind, Hägersterr, l:a öl:1. Rybtarens ExceLlenå, Wa11in, SthJn,
l:a ök1. R:rbtarens Fu]-l. Stcprl/retmcrr, Lidineö, 1:r. ökl. hrtt*,rens VitaLltq, Roinberg,
Sthlin. 1:.:: ö1':1. !ig!, Forsel1, Scllentunt:, 3;e ölil.-Tik, ungdornskless: -Egl}jre-Ig,
@ertaeJJ, Bofors, 1:a uk, 1:a ul.}"cert lrp. Ekenords Hljn, Dahlberg, Sthlm, 1:a uk
2la ukk hp.-Tik, öppen l:lass; Ch P.Irbterens Athena, ltrd1in, SthLn, CACIB Bir hp. /Denna
tije tävlaäe endåst-äril cAcrB/ gj@thlm,
Zia skl hp. Solberss iina,
Ekeberg, li:rlsterl, 3:e skl. Rlrbtarens Eliza. Golding, Viillingby, Lze sk1.-Mounterbarks
ilglgElg, Blulre, Slgtuna, 1:a ökl. Rybtarens Beflm, K1inge, SthJn, l:n ök1.9,gggicpeig,
Bergelin, Lldingö, 2:a ökl. l.icnrrr:rcks Babette, Krook, i;lvsjö, 2:a ijkl.
I avelsklass ficl: Wcll-i: .!-:rr pri-s jiimte hp för de b,åda Int o liord Chs Crawleycrow
Prar& och Helari.:"n Leprecherur:. Iret största g1ädjeaimnet ftjr oss a1la Cnrgivänrrer inträffnde emellertid på sönd.,gen, dii hr llailirr med Rybtlrens Athena blev nrnner up nrt
den jlinthund, son blov vael:raste spet',,samt dessuton vann cren stora tiivllngen om beista
uppfödargrupp i }:nivskarp konkurrens ned l-nte nindre än 40 andre grupper. Detta är dcrn
förnifunsta uppnuntren en uppf5dare lnn få, och det vl.r förstn gången en Welsh Corgiuppfödare nått detta resultat i Sverige, nen det kan niinnas, rtt. samne uppf?idare for två år
sedan hemförde ett andrepris i clenrre. täivling, clen gången i }:arilo:rrens ned l+2 grupper.
Segern belönrrdes ne,l Hederspri-s, SI{K:s pcnningpris på Kr 5@:-, inteckning i Tengers
hwrdbrödsfröril:s storl vandringspri-s och frilierre Crrl Leuhusens donationsfnnds penningpris på 100:- kr. De C:rgis som bidrog til1 segern var Rybtarens Athena, Designr-Eliza,
Excellens ,rch Ful1 of ilun fI.
Redaktionen bei att få påpeka, r.tt vi iir väl nedvetna nrr clen al.ltfdr kcmpakia Qpografiskt
uppst?iltningen. Vi hoppas snart k-i:nna slippo. snå1a på pappret cch tåta våra ärade 1äsare
njutn &v en ner spatiös och tilltal-anclc uppstärlning!
Reda.l:tiiren.

