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Nr3-Junj.1963

Sä+skapets_P-iureärdsprom_enad på Kristt lltnrnelf?irdsdag blev 1 allt lyckad.
Franåt halvtotvbiden sarnlades deltagarna ute på Djurgården ! närheten av

Manilla. Vädret var vackert och grönskan ljus och skir, son det skall vaxa på

våren. Vår ordffirande hälsade oss väIkomna på ftiljande sättl

Denna xoark, som sett ädla herrar jaga varg och 10
och senare herdinnor med söta lanm i bandet
och d?i,r en Bellnan sjöng sj-n älskade Ulla till ro
- det är i dag ej 1åingre det rena landet.

' Men det 'dr sanuna blonsterängar och sköna hurdar
där vi samlats i dag t111 träff rned våra hundar
fcjr att trivsamt dricka kaffe och sen fortsätta promenaden
I forrn av en Welsh Corgl parad genom staden.
När vi sedan skiljas vi varandra önska
en ljuvllg sonmar med sol och grönska.

Inte nindre ii:r /16 medlenmar hade infi:rrnit s1g, medförande - efter att ha taglt
rnedeltalet av flera rälmingar - 3l+ I^Ie1sb .Corgl.s.

Fröken Stenström ftirplägade oss rikligen ned kaffe och srnörgåsar, och sedan bar

det av mot Nybroplan, där vi skildes åt,
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Vet Nl on att en Welsh Corgi tik, som skall valpa, av naturen får en tätare
hårrern, även om det är sommar, och att denna brukar vara särskllt kraftig frarn

t111 c:a 10 ä 12 veckor efter valpningen.

Natureng sätt att ge värme åt de smål

aaaaa..aaaaaaaaaa

IJl[ UPfi"IAI$AR de nedlerunar, som ännu inte avlii.rnnat sin trlapprr ned nannuppgift etc

på sin hund, att snarast sänd.a in den ti11 sekreteraren.

Två av våra medlenmar - Rune Berglund och Gijran Nllsson - har alldeles nyligen åter-
konnlt från ett besök i England i Welsh Corgi ärende, De }tar därwld besökt två.jrv

Eaelands ?ildsta Welsh Cord . De har följande att berätta.

-

England är Ju som bekant ett mycket lockand.e oeh stimulerande resmå1 även ftjr fo1k,
soi irrt" brlr sig ett dyft om Welsh Corgi. Råkar man vara en av de utvalda, sorn fiir-
utom alla gängse turistsynpunkter ser fram mot en Englandsresa rned en Corgi bakom ö-
ronen el]ei en räv i tankatna (Obst Försök att lancera nybt ordstxiv til1 rasens fron-
ma) 5a, då kan man ti1I och med t?inka sig att utebli från Corglparaden på D;urgården,
nägol, son under andra omständigheter varit a}]deles otiiirkbart!
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Vl hade beslutat inskränka oss tiIl att besöka två kennlar, eftergom endast några få
dagar stod ti1l ftirfogande. Det klokaste fiirefcjll under sådana onsttindigheter vara
att vä1ja några av d.e kennlar, vilkas blodslinjer finnas i Sverige. Valet fcilI såle-
des på Urs Ch. Firbank, (Crawleycrow Kennels) och Miss E. Forsyth-Forrest, (Helaria n
Kennels). Dessa damer är d.essutom två av de äIdsta uppfödarna av Welsh Corgis i Eng-
land, och från dessa kennlar härstamma några av Sveriges frarngångsrikaste avelshunddar.
Efter en timmes angenäm flygresa från London Airport befann vi oss nera på den sydli-
gaste spetsen av Guernsey, en av the Channel Islands, be1ägen alldeles utanftjr Bre-
tagnes kust. Till denna ö flyttade Mrs Firbank för några år sedan, och hon är därmed
ägarinna ti1l Englands vackrast belägna kennel. 0n är niirnligen särdeles naturfager och
vä1 värd ett besök, och Mrs Firbanks egendorn ligger alldeles invj-d havet och dessutonr
ganska högtr varftjr utsikten från hennes ägor är hänfcjrande. Corgis gör sig för övrigt
alIdeles utnärkt mot engelskt välansade gräsmattor, orngirrna av blommande rhododendron-
buskage och nagloliaträd! Mrs Firbank har tidigare innehaft en av de största kennlarna
1 landet, men nuner har hon lnskränkt sina djur til-l omkring ett dussin, vilket gjorde
det nöJligb ftr oss att bllda oss en god uppfattning om heruoes Corgls. Det som rnest
väckte vår beundran var hundarnas rörelser. Det visade sig också, att Mrs Firbank mycket
starkt betonade vlkten av att hål1a ögonen på denna viktiga faktor i avelsarbetet.
Hon gav ose.€n mycket lärorj.k och ingående lektlon i detta stycke rned hjäIp av sin
fr?inste avelshund, Ch Crawleycrow Pinapple, vilken det onekligen var en fröjd att se
i rörelse. Vad som i öwrigt särskilt imponerade i- denna kennel var hundarnas sunda a-
natorniska konstruktion, deras rnassa, goda fronter och tassar och typlska hunrden. MöJ-
ligen slculle nan önska en mörkare färg på stammen; de flesta var 1 vårt tycke väl 1ju-
sa i pälsarrla. Detta rned färg är naturligtvls en smaksa.k och i j?införelse ned andra
exteriöra egenskaper av underordnad betydelse, så länge man håIler sig inom de ti1l-
låtna f?irgkomblnationerna, men det är vä1 ändå de flestas åsikt, att en starkt pig-
rnenterad hund gör ett rner slående intryck.
Lördagen had.e vikts fiir ett besök hos Miss Forsybh-Forrest. Efter att ha letat sig ut
ur London, där varenda gata rnan planerat åka visade sig vara enkelriktad åt fet hå11,

anliinde vl efter några tirnmar till Helarianhundarnas hemvist. Här tillbrlngade vi se-
dan resten av dagen i llvllgt samspråk med Miss Forsyth-Forrest, som verkligen har rik
erfarenhet av Corgiuppfiidning. Hon har nämligen bedrivit sådan i över trettlo år. Hennes
stam består av tjugutalet hr:ndar. IQir man kommer till en kennel 1 England, brukar man
1 allmänhet hitta en el1er två hundar, son man slculle vilja importera, nen här vlsade
sig standarden vara så hög och jämn, att vi funno ungefrir dussinet, son man utan vidare
skul1e ha velat ta med sig hem. Miss Forsybh-Forest har verkligen lyckats få frarn en
mycket tilltalande typ rced underbart temperament och frarnftjr aIlt en rik röd färg. Vad
son annars imponerade var kraftiga och bra fronter, utrnärkte tassar, typiska huvuden
sa.nt starka och bra ryggar. Miss Forsyth-Forrest franhöll, att den flamnande röda fär-
gen hos Corgis blir mer och rner sä11synt, vilket hon och många fler 11vligt beklagar.
Att hon sjäIv lyckats bevara den i så hög grad, ansåg hon bero på att hon i alla år
hå1Iit ett visst antal tricolours i avel ti-llsammans ned de röda.
Den fråga, som framför andra pockar på svar, sedan man avslutat ett besök i engelska
kennlar, är naturligtuis denna: Hur står sig våra egna Welsh Corgls i jlimftirelse ned
cle engelska? För vår del kunde vi utan tvekan konstatera, abt de svenska hundar, som
vl se vj-nna i våra utställningsrlngar, mycket vä1 stärnmer överens med den engelska stan-
rnen. Engelska domare, som inbjudits hit av Svenska Kennelklubben, har Ju ofta också
framhå11it, att den svenska uppfödningen är mycket tillfredsställande, och det har ä-
ven funnits förmånl-iga rapporter om svenska Corgis införda i Our Dogs, skrivna av eng-
elska domare, sedan dessa återkommit till lJngland efter att ha dörot hos oss. Låt oss
a1ltså hoppas, att vi även i framtlden kan göra oss ftirtjänta av e:<pertisens lovord,
när vi tar våra Corgls till utställningarral
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PERSONLIGT

Charrnerande engelsk ungherre ur de förnälsta kretsar
rned välbyggt och färgstarkt ybtre och med god erfarenhet
av engelska damer söker M;; immigration bekantskap
rned svenska Corgidalner. Svar til1 HEIÄRIAN JACOB,

tel. 6/609\93.
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Helarian Jacob e Helarlan Raven u Helarian Juniper.
Rikt röd med vlta teeken. Uppf Miss E. Forsybh-Forrest.
Ägare Herr G. Nilsson, Stockhobn.

++++++++++++ +++++

Från Eva Valilgel.J-$3ilde har vår sekreterare fått följande vänllga och trevliga
brev, sorn redaktören tar sig friheten att återge.
ItEftersom sllcs verku"gen tycks intressera sig för sina medLemmar och deras hun-
dar, vill jag passa på och berätta litet om Tlm. Första gången jag såg honom var
på utsidan av en veckotidning. Harl sl<uLl-e figurera som trseriefigurtt under hela
iråren. Egentligen var jag inte alls intresseiad. av Corgis då utan mera inne på
rrsheltj-e-sidanrr, men när det så småningon anordnades en tävling omttvalpenrt, be-
slöt jag att vara med. Tävlingsuppgiften bestod i att känna igen tre hundraser:
Sehäfer, Boxer och Colliet Jag Iöste uppgiften och passade dessutom på at't skri-
va litet om min långhåriga tarbik, som dött året j-nnan. Ett vanslnnigt larvigt
och senti-nentaLt brev, men det gjärde susenl Den dag jag fick reda på att jag ha-
de rrunnit bland cirka 10 000 deltagare, gick tel-efonen varrll.
Några dagar senare kom han, 1ång och rävröd, med ett nybt k1arblått halsband och
koppel. Det fcjrsta han gjorde var att rf sätta sigrr på bästa mattan! Numera d,r han
en vär.dig Corgiherre rned glimten i ögat. Han är lugn och snä}1 - älskar barn oc h
katter (i) S"""st i fcjrra veckan ftjrsökte han leka med en hazpalt. Han är också
en rnycket livaktig nedlern i Svenska Brr:kshundsklubbens Skövdeavdelning, där han
tävIar med gott resultat. Han skal1 bI.a. vara med i en uppvisningsgrrrpp den 2:a
junj-. ttBrukshundsgubbarnarr ser inte Iängre ner på ttutbölingentt utan räknar honom
som en av de bättre apellhundarnal tt

Ju, så långt Eva Vali-nger. Tyr är f .ö. Ch Mounterbanks Tyr, ftidd i novembet L958
e Sv o Finsk Ch Lees Ensign u Jessie of Wey. Redaktören tycker det är särskilt ro-
ligb, att en av våra medlemmar lyckats så bra med lydnadsprov. Vore det j.nte trev-
ligbr om vi kunde få några Welsh Corgis med j- lydnadsprov här i Stoc}*rolm också?

000000000000000

Med g1ädje har vi- hört, att Mr Fred Cross, England, på StockholnrsutstäIln-lngen
4-5 na1 fann Welsh Corgi vara av genomgående god typ, utmärkt presenterade.
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TILL AVEL

Champion Rybtarens Tom Titt 860/60,
Ivanhoe u Int Ch Benedicts Belinda,
Fröken Lena Ringberg, Ringvägen &1,

+++++++++++++++
A propos hundutställningar - hur är det med Er Welsh Corgis skönhetsvård?

Handen på h;ärtat, är den fullgod? Nu skall inte alla de, som inte stäIler ut,
tänka: ItDet där gä1ler inte min hr:ndlrr Det är näm11gen just vad det görl Kanske

i synnerhet icke-utstäl1are kan ha något att hdrmta av följande välnenta råd. Siitt
Er ner och analysera klor, tänder, pä1s och hull, ja, dven öronen. Kunde inte klor-
ne vara kortare? Ndr det gä11er kloklippning, bör man börja redan med de diande val-
parala, så att de ej rlver tiken. Fortsåitt sedan ured att vänja valpen ned regelbun-

den kloklippning. Ju oftare klorna klipps, desto mer drar sig pulpan tillbaka, och

klon blir kortare. Lita inte på att den dagliga motionen nöter av tillräckligt,
underlaget är inte al-ltid det bä"sta. Det 1är finnas hundägare, som aldrig klippt
sin trälsklingsil klor men p1öts1i-gt vaknat upp inför en utstä]1nlng och i ren pa-

nik msat i väg till veteri-när ftjr att få hjäfp. Kanske någon avstår från all klo-
vård, då det varje gång utspelas rena brottningsmatehen mell-an husse och hund. Ja,

trefärgad e Int o Nord Ch RYbtarens
åtta Hp. Mycket bra ternperament.
Stoclrho1m S0, te1 /*J lu9 30.
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den hussen finns, son siitter sig gränsle över hundstackarn för att kunna överrnan-

na den och utftjra klovården. Fram för regelbunden klippning! Det behövs inte klip-
pas så mycket då, och det gäller att vänja hunden vid att det är något helt ofar-
ligt,, Titta på tiindernal ;a, det var nog en hel- del missfärgning vid tandhalsarna.

Fy på sig matte! Fram med tand.borste och vätesuperoxid (g.f|-tg).
Pilsenl Det var nog några dar sedan den kamrnades och borstadesl Karu och borste -
tvätta den, orn det behövs - skall användas till det de iir ti11 ftjr, Anviincl helst
borst, som ej är av nylon (enJ.igt engelsk uppfattning bryber nylon sönder skinnet),
I stälIet rekommend.eras en borste med t.ex. svinborst. Sätt igång blodcirlrula-
tionen genom borstningen, oeh Iåt luften komma in i pä1sen. TiIl slut tar man lång-

a, svepande tag från huvr:det tilL svanstippen för att ge pä1sen en obmten linje,
och pricken över i sätts genom att ta några liknande, svepande tag med en siden-

bit eller ett s'eimskskinn. Resultat: en skinande pälsl
Efter denna behandling, som Er ttälsklingtt borde få L,ålet varje dag, har Ni kanske

fått en uppfattning om hundens tjocklek. Var det som att ta på en färsk vetebulle?
Någon kanske kände, att hunden var litet för tjock, men sanningen är så obehag-

1i-g att man helLre skyller på att pilsen är tjock och rnjuk. Ja, det är jobbigt att
ha hundt Att söka upp en rastplats där hunden kan få sträcka ut och motionera, är
inte alltid 1ätt. Det är enklare att sticka nerför trapporna e1ler ta hissen ner

och uppsöka kvarterets lyktstolpar eller rännstenen utanför porten. Skulle det in-
te gå att utöka nprcnouadornarr något? Gå ut för hundens skulll gtt gå och hand-

Ia och då passa på att lufta hunden och låta det lilla livet sitta utanför affår-
erna och vänta, det är nog inte den bästa motionen. Det är kanske bättre än ing-
en pronenad a1ls, rnen motion är det inte. - Sedan sllnker det ner en del godbitar

i hundens mage mellan målen. Kanske är det för att döva det dåliga samvetet, men

kom ihåg, inga godbitar titt och tättl Ett må1 mat om dagen räcker ti1l fijr den

fullvu:<na hunden. Låt hunden alltid ha ti11gång til1 frlskt vatten.
Vid en titt på öronen märker man kanske, att insidan på ybterörat är smutsig.

rengör försiktigt rned en stor, hårt rullad, fuktad bomullstuss, och ser ti11,
vätskan inte rinner ner i örat.

Man

att

Det är med stor sorg vi meddelar Caigers Josephine

Hon var fcjdd den 28 februari 1960. En ä1sklig liten
sande avkomlingar.

of Cowfolds plötsliga död.

tik, som gett många förtju-

Ursa lviaior, Bergelln, Lidingö, CACIB, hp, BIB.

++++++++++++

UTSTJiTLNINGSRSSULTAT.

Vid Finska Kennelklubbens Internationella utstäUninejlbo den 1t:e maj deltog
2'Welsh..Corgis. (O+e)
Tikar: Oppen k1ass, Nord Ch_BXbtarens

Rirbtarens Daphne, Nilsson, Stockholm, cert, hp,
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Vid Svenska Kennelklubbens qlqtiillnl-ng.j Karlstad den 261e maJ deltog 13 Uelsh
Corgis. (5+8;.
Hundarl Ungdomsklass,

Ifundarl öppett k1ass,
Tikar: Ungdomsklass,
Tikar: öppen klass,

Rybtatens Ikonr^Henriksson, Giiteborg, 1:a ukkklrhprl:a skI, BIM.
$T6erss@-Åt'sb"rg, Skåre, z:a ui<t<I
SoifAffiaa+, Åtrsuuig, skår6, 2:a uk1
Stokeplain Rapier., 2:a ök1

Solberes Tova, Geitzell, Bofors, 1:a ukkl, hp, cert, BIR
Solbergs Tina, Carlsson, Karlstad, 2:a sklrhp
Ryttar.ens_._HolfI_gsl$tlgrlindgren, Lidingö, 3 : e skl
R{b"barenq BonitarSjöndin, Ka11hiill, /+:e skl
Nora, Lindner, Skövder1:a ökI
Norrsäters Nepaf-, Lindner, Skövde, l-:a ök1
Denzi, Nyström, Upplands-Väsbyr2:a ökl

Avelsklass:
Uppfödarklass:
Lydnadsprov:

Solbergs NuttarTingström, Bärby, 2:a ökl
Cfr nvitaregs_&iebe., Ahsberg, Skåre, 1:a pris,
@erg, Sk5ie, I:a'prls, hp.
Klass 1, {, startande hundar (1 Grand Danois, 1

hp.

Dobernrannpin-
cher, I Irländsk Setter och 1 llelsh Corgi)
1:a pri-s, Welsh Corgi, tiken lgrrs@s-ligE Me Tanserer Lind-
ström, Stockholm,
2;a pris, Grand Danois. De övriga hundarna 0 poäng.

Dvärghundars utstlillnine i Cdtebelg d.en 2 juniVid Slecialklubben för Siillskaps- och
deltog..2 llefsh Corgis. (1+1).
Hund: gppen k1ass, Rybla.rens fkon, 2:a ökl.
Tik; Oppen k1ass, Bingos Blossom, Larsson,

Henrics.:on, Ciiteborg.
Ljungskile, l:a skl.

Vid Svenska Kennelklubbens Internatj-onella utst4lnine i Jöriköping den 8-9 Juri
deltog 7 welsh corgis. (3+T
Hundar: Ungdomsklass, Sgp@bglJg, Jansson, Hölö, 2:a ukkl
Hund.ar: öppen klass, Ch Mounterbanks TvrrValinger, Skövde, cert, CACIB, hp, BIM

Ringberg, Stockholm, 2ra sk1
Tikar: Oppen k1ass, te, Wa1}in, Sthlm, CACIB, hp, BIR

Ekenords Kati-e, Str:rk, Viggbyholm, cert, hp
Artemis, Widebergrlidköping, 2:a sk1
Noqrsätegs Noisy, Jansson, Hölö, 2:a ökI
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}IåILA ALLA VAIPKöPAREI

Jag avser att nedkomrna den 9:e juli L963.

Lotta
(alias Rybtarens Ursa Maior, Svensk,
Finsk, Norsk, Dansk Champion sarnt

3 CACrB).
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tlnrärr har den så kallade tryckfelscorgin varit framme med

postgironumrner är 7O OO n, Stockholm N0.

sin tass. $iiffElelg!å
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