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sÄ,.,sr.eps, anordnar Sällskapsafton tisdagen den 22' oktober L96J kl. 19.30 i Margarethaskolan, Norrnalnstorg 1, Stockholm.
Progran; Corgi-filn - foto Göran Nilsson
På besöh hos Telsh Corgi i USA - Sven-Eggert Bergelin
Ljusbilder från Djurgårtlspromen:!den - Fotke Bongenhielm
Kaffel 'Tbe med smörgås oeh bahverh serveras.

Deltagareavgift Kr. 6z- erlägges vitt entrdn.
Sl.ökt oeh vänner ti11 medlemm$,rna äro välkonnat
Annälan om deltagande sena.st d.en 20 oktober titl sekreter&ren
Fru Greta Bergelin, Kapellbacken 8, Brevih, Litlingö eller per
tel. 66 2L 11.
AnmäIan är bindand.e och efteranmäIan kan icke mottogas.
Svensha l{elsh Corgi Sällskapet häl.sar ned g1äilje v&ra ut ländska
medLemmar Fröken M-L Pslervo, Finland r och llerr l{erner Stö1t ing,
Tyskland., väl.komna i Sällskapot.
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ttHandl er
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täsaren har nog hört talas om rrhqnd"ler", framf ör allt i kombinationen trhand. lerkurserrt. Därmed men&r vi en hurs för att 1ära
hundägarna att visa upp sina hundar på en utställning
I USA liksorn även i Englslnd och Äustr:llien och kanshe även i
andra länder finns det persoaer med professionell.t yrke att
visa upp hund.ar på utställningar.
I)e får tlå betalt av hundägaren i förhå11ande till resultetet på. utställningen.
Kanske
IO0 dollar eller mer för en segert' Men dessa honcl.lers vigar inte
bara upp hunclarna ut.rn har den hemma hos sig i hund.gårdar samt,
föder och tränar dem, för vilket do givetvis också får betalt.

21är en välkäntl handler kunna förtjäna inte mindre äa
inkomst
50.OOO dollar om åretr vilket inte är en föraktlig
även röknat med amerikanska mått. Det finns också en hel tlel
e.merikaner (aurerikanskor), som skaf far sig en rashund och 1ämnar
ut den tilt en handler för att sedan kunna fotografera sig
tillsammans med den vinnande hunden, pokalen och handlera.
(.lamtur v&r hästsport med ägare, häst, pokal och j ockey. ) Den
amerihanska Welsh Corgi-hlubben är emeltertitl i princip emot
hanttlersystemet och nästan alla Corgisarna visas upP av sina
I

USA

ägare.
Bedaktören vet fahtisht inte, om det hemma hos oss finns någon
motsvarighet till ctet prof ess ionella handlersystemet. IIos Welsh
Corgiägarna existerar itet inte och vi får väl va.ra mycket tackbstonad
samma för att iate hundsporten är mer professionellt
än den är i Sverige. Att en lfelsh Corgi-ägare tar meil en been utstätlning för att visa upp den får väl inte
kant,s hund till
betraktas som annat än en väntjänst, men att visa upp en ann&ns
hunct på en utstäIlning om ägaren står utanför ringen anser re-

så lämpligt. 0m öet inte f öreligger
specielLa skäl, bör ägaren själv visa uPp sin hundl

<l.aktören våra inte f ullt

Cr
Bidrap t,ill-'"";";;';;;.;,"rr'"rr,*r
(förmeitlat &v Fru S. Biigbeimer)
När jag korn till min nya Matte den 13 juni, som är mitt lyckotal, så satt hon och läste i något som heter Corgi Prat.
Jag funderade mychet på vatl det var för någotr för när man bara
är 4 månad.er, vet man ju inte så mycket. Jag tänhte: "Är det
en tidning för nei eller Matte? Den är nog för oss Corgisr för
den är ju grön och Motte har lärt mei attr uträtta allt på nåt
grönt som visst heter gräs.rf
Matte säger, jag är ett fenomen eller vad det heter, men så. är
jag ju barnbarn ti11 Corni, som Matte säger hon alltid. svärmat
så för, Jag är flicka och heter Brandy. Min kompis här är en
stor pojke, som är 6 ä,t och heter Sherry och skryter ned sin
Han leker så
Pappa, som hei,er Prank. Sherry är allt bra tuff!
våldsamt rned mej, så ja,g bara rullar runt och blir alliteles yr.
Vi har den vild.aste happlöpning på gräsmatian och knuffar in

j-

varand,ra i buskarna. Jag är galen i vatten, men hur kon

man

motstå alt' itleligen gå ner i Baggensf järtten, när man hcr d.en
franför sig. sherry kan motstå, för han hatar vatten. Han går
ner och dricker, när han är törstig, men så harig han är,
han står försiktigt
ned bara framtassarna i vattenkanten. l{og
ser Matte f örtvivrad. utr när jag jämt hommer upp ilyblöt ur
vattnet. Hon sägor, att jag får en ful päls. Det han då alclrig
vara sant' för oågon und.erbarare päls än min finns iute. Jeg
har en rödbrun loekig päls, som säkert inte en end.a corgi har.
Lockigare finns inte. Matte säjere att hon alltid svärmat för
corgis, som är lite vågiga på ryggen. så nu har hon fått rner
än hon önskat. Men hon tycker jag är så lyckad änctå. vad. nu
hon menar med. def . Är d,et att man brir en sårn där champinjon
elrer vat d.et är som växer i skogen om hösten. Nej, jag vill
bara v€Lr& en snäl} och tillgiven flicha och alltirt få vara hos
Mette.
Matte säger, "nu tror väl folk jag brivit rite tokig, som har
två corgis. När folk tröttnat på nitt prat om corgis och övergivit mejr så har jag i a1la fall en Sherry-Branily". Är der
något att äta eller d.ricka undrar en liten glatl och tycklig
Brandy.
Ittrtttrtttltttrttltttttlltlrt

TILL SALU.
valpar e rnt och Nord ch Helarian Leprechaun u rnt och l{ord
Ch Moonrocks Binette (: CACIB). Leveransklara till
jul.
'tf
Ryttarens Kennel, P.E. allin, Tel. 60 91 85.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jivon d.e Gaulle har en Telsh Corgi.
Det är tydligen inte bara i tle alrra högsta kretsarna i England utan även i Frankrike, som man håller sig meil lfelsh Corgihundar. Följantte är taget ur The pembroke sersh corgi Nerrs-

letter f rån Arnorika: 'rLivet i Frankrihes högstrr. kretsar är sy1barligen inte allti<t angenämt för den l{elsh corgi, som Lady
Dorothy MacMillan, meka tilr d.en brittiske premiärministern,
har skänht till presid.ent ile Geulle.
corgin, v&rs namn är "Hedgehopper rr" matas med engelska hundkex i avsikt att få honom att känna sig som hemma. En clag

-4De Goullots kock
gjorde han trots detta ett försöh att fly.
förföljile hunden genom den park, som hör til1 presidentens lantställe, men f örgäves. Ti11 slut f ångatles emellertid "Iledgehopper II" av d.e gendarmer, son vaktade utonför parkea.
Heilgehopper II skicka<les ti11 president d.e Gaulle f ör att €ls6tta Corgin lleilgehopper I, sour dog förra året och som var en
st,or favorit i rle Gaullets familjrt.
==== =====
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En av mina t vackro valpar har nin husse, Byråchef S-E Bergelint
titlingö, exporterat pr flyg titl Frankrike den 1l augusti 1963.
Lotta.
(aIias Byttarens Ursa Maior, Svensk, Finsk,
Norsk, Ilansk Champion samt 3 CACIB).

skirrnaden
'"rr',, ;;;;;;;; ;; ;";;;;;" ;"r"n ,"'*r.
De flesta av oss Corgi-ägare är fortfarande }ätt honfunderade
av d.e två ragerna.
$nligt en känd auktoritet på r&serna, Mr. lf. Lloyd-Thomas of
Mabvs Ha11, Llanrhystytt, Cariliganshire, Tales, (han har uoder
två decennier stuclerat härstamning) har d,e två bundarna tydliga
och olika bakgrunder. De har inte sa,mma anor ej heller sa.m&a
ltöjligen, föreslår hanr ligger förvirringen i d'eras
historia.
namn ncorgifl, Corgi betyder endast och allenast tf liten hundrl
och det bar samma neningr som när vi säger "Iiten( eller nminiatyr" som ett adjektiv till Pudel eller någon anna,n rasr som föreDet verkarr som om alla snå hundar
konmer i olika storlekar.
kallas för Corgis i l{oles. I vart fall kon Cardigan till
lfales omkring 12OO f .Kr., under tlet att Pembroke inte kom till
lfales f örrän 11O7 e.Kr. under Henry I av Englanil regeringstitl.
Vid tten tiilen sände han ett antal. flanl.ändska vävare över
Engelska kanalen till Yales och de förtle rasen med sig. (fn
annon kälIa uppger år 92A e.Kr.) Lloytt-Thomas fortsätter att
säga, att Penbrohe har en anmärkningsvärd likhet ned ilen tid.igo
Schipperhe. Det är faststäl11, att Pembroke iote har någon
lihhet ned taxen, med.an Cardigon lfelsh Corgi ganska bestämt ör
av tax-stan.

5Mr, tloyil-Thom&sr härstamningsteori skiljer sig såIundo något
frå.n vad. vi vanligen kan läsa i våra hundböcker, nämligen ati
Pembrokea ursprung haft att görrr med vihingr.rnn,. Tidpunkten omkring 9OO-1OOO e.Kr. - är doch sa.nma.
oooooooooooooooooooooooooooooo
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Valpar e Byttarens Happy-Go-Lucky (e Int och Nord Ch Crarleycroy
Prank) u Svensk och Finsk'Ch Ryttarens Atena (gfR Int utst. i
Stockholm f963). Lämptig julklapp.
Ryttarens Kennel., P.E. ',{a11in, Te1. 60 9f 85.
jande är hämtat ur 'r0ur Corgi WorId'r, som är den engelska
lfelsh Corgi Leagues motsvarighet tilI vårt, Prat.
När man en gång fött upp Corgis, han mg.n inte acceptera en hund
utrrn intelligcns.
Jag har funnit, a,lt, mina chihuahuas motgvarar mina anspråk på tletta område, fast på ett hslt annat sätt.
Ile äro precis lika intelligr:nta och jag har funnit, att ds två
raserno komma utomord.entligt viil överens . Corgin f örstår, att
den måste vara försiktig med så små hundar, men chihuahuan utnyttjcr gärna detta hänsynstogande. Ingenrsom inte hor sett,
det, shulle tro, att en Corgi-hund. skulle lägg:. sig ned och låta
ehihuahua-valprr.r hängo sig fast vid hans öron och mun. Detta
visar bars vilka trevligo hundar Corgis är. Men jqg d,t säker
pår att han inte shulle förd.raga lik:r, mycket från Corgi-valpar.
Föf
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ILL AVi'L.
Eng. Imp, Stokeplain Rapier. Trefärgad.
4 Hp, 2 Cert, I CACIB.
Fru Lisbet Åh"Uerg, Solbergs Kennel, Skåre.
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att vlrrl med. på en så.d.an utRedahtören hade nyligen tiltfäIlc
ställning norr om Boston. Jeg boilde hemma hos en Welsh Corgiägare och en söndag morgon packad.es bilen med hund och hundbur.
Sedan bar det iväg för att vara fre.mme åtminstone en halv tinmel
innan hunden skulle visas upp.

6Utställningen, som omfatt,ad.e ca 3O0 hunilar av olika raserr ägile
rum i clet fria på. en härlig gräsrnatta. Mon hade slagit upp ett
gtort tä1t,tak, undor vilket a1la utställaraa placerade sine hunilburar ned innesittantte hundp hundattiraljer orsov. på den plats
nan tyekte v{rr lämplig. Sedan var tlet bara att possa den tidr ifå
bunden shulle visas upp ocb efter visningen stod det vor och eD
De f lesta syntes d.ock inte
att lämna utställningsområtlet.
f ritt
göra tletto, utan man gick onkring och träffacle bekantar tittade
på andras hundar och på bedönningen sgmt drack en kopp kaffe.
Särghilt två saher fäste sig red.ahtören vitl. Den encr, var att tlet
var ytterst f& besöhnnde. Ej ens vid stora utstäIlningar lär ncn
ha så många åskådare, som vi har kunnat räkna in vicl våre största
Den and.ra var att nan hcr,de många starter i lyilutställningar.
nadsproven. På denna lifta utstälIning var ttet inte mindre än
ett 6O-tal sta,rter i tre hlasser &v oliha svårighetsgra,iler. Den
enhlaste hlossen syntes motsvara den vi hlr i Sverige.
::!:::::::::::::3:3::i::!3::3:

blantl. miaa 7 barn är till nin stora sorg tilf förcäljning. Matte är överansträngtl ocb her beslutat sig för att
ninska på antalot hundar och sälja den. Det ör en hlahund, 2t
månad, trefärgad (nästu blach and ton). - Finns ilet någon aspirant, son inte btra vill ho en Velsh Corgir utr.un som iiven är
hund.älskare och hund.kännare och son vill ha något olldeles
extra, ilå går jag mett pår att clen får lämna mig. Priset f ör
min son är Kr. 45Oz- (ca Kr. 652- pr he.)
DBOIfvAL.PEN

Bekynrad Lotta
(alias Ryttarens Ursa Maior, Svenskr Finsk,
Norsk, Dansk Champion samt 3 CÄCIB).
(DuUbol annonsplrts betald)
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UtstöI lninsare sultat .
Vid Svenska Kennelklubbens utställning i VISBI den 30 juni f963
deltog 3 Ieleh Corgi. (O + l)
Tikor: öppen klacs. l{orah, Lindner, Skövde, Cert, Hp, BIR
Norrsöters Nep3,l, Irindner, Shövtle t 2za skl
Denzi, Nyetröm, Uppland.s-Väsby, 2ta ökl

Yid Speciolklubbens för SäIlskops- och Dvörghundar utstäIlniog
i SUNDSVALL tlen 3O juni 1963 tleltog 2 Velsh Corgi. (0 - 2l
Tikar: öppeo klags. L9!, Eriksson, Sundsvall, l:a skl
ILvttarons Begun, KIinge, Stochholml Zz.a skl
Vlil Svensko Kennelhlubbens utstiillaing i RONI{tsBI den tl augusti
1963 deltog 3 tlelsh Corgi. (1 + Zl
Hundar: öppen klass. Byttorens Vitality,
Roraberg, Älvojö, I:a akl
likar: öppen klsss. Afrodite, Schir6n, Broomo, l:a skl
Denzi, Nyströar, Upplonds Väsbys 2ta shl
Vial Svenska Kennelhlubbens fnternationella utställning i SiTELLEFTEÅ d,en 25 augusti 1963 tleltog 2 yetsh Corgi. (f + f )
Hundar: öppen klnss. ltok, I{al16n, Umeå , Zta ökl
Tiker: öppen klagc. Rvttarens Bella Ilopno, skoglund, Donuarvet,
CACfB, Hp, BfR, CH

Vid Dnngk Kenaelklubbs Internationello utsiäl.tning i CHA{ILOTTEN![!]! cten 24-25 augusti L963 deltog 3 $elsh Corgi. (Z + f ]
Huodor: öppen hross. ch Rvttarens Tom Titt, Ringberg, stockholm
Cert, CACIB, Hp, BfM, Dsk Cb
Bvttarens Happv-Go-Luckv, lfalIinl Stockholn,
2 skl
lik: Oppea klass.
ch !,loollggkq, ltqqtte_r Berglund-lfollin, stockholsr CertrCACIBrHprBIB, Int Ch
Vid Svenska Kennelklubbens utsttillning i GÄVLE al.en I septenber
f963 tteltog IO Selsh Corgi. (+ + 6)
Hundarr öppen hlass. Rvttareas HapDv-Go-Luckv, Tallin, stockholn
Cert, Hp, BII't
Byttorens Vitolity,
Romberg, Älvsjö, Zzs skl

r
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Bundorr oppen klasg. Bkenord? Ficaro, Bartoft, Broosro, 3:ilje skl
fortg.
ALIl9r Siknnder, Uppsclo, 2ta ökl
Tikor: uogilonsklsss. Ponne Bianco, shöldhl Eedenora, 2ss ukl.
öppen hlosg. Rvttarens-Berlc-Doano, shoglund, Donaarvet,

Ilp,

BIB

Ilyttarens Dido, Tallin, Stockholn,
Certl Hp, l: akl
Rvtterens Bonita, Sjöndin, Kolhätl, Zts shl
Denzi, Nyströur, Uppland.e Väsby 1 )te shl
P93, Erikason, Sundsvoll, 2ec. öhf

Yid lforsk Keauelklubba Internetionelle utställning i sKr.EN,
lgxggr dea I reptenber 1963 deltog I Tersh corgi frln gverige.
(r + o)
Ilundar: ö ,pea klsss. Stoheplain Rapi.er, ihcberg, SkÅre I Cert, BIB
Vtd Specialklubbens f ör SäIlskaps- och Ilviirgbuailar utstöllning
t sPocKHOLu den 8 aeptenber 1963 deltog 14 vetsh corgi. (6 + E)
Eundarr ungdonskrass Norrsiiters N.guf , Jansson, Hölö, r:o uthll 2 rkl
Bvttereng Krovott, Lybeck, Broona, 2:a uhl
öppen klass. Eelarion Jacob, Nilssonl Stockholur,
Cert, Hp, BItl
Ettterena lloppy-Go-Lucky r Tollin, Stockholul
)ee shl
499.L, Janason, Hölö, 2ta ökl
Tiharn ungilongkloes. Rytt:rrens Juana, Bergrund, stockboln,

öppea klosg.

l:e ukkl j 2tn ekl, två Hp
Norrsöters }{ia, Janseon, Hölö, 2:l ukl
Leonine Sonsotionol. Bhman. Forste.
Cert, Hp, BIR
Bvttarens Dido, Tollin, Stockholur, )te skl
Leoninq Fair Mariogl Ekoan, Forata, 4te skl
!g!-gl,r Södernan, Stockholn, 2cs ökl
$ggi, lilyctrörn, Upplnnds Väsby7 2zo ökl
llountebrnhs Ch.iaeso, Stenström1 Segeltorp,
2zo, öhl
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9Vtd Svengka Kenaelhlubbens utatötlning i VÄSTqilÅS den 14-15
aeptenber 1963 deliog 7 Yelrh Corgi. (2 + 5)
Hundarr öppen klaas. Ilelnrian Jacob, Nilsaon, Stockholn, l:a skl
Bkepords Figoro, Bartoft, Bronnal 2za rhl
tihar; Ungdongklosa. Rvttgrens Juana, Berglund, Stockholne
I ukkl, tte akl
öppea klags. Rvttarene Bonita, Sjöailin, KolhäIl,
Cert, Hp, BIR
Rvltorens FIiza, Goldring, Bromma, 2:a ekl
Palervikg Pova, Thulin, Bnhöping t 2ts ökt
Rugti-Busti, Fröman, Vilatarås, 2ss öhl

vid svengka Kennelklubbena raternetionella utstöllning i oöTEBORG den 28-29 aeptenber f963 del.tog f5 felah Corgi. (7 + 8)
Huadarl Ungdonsklogs. Br&l.endetg Dorr, Boströn, AIingaåa,
l:e ukklr Ep, 4to gl,l
öppen hlegg. Helarien Jocob, Nilsaon, Stochbolu,
Cert, CACIB, Hp, BIU
Stoheplnin Ropier, Åhsbe"g, Skåre t 2:a ahl
Bvttarens Zenofon, lillberg, Mölailol, 3re shl
Ch Byttarens Ton Tittl Eingberg, Stockholo,
2re öhl
Binpos llaster, Bog&rdh, Göteborg, 3le ökl
Bvttereas Ikon, Honrictou, Oöteborgl 3re öhl
Tikar: Ungtlonsklasg. !99, Holmborg, Lidköping, 2ro ukl
öppoa hlagg. Ryttareng Dialo, lfallin, Stockholn
Cert, CACIB, Hp, BIR, Ch
Leonine Palr llarionr Bkman, Forsto,
2ta chl, Hp
Rvttsrons Delila, Andreerson, Göteborg,
Leonl.ne Sensationelr Ekmoa,

)ze shl, Ep
Farsto, 4ie skl

Anny, Strönberg, Tiilanl lra ökl

åg!!a,r Boströn, Norrbyvalld.a, 2to ökl
!Sgg!' Nyströn, Upplanila Viirby, )te ökl
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