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Att Telsh corgil är ett sunt d'jur
fick vi blen6. annat veta på vår SäIlskapsafton den 27 oktober, då
veteriaär flans Ecllund böl1 ett f öred.rag över hundsjukd'onar speciell.t sådana son kunde tänkas v&ra vanliga hos eorgis. Ett tjugofemtal medlemm&r hade samlats till det verkligen intressanta föreVeterintir
6raget, som hötls i Veterinärhögskolans föreläsningssal.
Ettlunrt had,e gjort sig mycket besvär ned att fråga sina kolleger om
det var någon sPeciell sjukiton' som "härjad.e" bland' corgisr men
intet särskilt hoite kommit fram. Möjligen haile man kunnat iaktlaga., att valpningen ofta var försvårad genom att tlet kuncle uPpkalkbrist hos tiken. Hos långa hundraser uppstår
trä6a tillfä!1ig
rätt gärna rygglidanden, men något såtlant var helt enkelt okänt
blantl corgis.
Efter föredraget och de nånga frågor, som klort och tyilligt blevo
besvarade, visades Göran Nilssons amatörfi1m från en valpning.
Protrannet för tlet första hglvårel 1964.
På il.et senaste sammanträtlet d,iskuterade styrelsen programmet f ör
rtet första halvåret 1964. I stort tänkte sig styrelsen föliande:
I mars hå,ll.er vi sta.d.geenligt årsmöte och ilå skoll vi försöka visa
den engelska corgifilnen.

I
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I epril-nal eller under någon &nnan tiil på våren försöker vl anordne
en dresgyrhurs för corgis i Stockholn.
I april kunile det vare låapligt ned en eBllshapaatton neal företlrag D.Er
8n vårpromenad hsnske voro paaaande ett ordaa undsr naj !
Uader belo balvå.ret någte vi håtta kontahter öppna för ott on ilet
går - evEatuellt tillrannang neil någon annan spocialklubb - föraöhe fl ttll gtåni!. en utctäIlning.
Och Pratet borile löoptigen honna ut åtnlagtone två gånger!
++++++++++++++++++++++++++++++
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Ånslvctrrnu

sättes in på poatgiro 70 AO 27, Stockholn NOI Den är liksoo
föregåenile år 15 kronor. Skulle två eller flera peatoner i renua
fantlJ önsha nedlemsskap betalar endest en fenlljenedlen I5 kronor ocb ile övrige 5 kronor. Medlen under 16 år betclar likaleeles
enilatt 5 kroaor.
Styrelcen ör oycket taclrca.nr oB nedlenmerna betalar I'n sin årsavgift saällt och vääallgeal så ett vi alipper att pånitlaa oD ilea.
It ll tl lt ll tl ll tl tt ll ll lt ll lr ll ll ll tl ll ll ll ll It tl tl R ll ll tl ll

avel och :alPaf til,I sslu.
Engelsh inport Eelariao Jacob e trelariaa R'ave! u llelarian Junipher.
? 2O/3 1962. ilörkröil ned vita tecken. Jaoob är utrtäIlö fyra
gånger i Sverige ned följande resultatl 4 lla ckl, 3 Certt 2 CACIB'
I Bnglonil Best Special PuPPy på Engelska Sel'rh Corgi League Chanpioa-

till

thov.

Valpar e Jacob u Dapbne (f Cert) väates onkr. den l5 Januari 1964'
Daphae är e Int o Noril Cb f,elarian Leprechaun u Int o Nord Cb
Uoonrocks Binette.
Gören Nilsron, VBrtavägen 311 Stockboln t{o, tel. OE/6O 91 13.
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Huå uttalog Telah 9orni?

Jo, enligt tillförlitliga
Obsl Inget nrn i corgi!

uPPsIagsböcher 3on

roelllsi kåtgir.
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Corqins ervsralcR
&v B.M, Morgen
(övers6ttuing ov en artihel i nThe Telsh Corgi League Hanilbook
f963'r av Fru Gunnel Diltonbeck)
Atlt so6 lever, b&ile vätter och djur, dirigeros av cina B1.Ysanlag. Jag hsr konmit ait avsky ordeu rtlen hor aaturligtvis oB
förnömlig b6rstcroaingip när de edvändcc, såuon oftagt förekommert
såson en ursäht för dålig hälsa eller osäkert temperomeat hos
en hundr By vilken ras det vara må. Det 6r syntlr att d'enna
artikel endast kommer t,ill sådano porsoners hönnedont Eom redon
ärö Corgl-väDner, ty jag hoppos kunna påviaar ett Sorgia 6r en
av de fL r8ser1 iaom vilko arvganlogen ör en god tillgång.
Yacl betyfler rförnönlig härstamning"? Det kan betyila en oängd
chanpions (nen utao någon gom helst tanhe bokon föreningeu)
och tlärför ait Cb Clodhopper parades ned Ch Battleeie borde
trots att avkomman av en såilon
evkomnan bli utstöllningsiljur.
porning må ho en I'förnömligrt stamtavla ör ilet nycket ofta som
det inte bLir någon volp, Eom är värd ett behålla ur utstöIlningssynpunkt. Det är mycket söllon som de verhligt överlögaet
så
gocla tikarna frambrlnga valpar, son äro ens tillnärsrelsevis
bra aom de sjö}vo' En hundr som har blivit chompiool envdads
av oånga i hopp om att hen skall aediirvo sina godo egeasheper.
Medon mångo vclpu visa sig b|i verhliga toppiljurt är det tyvörr
nÄngo som bli av föga värde för rasen. Det tycka vare ouröjligt
för {en ett nedärva de egenskeper, aom fört dem till toppen'
större uröjligheter ett ho infllrtanile
En hunct hnr neturligtvis
pA resen än sn tihr eftersom hans evkommar otr hon är eD framkaa räknos i bundretol t
gångsrik utstiillni.ngshund, troligtvis
uncler det ott hennes håtler sig onkring fyrtio, om hon får vila
ut orrtentligt och 'rpensionercs'r, nör bon har gjort sitt.
Resultotet a,Y llnjeavel kan studeras hos de flosta häntla UPPföilere. De ho utvecklat sine egne linjer och fÄtt fran den
särshit6a typ ov Corgi de föredroga. Uturärkonde för aIIa dessa
linjer äro vissa fördelar och likaledes visga nackdelar, meD
verje indiviil har starh likhet ured familjent lätt att se öven

-4'för dea oerfsrne och ett illa valt eremplor av nytt bloö han ha
en förö<tende inverkan på en uPPföilningsplan på lång eikt.
Vissa linjer utvechlas tiitigt och andra aent och |et ör cvårt
att avgöra oB en valp shall fortsätta att vöxa ocb uppnl rött
etorleh, hartlgt el.uta vid eex oånader eller fortgätta växa så
l6nge, att, den blir för ctor och grov. Dragonts evkonna utvecklailec IÅngsant, men haos sonar Ch Bozovel Scarlet Empelorr avkonme, var tiitigt fördlig nen behöll äntl& sitt utseende. En 8v
deu B€nare8 ilöttrar, Lerhvhistle Vanity Fair, l"og ett certifikat
son valp ocb hom tillbaka eftor kriget och tog ett ond.ra certiCh Zephyr of Brone aÄ.g vid 7 nåoader ut too en vuxoD
fikat.
hunilp BoD öndrade sig oltlrig och forteotte Btt vinna rekord för
27 sanmonlegt. Denna skilloed ifr&ge
rassa i antsl certifihat,
on vörttidens längil, gör det rnycket avårt att evgöre vilka valpar son akole behåIlos och vilkc son skola säljas. Jag har tett
den miasto i kulleo växa upp och bli den störets som vul€n och
tl1l och ned dea kraftigaste han plötsligt sluta växa ocb till
slut bli för liten.
lrvsaalag !1å igeuon på ett egenilonligt sätt och nycket ofta
tycha,s Dor- och ferföräldrar he större inflytande än förElflLinj eavel e d .v. s . att anvöncla en bunil såson stöttera, rna.
pelare och pare hans söuer ned hans döttrar från andra tihar och
dubblera in i treiljs och fjörde generetioar fördubbl.ar också allt
annatr gode egenrkaper och då,ligar hälce, tenperanent och utgtö11aingaegenahaper. Jag shulle vilje giva en honplinent till Ch
Bozavel Red Dragon, ea hund eoo jeg iror alla våre Corgis idog
äro linjeavlade från. Hur tacksanma skolo vi iote veral ott sådcna sjuhligo arvsanlag aon entropion (ögonlocksinrullning)r aäthinneatrofi (soo lörorsakar blindhet), höftletlgsjuho ocb hnäshålsuppbakning, soD förorsaka så nychet tråkigheter inoo nångo roa€r,
icke uppträtt bor Corgin. Entropioa kan avhjäIpcr ned
hittills
operation men kan naturligtvls uppträita igen i ileo ajuha hundenc
avkonnrc. De andra åhomnorno kunna så vitt jag vot iche ovhjälpaa
neö operetion.
sjölv och bitNär nan betänher, att Dregon vann urångc certifikct
tills ör farler ti11 ett rekordstort autel chonpious, f3 alltsonalltt

-,
trotg att han under hela ein tiA som evelshund endast parado lO8
tikar (jrg hoppas jag har siffrorna rött), visar tlot vilken överflans nörnoate ncdtävlare iir
lögsot god bunct han nåste ho varit,
l'I champions. llasterpiece
Cb Maracas llasterpiece, f ader titl
o&ste ha parat oånga fler tiher ön Dragon, asn han var inte salBna
featastiska utställningahuntl som Drogon och ncdärvde till eu ilel
ov sin avkooma en vi.ss akygghet i ringen. Ved de enellertiil båila
Iquolity"t
verkligeu förde vidare var deras egon goda Corgl-typ och
utan vitka ingen bund kao nå toppen.
att so sB
vid planerandet av en parning är itet icke tillrächrigt
tilrtaland.e huntt i riagen för stt bestönma sig för att användo
Det är oycket bättre ott studero hona 8Yhonoo för en vl.ss tik.
homno. Anteg att tiken har ilåliga skuldror, i så fell nå'ste mea
toga reda på on föräl.drarna till ifrågavarande hunil hatle godc shul'ctror, ennars kan nan lätt rlkn ut för en otrevlig överraskniag' För
uycket viht kau lägges vi{ typen oeh i'che nog vitl rörelssr'
ur utgtällningasynpunkt finns d.et många feI, aIltlå ICKD sjuhligat
son absolut icke äro önskvärde, men endaet ur utetdllningssyapunht.
l. Felahtigt bett, antingea över- eller uniterbett. Detta tycha
bti alltmera cä11synt och ingen shulle någonsin förcöko att eölja
en hunil ned eåiloat bett son utstöLlningsexemplor. Jag blir alltial f örvånacl, när jog läser i kritikeo av andra raseri n,ilär fanns
Ingo sådana corgis utställas id,ag.
få dariga bettr.
2. Långa pälsar. vi tycke få roer &v dosao. Kaaoke är tlet dörför att vi komna längre från Dragon, d& iag inte trort ott han
oågonein blev far tifl en sådan. Men de äro uten tvivel ett
problem. Nör en balv kull visar sig rora 'tf luf f ie8'r, begränsar
<tet,ta valet ev vad man bör behåIla och tlet vörete dtt att deesa
ofts äro de böste. Dot förefaller litet hårtt ott
"fluffies"
ilessa låaghå.riga exemplar icke kunne atälleg ut såsom i sådlana
raser son tax och chihuohus. Jeg skulte snellertitl inte vilje
ae stendaralea iintlratt, ty corgin är en bruhshuntl och en pti.la 8oD
kan motstå. vBtler och vincl är en nödvlndighet. Paktun ört ett
urånga av våra utställningcbundar ho tekuiskt sett korrehta piilaar
de abgorbera viita och smuts lika oycket
men ev ilålig kvalitet,
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!toE ilf luff ies't. Beträf fande viss61 hup{s3 vet man sökert ott cle
icke lömna ttf luf f ies'r hur löng och mjuk tikens pöls ön ör ' Det
god hjä}p om på något sött en listo kunde göras
kunde vara till
upp på dessa buntlar ti11 ledning f ör uppföclaret som ha besviir
med ttf luff iesr'.
7, Missfärga.tle, d.v.s. schäckiga eller med vitt på kroppen bakom
skuldran. På över 25 år har ieg olctrig uppfött nÄgon sådan, så
jag kan inte uttalo mig om ämnetr men jag vet, att en hel tlel sådans valpar föilae år1igen. I)essa s'irshiljo sig redan vid föctelsen och behijva icke läggas Pår men man bör betänka, ott vilken
dessg
gom helst korrekt färgad hullbfocter eller -syster till
'rvhiteleys', lika völ son dessa kan Iämna missfärgoct avhomma.
4. Blå valpar. Såctooa f ödas i olilto nyonsor blått från hirnmelsbffltt, till mari.nblått. Som vuxen får hunrlen en I' just röd piils
ned eD egendomlig viol.ett färgton, men nosen förblir grå ocb
ögonen äro alltict f ulor eD stirronrle l just gul f ärg.
en onnon sah. Det vönligo bruno öBat
Hörnett kommer jag fram till
son vanligen föredrages, är egentligen icke korrekt efter stondorden, som söger t'nötbrun att harmoniera med hll'rsts förg"' Må'nge
hundar ha neddönts på en utställning p& grund av ljuea ögonr som
egentl.igen varit mörkare än pö1sen. Dessa äro faktiskt melo
korrehte iin det bruna ögat1 son clock ger ett bitttre uttryck'
Det har sogts, att valpar som framfötts meil kejsarsnittr icke skola
Det är
anvöndos i avel, d& de själve icke kunna fötla naturligt'
nycket ofinte fråge om annot tin att denna operation tillgripes
I denne jäktacte tid är ctet ofto enklare för
tare nu ön fiirr.
veterinären att taga med tiken och opererR än att komma På två
oller tre besök över en Iängre period kanske uncler snÅtimnarnat
medon tikon tager sin tid; riskrnomentet har ju rninskets väseatligt
Med all min erfa'renhet, vilhen
genon användning sv antibiotiko.
on jag får säga,l.et sji.lv är onsenlig, her iog aldrig upplevnt en
{,ik, sotrt icke kunnlt föd.e sino vaLpar själv pfr, grund ev deformerade
eller för trånga orga.n. varje gång jag har beslut,et mig för clenno
operation, har anleclningen varit antingen värksvaghet eller ott
Om insprutning
valparno leglt fe11 ov vilket intet ör ärftligt.
ned hypofyspreperat icke hor önskrd effckt vicl vä'rksvaghett ör
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hejsarsnitt enda nöjligheton f ör att' räitcla tikens liv' En av
nina tikar, son härstamnecle från tre generatioDer av tikcrt toE
volpot p& neturlig väg, f lck lrärksveghet f örid ov kejearaaitt vitt
siil f öreta valpniag. Hon födde uPp sju valpar, Letl jag ver t'vekgoB, on jog skul.le atväDds henne i avel igen. Min voteriaär råilile
nig ott inte oroe mig och bon fictt yttertigare hullor efter s&m'a
n&got
bonbund cbsolut ut,on hjäIp j |ag trorl att värkaveghet har
ott göra ned nervspönning och vid sin förgta velpnlng var bon
rärtd och oroad av vörkar som hon inte föistoil. varken heaaes
6öttrar eller nästa generotion hede desea beEvärligheter' Så
tyilligenvaritettaiaclividuolltochinteiirftl.igt.
att'
Let olrs vera på ilet hlara nedt ott hit,tills ha vi nycket litet
fruhtaevCorginsa,rvsanlagochlåtogsgörodetvårtnålett
böllareseosäherlviärolyckligaotthaeurossåfrifrån
tråhigbeter och besvtlr, son kan etå, ut rneil iatonsiv kylo och 3&oiiiligt bettan i tropisko läniler. vi ha uppnått stor populnritet
bos alloänheten utan att voro ortrent på nodet. Låt oss beva'ra
ilet så !
rxx:(xxxxxxtrxrxxx:(xxxxxxxxxxxxx

lolu.
Lovande valpar tödcla clea 2 oktober 196] oeb fellaa efter Int
Belarian Leprechaun och Int Cb Moonrocks Binette'
Byttoreng kenuel. Telefonc 31 o5 81,60 91 13' 60 91 8'.
En trevlig JulklcPP!

liII

,rr r"t'- .""" U";;;;;;;;;;t;;;;;;";:=

ch

amerikcusha
under sin usa-färd hsde red.aht,ören nöJet att beeöka den
sleg
keanelklubbens konior i Nes lork. Klubben är v61 i sitt
i vart
biggest in tbe yorld. Ett starkt intrych av detta fiek naa
follavdensåkallntleinkomnrr,ncleovdelninSenrdärmaDöppnadoi
var
oedoltel 6.ooo försändelser per cteg. När red'. var där, så.
arbetet i full g&og. Något, oler än 2O personer va'r fullt cysselsatta ned ott sprätta kuvert och bokföro och somle ihop ella tle
endollarsedler, som nästan varje kuvert tycktes innehålle'
!toB
Keaoelklubben hocle inte srindre åu 38O anstältcto på hontoretl
syntee vara vä1 ut,rustat necl kontoretekniska hjöIpnecLel' Blanil
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eg1at anYäad€ 16oa eig av nihrofilrnniog, vilket vö} va1' i högsta
graal nöilvöncligt tör man bsde int,e miadre än on halv milion nyrogistrerloger per år. Det 3täDner egentligen gonska väl procentuellt
Deil antelet registreringar hoe vÄ.r egen hennelhlubb' Det är baro
att vi bar cirka en tJugondel ev u$Als iovånare och en tjugon'lel
sedan frlr jag nog til'lögga, ett vlLr
ov deras regiatreringar.
Svengka Kennelklubb nog har en ganeha 'lltlertlomlig prägeI gent'enot
vad men fick se här. llen red. skulle hclt personligen föredro ott
vigtos i iten roera åltterdomliga priigoln!
Oektat ett den anerikcnska hennelkLubben iir så storl har den lnte
0tcf än onhring 2OO nedlsEnar! Hea ilet ör botydolsefulla netlleEmart
ty ilet br al,l,a speeielklubberoa., blend andrn deras Telcb Corgi
hlubb. Något personligt nedleosskap går <tet såIuaita inio att få
i f,ennelklubbcn.
Det fannt ockgil ett bibliotek necl eD stänitigt tjänetgörand'e biblioteharie. Ilen gvenska litteroturen best,od, ov Sveaska Kennolklubbens
Reglrter ocb Biksstanbok saot Kennelhlubbene tidning.
Bokinköp.

Styrelsen bar köpt ln sveasha Kennethlubbenr Regicter för åreo
1958 1961 samt Sveuska Eeonelklubbene Rihsstaobok och Stoobok
-för åren r958 196r. Regieter för Lg62 likcom ävstt Rihsetanbok
för detto år beräknae honmo ut i början nv 1964.
Kennelklubbens Begister innehåller en fullständig förteckning över
ello ile volpar och endta hundar (l så fall coo rogol inporter) soo
regist,rerats t6r årst. Det behöver såluaalc inta innebäro, elt' volparna '{r födtla under &ret! Exorrpel på hur en velphull registreras
ssr ut så här:
,flot o Nordigk ch crerleycrow Prank L5r8O/53 - Ch l{orrgBtere Never
ilinil ztLI/rT. Kull:. f L8/5 61. Uppf Fru f,orlo Janaeonl Hölö'
Norreäters Kennelt Netta D67g/61, (T) I Nina Lt68O/6rr (t); Nippon

L/6L' (t) t Norob LJ6S2/6I' (T).'l
I n6eta truDBer ev Pratet hoppes rodahtören hunaa presentera eD
stotistik eour bygger på uppgiftorna i Begistren för 1958 - L962'
Kenaelklubbens Riksstaobok och Stanbok innehåIlor dels sokuppgiftor
gåcon Svencha Kennelhl.ubbens centro'lstyrelse och avdelaingart

r368
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regictreroile
96ltande stad,gar, instruktioner, tövlingsrogler tDltr
pris uoder
kennelnamn samt titl huvudsaklig del huntlsr som vunnit
året. Ett exelnpet' pir tletta ser ut så hära
i'Byttorens Lollipop 54OO/57. Herr Per-Erik lfal'linr Stockholn'
P 25 nrarE 57 e Cb Ryttareus Fix Ii16 7,,2/'5 u Ch Stornerbanks
Aatute tg6S/r4. l3a ökl Sthlm.'l
oooooooooooocooooooooooooooooo

Ti11 avel.

+

CHåIiPIONMOU{TEBA$KSTfB,nörkträvröilrn'vitt'
(e Ch Leeg Bnsign u Jessie of Ueyl 2 Cert) lve' 19O:-'
Ssglutställtlc71ökl'12ökl'6HP'5Cetl",)BIB'2BII.I'
1 CACIB. Ur donareutlå'tenden:
Mycket sutld.
frBn nkt t,rovlig, 6dol o f lott hund av primo storlek.
vackra öron'
Hychet vackert, völskuret huvud n. primo rävuttrych'
Lång, ä<[el hols, väl ansott i ryggea. God resning. Bra kropp
Utnärkt bakdol'
ocb kroppslöugtl. Stark rak rygg' Utm' rygglinje'
tågatä1ltt. trevli'ga, fria rörelger' vacher
Prina ben och fötter.
pöIs och förg."
rikt
Tyr lömnor urychet jänrn och bro ovkomma. spoeiellt utmärhonde:
röa piilc och vackra huvudeD tD. utE. råsuttryck. Första utstäl}'la
ovhonnonrlltförstahullenrerhöllluhklrBPr4ckl2vitlint'utst'
i Gbg - 6).
I tyrs stamtavla återfiuns bl'a' 9!
CIiSOSIIAET,,FR0M,S4IFL'qAF{TZDPU$-coqBtEqsamt,INI'-CÅ}'lttUSAoch
ovelsbund'ar'
ENG Cll LgEs sI}! Hq$I. s+ntliga nrychet framståonde

Fru M. Vnlingerr Döbelnsg. l, !Eg'gg, tel. 0500/1616r ol. Stucl. Eva
Valingerl Ltcköv - 20, {gEgggglgg, tel ' 08/489486 e kl' IE'OO'
++++++++++++++++++++++++++++++

ls i,Egg-Le s u I t at,'
ylil Svenska Kenoelklubbens loternstlonello utställning i HÄ+SMGB9BO
iteo 12-13 oktober 1963 det.tog 8 relstr Corgi. (f + 5)
CÅCIBI Ept
Hundor: öppen klass. Eg!!gI, Yikatrand, Kävl'inge, Certt
Ut s t ö1

BIB

Sjggågg, Bergelin, Liilingö, 2ta ökl

t

lo_
tlkorr öppen hlass. AI@,

Uiilebergl Liilköplag1 Certr

CACIBT f,Pt

BTM

Ch Bvt,totoDlt Aurorq, Block, forneetorp,
Cb [grahl Llndnerl Skövde t ?to rkl

2tt shl

gg{oDeie, Bergelin, Liiltagöt 2re ökl
Norrsöterg l{epol, Linåner, Shövdet 2:o öhl
via Northo f,ennelklubbonc fnternstionella utst6llniog t TRONDBEIM
ilen lO oktober 1963 deltog t lelsh Corgi. (1 + O)
Itunilarl öppen hlrgs. Sv o Dsk Cb Bvttarens Bello Donoat Shogluntll
Donnarvet, Certr CACIB, EIBI BP
Vtd pinaho f,ennelklubbeac InternEtionella utstältning f g!!g$!i3989
ilen 17 oktober f963 tleltog 2 Yelsh Corgi. (l + f )
8undor:öppenkloss.@,Nillsoa18tockhoIn,Cert'cAc[B'
Ep

Tihar:öppenhlasr.@,Berglund1Stochbolo1lrouhkl'
Bpr BIB.

tyv8rr är re<lahtören oj fullt såker pÅ att olla rogultot konnit osd
ilen här gf,ngen! Jag är alltid techsom att få. ilel ov rerultatsn.
Detto gäller även vårt deltaganile i utlaailet! ofta är det ockeå
cv&rt ott hållo orilniDs På oo någon av v6,ro buotlcr blivit cbanpion'
Besultaten ken räntlac till vår sokreterare!
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rötter ia på portgiro TO OO 27, Stoekholn
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föregående år r5 hronor. shulle två gllor flero Pereoner i sooDa
foollJ önekc nedlenschap betoler ondort en fauilJeuodlen 15 kronor och de övrige 5 hronor. Medlom uudor 16 år betalor likcledec
ooilast 5 kronor
Styroleen är aychet tochsaa, on oedlemoar,no betolor in sin årsavgitt cnöIlt ocb väöaligea, cå att vi clippor ott påulnne on deD'

