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SICS-Nr2-Haj1964.
Beiloktören har till sitt f örfogonde haft de fen cl.cta årglngaraa
ev Svenlhe Kennelklubbene Eegister, nänligen för lren 1958-1962.
Den gitto årgången kon ut i april 1964. Det ör aÄluntlo ilet sirt
utkonng Begictret ocb helt färskt. trlgot Begirter för 1963 töre-

Iigger inte förräa närta år i oprilt Det fär läraren håtla i ninnet oD statlstiken inte synt vare uppföljd till dags deto.
Regiatret hand.lar till huvudraklig ttel. oD o1la ile valpkullar tou
registreratg under året. Vanligen är vclporno regirtrerade det år
ile föilt, nen det förekonner neturligtvic ochgå ott de inte blir
regietreroile förrän &ret efter, erempolvis on de ör föild.a i novenber eller decenber. Begirtret ontattar också iuporterno under
[ret. Det brukar hållo lig om fyra ], fen. Det är late allo velpkullar gon blir regirtrerade. Dlen vågor jag förnoda att buvuddelen
av d.so blir det, EveD oo det ibland, bäntler att regiatreringen l0ter
viinto på rig ott el,ler tvÄ år iaför on utstöllning eller eu vclpkull efter den nyregiatrerode.
Eur olrnga valper hor så blivit regiatrerode uader derce fen år?
Inporterna ör cålunda inte nedrBknode. Jo, det frengår av följonde

tebell.
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-2trån ott ba varl,t cs 8O valpar uniler de bftla företo lren eteg rlluoila entolet reglrtrerade 1960 ttfl lOf för ott l96f nl ett oorllua ov f63 och eedan iloto aer til!, 126 tr 1962. Under f96! ber ltci
regiatreratt ett öhot antal, ntnllgen ca ftO (beilöot aotal toportor
fråailrogno). t övrtgt haa uan 1äro oo cntolet regietreriogor t
Bundeport.
Bn lrlga ör bur nf,ngo bunder son lödo Jäofört ood tikor. Ailöeror
de båda ovanetåeude LoluDDcrDc linner DoD, att ilet uoder derro lr
3öttt 2E2 bunilar ooh 272 tihor. Med ilet tillglngllgo ctatlctikuaterl.alet aon bokgrunil (SSl reglrtrcrod,e) fan nan hnappaat vågo
l,ära utr ott det föilc förblll.cailevlr oor bunder än til,er. Llt ore
irtöllet konrtateror att ilet verLar lon oD d,et lödr I stort rott
raore antal ev vorje. llen att ilet haa lörehonao rtora vorl,otloneg
lnoo hullornor vet vi alla. Det finu hullar både oeil enbart bunr
der ocb ocd enbart tlhar. itven nellan ilc ollhe. lron laller itet uf
oJ8nnt. titta bara på lret f9t9 ned näston dubbctt rl alnga huod,ar eol tlhEr regletrerade.

Vtlka hundu 6r det roo använts i avelu? tlag ehall viro ilet t
neilaartleade tabell. MeD bora lör att Jog tar lrao buailune el
tro tör den rhull tntel att ilet ör de.coo berttllor olta orv!egenrkopornat Det ör ilct Ju inte. lryregonlhoperno förd,cler rlg
teoretlrht lika nellon buoil oeb tlk. MeD ott bunilatn. hanrke lailock flr bodöoor t l6agd,en vlhtlgore än tiharna, ntr ilet g6ller
aolent lranåtrhridaniler beror pf, ott en oreltbuod haneke använde
?ör lO volptuller uader två lr oedan tlhen under donna tid X,anehe
bara bar en kutl. 8D avelrhunil inverhar därför på rl olngo fler
valpkullor En en tlh. Bn goil etaa av ti,har on.er tu iloch yoar
cn lörutetrttniag lör att en hennel ehcll lt goö ovholoa.
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I fUl5anilo tabell laacbät 4/t osvr ett ilot regirt'rerotc 4 valper
I en kull., 2O/, lnnebär ilA att det reglrtroratr 2O votpor pl !
hullar,
1960 1961 1962- ' Suana
Urän och regirtrerlngrår lgtE I9t9
Ailcr l9t7
lll treba f9tt
Aror f96l
Eenedlctr Belluan l9r7
Eeoeilictr Eellroo II 1961
Eenedictr Ben Eur l9t6
Eeocillcta Beotley f9J6
Beneilictr Eulganln f9t5
Beuetllctr Cnupari 195t
Crarloycrov Pranh f9tt
Oay Eiril of foy f.9t9
Bclariaa lrePrccheun 1960
Lanetete t fgt,f
Lccr Bnrlgn f956
Leer l,ovat f9t3
l{tcLi 1960
llountebanhr Ylhing f9t8
llountebenkr tyr 1959
Hr Blag t95t
llunkebo PaJ 1956
Dluahebo VoIley 19t6

Xorrrtrtert trrb
Peter f9t6
Putte f9t8
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6/1

6lt

20/s
ro/t
tl\
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tll
t6/t
t, lt
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t8/6 tt-/t t8/4
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87 llt

t/t

2El6 2r/6
2/r

,thz
,
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$/a
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J/t
4/L

lL , /r
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,

f96O

$izz

e/2
,/t

eL/zo

2/t
LlL

6/\

,/r
,/r
2/t

2/L

Bay f959

Byttorcae Zenofon

e

,/L

e/t

,r/L6
L/L'

Llr

Bytterenr Iller f956

,/t

,/r
L2/t
,/t
Ls/6 t, lt

20/s

Lolt

6/L

l95E

Byttarena lvaahoe f9t6
Byttarena Otbello l9t4

E/2

8/z
27 /7

,/t
2/l
2/1

tlt
rlr
rc16 n/2 4/t t, lg
24/7
r4/t
.6:/L s/, ,6/10
tl\
ElL re/.4 zr lt
tol/27 t6t/t1 t26/3o 7r4/rrt
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Av reglrtrerlngråret kcn nan löea ut tlet år bunilea troligart
f

är

öald,.

Elterson tebellrn oadast oafattor fen år ianeb'4r det, att den för
vl,tra bundcr hanske oolpöaner bela ilerag verkeaobet, nedon dea
för flertalet ev de nert ohtiva hancke endest onfatter cn ilel ay
detor gärning.

I tobellen har nanngetts 29 hund.er. Av desca är ilet end,art 13 aoo
under denne period bar 3 ell,cr fler volptullar, acdan 16 hundar
eadart bar I eller 2 valpkullsr regictrerade cfter rig. I ttton
ligger henncl Ekeoordg Gay Bird of Sey rant kenael Byttarenr
Crarleycror Proah, Belorion Leprocbaun cent kullryrhouen Ivanboe
Ylilare bcr leanel Beneiticts Leec Enrign verlt oychst
ocb lller.
vcrh,leo.

Biril of Ycy har lyckatr fl intc nindre ån 87 regietreradc valpar på f5 hullor, nedan Eelarlaa Leprecbaun endert fttt 55 valper
pl 16 kullar. Att så bllvit fallet, beror inte på buadarna utan
på tlkarno. Antcl,et valpor beror ntaligea på d.et antal tggr loo
I befruh,tningrögonblicket tsr Bogns i tlkenc fggrtochar. Huadenr
lpolta rBcher clltiil uader 3öruteättuing att den Er livekraftlg,
vllhet ilen Ju nårte vara i de bör fellea.
Oay

Bn onnan intreccant cah han vara, ett ta rått på hur nånga velpcr
rol lödc i hullarne. Jag rätter då föd.elaeantolet ltko ued aate-

let regirtrcringcrr vilket egentligen iate ör rtLtigtr efterroo
ilet ö& ocb ill hEnder, att någon ov valparna dör oollea föd.eeln
ocb registreringen. Stat,istiken visar föfjande
Antal rcgiatrerade valpar per
kutl

Antel ?alpkullor

f hur nlnge f foll blir

d,et volpkullör av deana
rtorleh (avrundet)?

t

13 Ll
18 L/
2t

4

17

r8
r3

,

30

2t

6

9

T

l2
l4

IO

E

6

I

I
2

r33

t/ Oet han tönkaa att nan i nlgot e1ler
nf,gro fel1 sndact regirtrerot aötlvBntltgt
antal ur hullea

IO

l4

fOz Detta nErhlle, *
' tal beror pl orruad.oingen

5Ungefiir var fjärile vclpkull består sÄlunde &y 5 valpar och i var
fjärde kull blir d.et antingen I eller 2 valpar.

tustigt nog består 80 av de 133 kullarna av udda antal, velparr vad
det nu kan bero på. Det statistisko naterialet är dock i iletta fall
för att kunna dra några glutcatser. Annars
alltför otillräckligt
kan men konstatera, att ned.eltalet valpar per kull
554 ttivielerat ned Lrt
är 4rL6.
Sedan kan vi gå över till
att studera hur nånge valper och kullar
ile olika kennlarne f ött fran und.er åren. FöIjantte tebell visar
dette. Vilka som äger hennlarna återkonner jag till i ett komnand.e nummer av Pratet.
Kennelnamn

1958

ev Arog

2/r

Beoedicts

6/L

Bingos
Brålancletg
Bhenordg

Fagerviks
Mountebankg
Munhebo

Norrräters
Eytterene

1959

r 960

f96f

1962

Sumna

2/L
7

/2

5/L
7/L

n/1
L5

/2

2s

L4/t

-

/8

3616'

Le/4
4/r
5 /L
,/L
5/L
L4/t
)/L 2e/6
7 /L
'/r
6/r 20/5
z/t
2/L
5 lt
,/L
4/r ar /t
4/t 14/2 14/2
, /L
16/6
L/L
2/L 5 /t
,/L
J/2
Lt/t Lo/2 L2/t L' /3 20/t To/t6
8/2
20/4
28/t
26/t
e2/2t
.Lo/t
54/tt 46/tt 8L/L7 to2/2L 8r/20 )54/82

Vi f inner såluntla, att Ryttarens kennel led.er med 92 volpar på 2t
hull.ar och son god tv&a konmer Norrsiiterg kennel nert 7O valpar pö
Uncler degse fen år har s&lunala kennluna producerat
16 kullar.
354 valpar på 82 kul.lar. För ile enskiltta uppf ödarne gäller då
Iletto ger rlen intresssnta bilclen av pro2OO valpar på 5f kullar..
portionen mellen kennlarnas uppfödning och de enskildas uppföilning.
Hiir vill
fran, att
nedan de
ivea här
ra säkra

jog återkonma till antalet valper per hull och får <tå
kennlarno har ett föilelsetal cv 4e32 valpar per kull,
anskilcla uppf öd.arna endast har näatsn 4 valpar per kull.
är ilet statistiske materialet för litet för att d,ra någslutsatser, men iakttagelsen är intressant.
+++++++++++++++++++++++++

-6Ecilerrprlr pl utrttllninqar.
Selltx,ap.t bor berlutat ilela ut högrt två bcöcrrprl,r vl,il var oob
ea ov de ltternatlonello utrtlllniogar, ro! fennelhluDbeo anordlar
under 1964.

Utrttllntagrrno lr I
tltocLboh deo 30-31 uaJ
Sulilrvall dea 2E tunt
Jöoh6plag ilea l!-16 ougurtl
Oötcborg ilea 26-27 eeptelber ocb
tlohö deo 24-2J obtober.

f,vetltloerad att tävlc 6r corgl
rol tlllbör reillea I Sållshapet
cor lr rvonrhlödil ocb
rou eJ tldlgare'lr rvench el.ler totcrnationell cbaoplol.
Beilerrptlten dclar ut tlll ileo lrtnrte hvallticeraile budö och tlL
I rcrlrohtlve eegrarhlttt
Ecrultotct honner att tlllbånaa8e! I Corgt-Prot ocb prlr.tno
holler att dclar ut pl Stllrkopeta nlroart lölJonile rf,llrlaplaiton.
o

f,r prleerna frBnct ovgedda ron upBouati'u tlll aedlcllor8o
att f0 fran tvcorbtödtlo corgll I toppblotlo Yt ff,r hopparl att
priecrna bar åtyttad verhao tlll avotnr b[rta!
Soo rynee

ooooooooooooooooooooooooo

Ylrcnr Diurrlrisproleaad.
bltr röoilagcn den 24 lat. Soollng lherr pl Olrilct lntttl parl,orhgcplotreo vid Borgcn rellaa E llOO ocb l2OO. Unilcr öea tlilcl
plglr vf,r bonillerhurr uailer loilalng ar Pru lon-llorl f,aanorlulil
oob dl h,aa vl 3örrt tltto på den. Dåretter rättcr vi ott I bachcn
aed aöilerltge bahon Borgeo oob lörtlr en acilhovil rnörgh (r&tciler
vor ocb ea tla ogea ltlla picnlc). Seilaa ProoeDesor vl ncr lot
Sföblttorlrhe nur6et och vlilere utciter DJurglriltbrunaevlheu llngr
Straodvtgon lot l{ybroplan.
f,J6rtltgt vnlhornot
tog ueil rlfht oob vånaer!
lörenotlaa bebövr eJ!
Det rhall bll rollgt tå trltfar lgea!
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Bra. bättre. bäst?
Frågorna som besvaras här var
Hör hommer clet and.ra avsnittet.
sålund.a: Vilken är den bästa Corgi Ni någonsin fött upp? och
Vilken är den bästa Corgi Ni någonsin sett? översättningen ur
Our Corgi l{orlcl är gjord &v Fru G. Dillenbeck.
Mrs. Patricia M.P. Hewan svarar!
Mrs. Gray hade så absolut rät"1" i sitt exempel med smultronet, ty
efter at,t, ha levt med Corgis i nära trettio &r, finner jag det
nästan omöjligt att säga vilken jag tyckt bäst oor v&re sig &v
and.ra. Om jag bara kunde
mina egna eller av dem som tillhört
få ha aIIa nina favoriter tilts&mmans i en ring, v&r och en i
toppkond.ition, vilken gläd j e skulle tlet inte vara att f å d.öma d.en,
men eftersom detta är omöjIigt, måste jag försöka att lita till
mitt minne.
Jag börjar mecl den första frågan I'YiIken är d.en bästa Corgi Ni
någonsin fött upp?" - och liksom Mrs. Gray måste jag utesluta flera
som jag har ägt men inte fött upp och dessa inkludera Ch Stormerbanks Dairymaid., Ch Stormerbanks Superfine och Ch Stornerbanks
Sabreflash. Om jag får avvika från ännet för ett ögonblick, är
det kanske intressant att, nämna, alL även om dessa tre planerats
av mig och huvudsakligen voro a,v min härstamning, komma de alla ur
vad man skulle kunna kalla f ör I'under höksbord.et"-kullar, f ör d.eras
möd.rar voro säIlskapshund.ar och även om de hade gocl härstamning
och två av dem placerad.e sig på utställningar, voro d.eras ägare inte
uppf öd.are i ordets egentliga bemärkelse. Änclå f rambringad e de tre
champions, som tillsammans vann över 30 cert,ifikat och som alla haft
ett stort inf lytande på rnin uppf öclning uncLer årens lopp . Jag nämner iletta för alt, visa, att d.et inte allticl är de stora uppfödarna
som fh fram de bästa djuren och det visar, atl vi alla på något
sätt kunna bidraga tilt rasens bästa.
jag återkommer till frågan om vilken som är den bästa Corgi jag
fött upp. Härvicllag tror jag att man skall generalisera och taga
tre saker först, naturligtvis,
hundens utstäl1ningshänsyn till
egenskaper, sed.an dess karaktär och temperament och tilI sist d.et
inf lytancle den haft på rnsen genom sin avkomma. Kanske skulle tlen
sista faktorn va.ra den viktigaste, men i d.enna artikel vi11 jag
betrahta de tre faktorerna. såsom likvärtti.ga och har d.å valt titl
min bästa Corgi , min tric clour huncl, Ch Stormerbanks Incligo . Detta

Men

8komner kanske som en överraskning för många, för Indigo har en
intensiv avsky för utstäIlningar och visar sig där aldrig från sin
bästa sida, men jag anser at,*,, punkt f ör punkt, kommer han lika
nära stanclarclen som någon annan corgi iag fött uPPr och är särskilt
framståencle ifråga om sund kropp och rörelser, front, bogart föttert
bakd.el, rygg, Iängd r höid-r päts, storleh och typ ' Jag skulle
förectragit om han haft mera brunt i päIsen och kanske skulle hans
huvud varit lit,et flatare, 6ivetvis önskar iag också, att han
i ringen, men hemma är hans pcrsonlighet
haft mera tillförsikt
vänligr lyd'ig
allt man kan önahb sig. Han är lojaI, tillgiven,

och den mest förtjusande följeslagare man kan ha i huset, som
intresse i allt som händ.er och giver uttryck
t,ager ett livligt
för sin mening i en tliup, hes viskningl slutligen har hans inf lytand.e på min uppf öclning varit mycket' bra och båcie hans egen
på honom ha fyllt mitt behov
avkomma och den som har linjeavlats

väI under många år.
svaret på den andra frågan - t'Vilken är d'en bästa Corgi
Ni någonsin sett?" Detta är ett riktigt problem och jag kommer
atr,l tänka på så många und.erbara hundar, aI'L jag hnappast kan
sortera dem, men jag har gjort två listorr €Il på hunilar och en
på tikar och med en fantiseratl utställningsring framför mig skall
jag försöka att välja certifikatvinnarna oeh sedan BIR: Deltagarna, i min öppna klass, hanhundar, äro: ch Aureate of Gays (en
av cle f å f örkrigshund.ar, som inte shulle se gammalmoctig ut idag) t
Int ch Broom of Ballybentra, ch sonec of Rode, Int ch zephyr
of Brome, ch Maracas Masterpiece, Ladclie of veryan, ch Black
In i mitten a,v ringen men
prince och ch Kentwood Fairytale.
ännu inte i rätt ordning, tager jag Broom, sonec, zepiryr, Lad'diet
Mast,erpiece och Fairytale, och med. beklagan måste iag säga, att
jag är färctig med de anitra, vilket alltid är ett svårt avgörandet
men iag måste göra
när man vet, att, cl e äro värd.a ett certifikatt
ett sist& urval, och så tillbaka till d.e sex jag valt ut. Broomt
som är så bra i typ, kvalitet och front, rör sig inte så väl
clär bak och kanske har han intc fullt så mycket "quality" som de
andra, så jag sätter honom sist i racten, och strax före honom
ttquality", typ
hommer Masterpiece, exemplarisk när det gäller
och storlek men en aning kort i halsen och visar inte upp sig
f ullt så bra som de and.ra. På f j ärcle plats kommer Ladd'ie t en
ungd.om som jag bara såg en gång men jag kommer ihåg1 att iag

Nu till

9va,r mycket imponerad av hans genomgående rtquality"r typ och
sundhet. Jag tror, at't om han hade levat länge nog för att
nå full nognad., had.e han kanske kommit i toppen. Mitt treclje
pris g&r till Sonecr en av mina gamla favoriter, och en huncl
som haft ett stort inflytand.e på rasen genom att vid.arebefordra
sin utmärkta typ och "quality", men han rör sig kanske en aning
brett där fram. Så har jag Zephyr och Fairytale kvarr olika i
typ men båd.a så bra var och en på sitt sätt. Zephyr är en topphunct när tlet gätler att stät1a upp sig, rör sig som ett tåg och
ser riktig ut på alla sätt med en underbar silhuettr perfekt hals'
rygg, bakdel och allmänna proportioner. Kanske är hans nos en
aning Iång och ibland kan han vänr1a en fotr men clet är intet tvivel
orn att han är en f antastisk hund. Fairytale ä and.ra sid.an är kanske
för
något osäker i ringeu, men han använcler sina öron titlräckligt
at,l klara sig och som i"g ser på honom ser iag alla punktcrna i
1iv. Han har perfekt storlek, itlealisk 1ängd.,
stanclerd.en komma tiIl
och hans halsr ryBBlinje, front, bogar, fötter, bakclel och rörelser äro allt vacl man skulle kunna önsha sig. Jag kan end.ast finna
dtet felet på honom, att, han har en aning små öron och jag kanske
skul I e f öred.raga, att han had.e mindre vita tecken r men han har all
den elegans och I'qualityt'som fordras hos en verkligt framstående
hund. Jag är verkligen i valet och kvalöt mecl tlessa två underbara
Corgis framför mig, men döma rnellan dem måste iag, den charmenta
Zephyr, som utstrålar sin personlighet, och d.en mild.are Feirytale'
Just i detta ögonblick ser Fairysom är perfekt ur varje vinkel.
tale någonting utanför ringen, spetsar öronen, ställer upp sigr
Ch Kentrrood
och c1är är min certif ikatvinnare genom tiderna
Feirytal e .

en suck av tättnad vänd.er iag mig till tikarnas öppna klass
och här framför mig har jag Ch Teekay Foxfirer Ch Maxlea Cherry
Pie of Banhaw, Ch Lees Coronet, Int Ch Ro za,vel Rainbowr Ch Lisaye
Mariellar Int Ch Ballybentra Daydream, Ch Larkwhistle Lucinda of
Almadee, Ch Harkath Starlight, Ch Copshaw Cariaclr Ch Domabelle of lfey
och amerikanska Ch Cote de Neige Storm Cloud. Alla äro skönhetsclrottningar på sitt sätt, men jag måste sortera cleml så j ag tar
ut Coronet, Rainbowl MarietIal Lucinda, Cariad och Domabelle.
Denna klass tror jag kommer att bIi lättere än den föregående
för jag kan genast taga bort Coronet och Cariacl för att låta ilem
vänta på topplaceringarna. Tillbaka tilI d.e återståend.e fyra3 ieg

Mect

Fr:'r

-tobetrahtar Xarl.ellar lon gjorde rå rtort intryck på nigr Där jag
förtta gångca råg henn€ vitl fyra nånaderg åliler. Eon har eD.ådan
utnBrht typ och linje, Een kangke äro hennes öron en aning för storat
rå Jsg af,tter benne på rjät,te plets och före benne går Lucindo,
eå fenini.n och förtjusandee ned. ett underbart huvud.p oeå henueg
fötter öro inte till henneg f örtlel. Min fjörde tik är llorebellee
en a? aino favorlter nör hon ör i forn, uen hon har on ay rina
<tåliga d,agor, ocb keu bära siua öron för brett. Dörefter houuer
den shöua Beinbov, soo bländar nlg neil cin ctarka färg och
aprudlande peraonlighet, förtjugand,s ur alla synpunkter, och
ned rårrkilt bro hals och rygglinje, även on hon kanrkc kunile ha
titet bättre benatonne. Nu åter ti11 Coronet och Cariadr vilha
btcl,a viso slg perfekt och röra sig ebsolut gunt. Eur ken man
finnc nlgot fel på a&tlana utcökta tikar., båtta freortÅeade typerenplar för rsten p& va,rje punkt? - dorat typr rrgualityr ocb
underbare buvuden cakoa cin like. Efter långt övervögond,e
f lnner Jagr att Coronet är en oning nera f ernlninr tå Carlatl
konner på andre plats och nia dröns certifihatvlnner€ oy tikarsa
Er Cb Lees Coronet.
slut honner Fairytale tillbaka för BIR och jeg aer ned
svund pl derra und€rbara Corgis. Punkt för punkt finaer ieg
tlet ouöjligt ett göra sklllneci nellan dem, men Coronet är ealigt
nln neaing vackrere technad oeh visar sig bättrer a[ oin rört
för den bäcta Corgi jng n&gonsin sett går till Ch Lecs Coronet,
llfl

xxxxrxxxIxxxxxxxxxxxxxxxx

Herr Oöraa Iilsson bar välviltlgt

lovat ta hanil on utgtöllningrresultatea i Pratet i fortsättningen. Reilektören vill doeh
franbåIla ott tlet Br oychet Evårt att hålle orclning på alla utställningrresultat, rötta chaopiontitlar osv.' öven I forträttaingen gilller ilet ttörf öi, att endsat den son säat in tävliagaretultat under alla förhållandon kon rökna necl att f& ned deu.
I

Berr Iilrsonr eclrerr ör Värtovögen 31, Stockboln NO, telefon
60 gl 13.
rl Itlt nilltll'l
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Utrtöltnlnnrlerultet.

i

(Oöran xllr:on)
Yld tforrho fennethlubbeng fateraatlonella utctällaing I Orlo ilen
?-8 lebt. ileltog 6veo tihen Solborpg tovar Gertzeltr f,orlrtodt

'

.ol erböll 2ra rhll

I

Ep.

Yld, Speclolhlubbong lör Sållrhapc- och Dvörghundar utatällning t
Oöteborg dea 12 opril f964 deltog ? Ieleb Corgi (3+e1.
Llnöhe; Letunr tro ulht
Eundarr Ungdoncbl,asr. @r
öppen

fil,arr

hlarr.

@,

Bpr Zra ell
lbaberg, Shårep oort; f,p,

Cbaoplonnatl BIft
Bvt,tarene lenolonr tlllbergr llölnilet t tte c},l
Ungilolchloec. &{Sr Oåriler, Oöteborg, l:a uhh, 2ta ök
öppen

Oertzell, f,orlrtattl oertr Bp,
Cbaopl,oanatr BfB
i
Blaqog Pytonlal lillberg, l{öladall 2ro ekl
Rvttarenr Dclilor Andrea.loD, Göteborgr 2ra öh

Llaae. 9g!!gggg-!g,

Yld Danrha f,eaaeltlubbeac Internotionella utstötlning I f,ernlng del
2i-26 aprll 1964 ileltog två Ielch Corgl (t+t).
Euoilarr Oppen blaer.
I Blngbergl
Stockbolo, cert
tlharr öppen hlore.
, Ialllnl gtoehr
holn, certr CACIBT BIB

f

peae läggalngeöepnbllclcet :

sömrcsunr

lyttarens Eolly-ge-LtgDtenlag ned,kon den I nBJ f964
DA 4 valpar (Z+Z) efter Or Ryttarero Iller.
Igpre

h

Bea

Llrdgren, Äsbacken 4r LldLng$.

