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SVBilSfA rBLSä COBCI SII,LSKAPET onordnor Stllrkapralton onrdogcD
ilcn ll novenber 1964 kl. 19.tO t llergarotharholonl f,orrnolnttorg It
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Stookholn.
Progranr Sn dooarel ayn på utatilllningar - Hcrr Eertll Sted-Gren.
Dea engelgha ftrg-'.ocb ljuttf lloen on Ueleb Corgl.
Utdelnlng av 8IC8:s HederaPria.
Eoffc cller Tb6 oed ilopp Eoteolosr

Deltagorcavglft Kr. 6t- erllgger vlil entrilnt
lnntlan on ileltaganelc lenast dea 9 novelbcr ttfl tehrcteroren
lru Oreto Bergellnl Kopellbacken E1 Erevlh, Ltdlngö ellcr pcr
tcl. 66 2l ll.
Anrllan Br biudaade ocb efteronnölan kan lcLe uottogar'

SYCSarf,edcrgpris.
I rcnalte nunret ov Corgi Prat var lnfört Slllrhapctr berlut
att <tela ut beilerrpril vid de laternatlonclla utrtöllntagarp
l..n Svenrka f,ennelklubben anoriloel und.er 1964ir' De Uelrb Corgirt
too bittlllc erövrat ett rldant heilerapri3 - cn rtlverblgare av
.at!a noilell aon den Kennolhlubbcn aavlnder ocb ned lnrhrlptlonen
SUCB - Er töftand,o.
Int. Utrtälloingen t Stockhola ilen 30-31 oaJr
Byttarenr Juonar Berglunde Stockholo.
Int. UtrtBllnlngen i Sundrvall ilen 28 Juait
Bytterenr Eontte r 8Jönillnr Kallhtll.
Iat. Utrtöllningen i Jönhöping den 15-16 augurtlt
Byttorenr lrloc Doaatd, SJörtrand, Dtonoo.
Prltorno konoer att delae ut vtil Sfltrbcproftonen den ll Do?. 1964.
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ay B.N. tlorgan.. Artihela [r iaförd t engelrho Selrb Corgi
0rrboh för 1964 och översatt av fru O. Dllleabeck.
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Alla vill ha en bund ned lOo?f-igt tenperanent. lrotr att ileroa
'eget tenperanent ligger nÅgot unöer LOA#, f,,r detta vad d'e önlhsr
av lla buntl. Ear tfi aldrig kånt en öarkan att r1å ttll någont
son allilelee i onöd,on varlt oförekEnd not Br? Ear Xl aldrig
htat avundtjulrc not aågonr loD bar ilet b6ttre öa f,i? Ba'r Nl
aldrlg upprhJuttt ott göra någontlng Ni borde göror illrför att
Nl bellre villo göra n0gontlng anaet? Ilet f,r aöJttgtr ott ti
tr ett oöngter, nen f,r ilet lnte t rl faII ilf,rför att Ni fltt sn
ordentltg uppfoctren sv Ere f,öröldror eller <törtör att Xt vetl
q,tt L vår civillaetion rkulte l{l rllo ut för tråhigheterl ots
fi inte Lunile hontrollera Er lJillv? 8n nyoket berönd rkolo her
till rltt notto.r t[annerl Doh,lrtb Don'f (Uppfortran 69ör nannen).
Deite rtulle kunna troveateroc "Herter Xahytb Dogn (f,erren gör
hunden), Köp en hund nedan rten tr valpl uppfortra den ordentllgt
och dcn honner I oäudllgbet ett Atergtlcta lr ned gl[atie och hEorotthep. Låt ilcn görc aon dca vill ocb den hoaaer Ett cluta loa
en tyre[n'
föret av allt, innaa Nl shaffar den bunden, lEtt Br neil och
tönh efter, ved, f,l konaer att begöra &v ilen och hon ihåge att
ilct eon Br foof,-igt lileelitht för A kan vara ptecle notratlen för
B. ir en Corgl dea hunilraa t{l vcrhllgcn vlll ba? Oo I{t lr den
corte nEnnlrhe ton aDterr att bcrn allttil akall få görc roo de
vtll och alilrlg tvinger att råtta elg cfter virre regler, chaffa
ilå I;TB på nÅgra vlllkor en Oorgi, den ör allileler för hloh lör
!r ooh thulle pl kort ttd iloninerc Er belt. OD lfl dtrenot
önrkar €D iotetltgent och loJal vän1 ron f,i ochlå kan reapekterat
uppfyller en Corgi de kreven fullatEntltgt

Men

Itl uÅrte undervice ilen, ty bundar., ltht barn, födr iate to6
Eaglar. ED völhöad trönare har eogt.e ott loatran endlart ilölJcr
felcn oea lnte botor dleB. t{å, kan iste iletta lEgar oE ott olla?
Vl töilr alla neit hunör och aptitl ueu vi bar lErt ott ott kontrollera ilene och ilet nlrte bunöen ocbr& gös1. llaturligtvlr flnar
ilet alltiil inon alla rater ilåltge oloultlart .oB Lea ge raten
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iftflgt ryktc, nen jag tror, ott uÄaga av deo endast är recultatet av fel loetran ocb ongivnlDg. Haa ban inte behcnitla en
hunil toa eD lehrek! Det går kanrhe bra, E€daD dea Br valp nen
vtd ett 0re ålilcr f,r den vuren ned en rtarh egcn vilJa och har
ilen läunatr alltför nychet fribet, är ilet föruodligen då bervärtigheterna börJcr.
Det förrts nan nå.rte hoaaa lbåg ör ott buadarl Even hunöar ov
r8u6a rea och t.o.D. från lcnua kulll precla com uEnnichor är

lnllviiler ocb ilErtör fordrsr ollka behanilling. Baaen för ett
canarbete nellan en nEnnicha och ea hund, ä,r rerpekt ocb deaoa
uåste verha i bÅtla rlktalngar. Euailen oåate lilre rlg ett reapehtera Brc tlllrägelrer ocb förrtå, vad han få,r göra och vail lon
tr törbJuilet. Llhaleilcg nårtc I{i inon viraa grönaerr Den endost
lnon virta Btöaler, rerpehterc bundcng intlivliluella tycke ocb
tooh.

Pör ott vlnna ir bunt[ rotPckt bör tri börJo ll t,liltgt ton
8 vechor Br inte för tlttigt. Ea lrlrh och aunil valp
rnöf llgt,
tr belt Dsturltgt full a? rackertyg och aöJligen [ven fyflit
av f6rstörelrelusta, Den bar iaga bröiler eller ayrtrar att leha
nod och det raknar {eD. IeIe ned denr leh ned denl nen gö1'
helt hlert för den, ctt ilct är förbJu{let stt tugge pl nettan.
Jeg tror late pA ett clÅ ned en hoprutlail tiitntag. Corgia
företår snart ott iletto endart år oljud och dctto förtager vclhoD.
Bn etröng rölt ocb ett hlrt rlag Bå golvet brutar vanligtvla
Då bltr det
rEchae D€tl on Nl aålte cIå, 11å fUr ott göra llla.
De vet
lhågkonnet. Euniler bar eD cterL känrla för rlttviro.

vanllgtvit oor a[r tle gör nlgot golet ocb bar ingeating enot
ett ctraff I förutratt ett ile förtjönat ilet. 8Iå oldrlg cn
buo4, tlärför ott I{i'f,örlorat tålauodctl dtÄ k,onuer dea att förlora rerpehten för Er. lrllna hundar är inte tränadle lör bruhrProY'SenErnycketl'ydtgaaotmig-detoårtedcvare'Eende
hor ockaå oycket roligt. Oo jag är- förargadl övcr någoatlngp too
inte gå11et bundaroa, kfnner de dc.t oncdelbort och lrtället för
ett konna rueande för en prooenad ton ett vilt gäng toller tle
clla ln tyat bohon Dig. Det får uig alltttl att rhratta oeb ÖA
vct ilel att Jeg lterfått olt gode huuör ocb ollt 1r bra lgen.
.:.'.rii;';;.1;*.1.';i,.;
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-4vEI ör ltr elg valpar lnart att tovo etrta6na ocb rblrnvaktn för Corgtr tr, åtniactone för Eigr ett okBnt begrepp.
Son

f,t bör huuna togo uat eller ett ben från vilhea hund aon belrtp
förutratt, att lli har börjat öva ilet tliligt no[I. Tcg upp ncthoppen ocb tött tlllbaha den upprepade gånger viil varje nå}1
eå hoopsr dlen lnart att förltå, att l{i leber oed d'en ocb lnte
allr har för aval,bt att verkligen taga bort 6aten tör d,oa.
Yalpar, loo är vanc vid att leva i hunilgård kan tblanil vara
berrörltga ned 6tt hoona tlllbahar Dör de förrt får lPlingo löca.
Ear Nl n&gonain tEnht pl hur rtor och rkrännaade Ni nårte re ut
fUr oD liten velpl när lfl Jagar den och börJer Br fran ned artarno uteträckta f,ör att tago fa,tt den. Dct är lote mfrkväritigt att d,en lPrlDSor eln vä,g. Förröh' att huha Br neilt tale
ttll den ocb bo nlgre god,bltar i fiekan. Pånga don lnte oeit
deteanua, når den konner nBra utaa fortlätt att tols oed den
ocb ge ilcn två eller tre godbltar. Fortlttt a'tt ge ilen att
ftc, hlia den under hak,an ocb bekon örooen ocb treg redan ttfl
rlut upp dcn. Stter tv& eller tre gångrr, vet den bnr det
ah,all gÅ till oeh oetl dc flerte bar qan redaa iute något trer&
betvör. Jeg har en uDg tlk, roo ör allileler förtjurends aBnar!t
acn bon vill cbeolut inte gå ln i ria box. llen iag har ingcntlng enot ott btsre i.n henne t .l lBnge ieg lnte beböver laga
henae. Bn aDgeol Å endra sialanr tor egentligen inte är någon
av aina levoriterl 8ör rtg till för nig genoo ctt lEgga cig
rJtlv, n6r bon !€r1 att Jog tr på vög att etånga t'tll för aa'tteu.
Dst vl.rar bara bur ollha buntlar bor ollko ef,tt ott bebaga sln
hetre.
Apropoa det, lå, fiang det iagen röJlighet att fÄ tag I' en bunil
geoou att jago den. Den bar fyrc ben uot [rc två ocb han
tpringa Dychet fortare. OD bunden håIIer på ett, lPringa bort,
väad Br tlå on och rpring bort från dlen och hellt bör lfi rkrika
bögt. lfio gåager av tio vönder den ocb koaoer lf,ter Br. Jag
lBrrle nlg iletta, nör jag haile ungcf6r Åttc bundar löea och
plötrligt befann nlg I utksnten av en flocL får. Det l&g

tjoek dinoc den tlcgen ocb iog aAg iteo inte förrEn vi var tätt
inpt deo, Jeg fick bollucinationer oE Jagade får och €norre
I
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lBhningar, nen dct fungeradc den gången och bcr gjort ilet lettaror
Fördöa lnte en bund råron neryörl tlErför ctt den ör rf,ilil för
aågon rpociell tah. Pinng tlet ingentinge roa 96r Br Eera förrhrEcht än Bra vänner? En bunil ton ör röittt lör '&rko ocb avgaabnallar från bllarT ken vera perfekt uot lrännande ocb tvårtou.
Oa lfl hcr en bund, lou är litet blyer tt glön oldrlg bort d,ett
nen fåt dlen beller alilrig vetor att lfl vet on ilet. lela allttd
uppauntrrade till ilen och lugnatl,en. Oo lli hen få ilen att bålle
uppuörkraabctoa fBst p& Br ejElvr koone.r ilen inte att läggo nörbe
tlll ilet roo den var rEdd för ocb l{i kan grailvir vEnJa dea vtil

det.

fi heurke fÅr ea bundl eon r[Iltkaprbunilr son bar giort tig onöJlig
L en bun<tgåril. Sonliga bllr ellt,för uppahärrade vlil åryneo ev
allc ite andra huudarna ton rpringer oukrlng och börJar rpringa
utrtter rtbngrlet ocb raårhö11c. I ett, prlvatheo upprtlr lnte
Iblontl han en rprittaade ltvlle litea
dcnna rituotion allr.
huoil vcta en förbennelse i ea hundgåril Jult på gruad av de egenrkaper, ror särrhiljer den i ringen. Ocb on hund, rou bllr p0
eiåligt bunör på en utrtällning ban vara åea rötarte vönligartc
buad'beraa. Det Er bara frttgcn on vad l{i vtll ha. Slagrnål och
bltrLhet bar tag ingen tlil övsr för, nco delsa heretstBrrlel beror
vonllgtvlB pe brigt på. hontroll.
Kor fbåg, ott Corgin ör en ektivr bäedlg brulrbund. .On ilen får
tiltröckllg notion kan den vEnjc aig vtil näetan vilho !örhållanden ron helstl Den likaou olla andre ber den ocbså tln begr6u!aing och det Lr ögarenr uppgift att få fren det bBrta bog hunden
och lBre den hontroll. De flesto vill ba gott teaporanont.
llen Br en dun vtinligbet ued k[rlek till alla utan urekllining
verhligen önrkvBril? 0n tlen älcbar rin faaili .nen iste tycher
on frännande, r& är ilet hör cou Br uedverhen är nödvönilig. få
ilea att förstå, ott beaökanile oåatr behend.la! oD lnte nödvEncllgtvlr ned tillbedjan så iloch ned rerpekt och ctt nen into får brÅho
aed bud. Det ör egentligen inte svårt.
Jag bar en tlh, rou Jag rJälv tycker er lOOt. tron Lanrle lnte er

äg Y:-.t..t

.'1

-6det för alla nen för alg fyller hon nåttet. Hon är lnte övorlntelllgentr Den absolut inte dual och lyiler ögonblichligen. Eon
tillber nlg och 6veu or hoa inte tyckcr ille ou fröoliogerr ör bon
inte rärrkilt tillgäog1ig. Här någon beröhaadc koanerr rhäller
hon, Den aå snart bon märker1 ott jag vet oo detl alutar bon.
Bon tpelar aldrig övergittare aot någon anDan hunclr DeD ckulle
al<trig hellor tillåta någou aDD&a huad ett doninere tig och franför ollt år hon oerhört rnöll. On Jag av någon cnleilaiag har on
bllvit
bund, son inte är ven att yera ontan och kenske tillfölltgt
av ned ein hennelhasrot, tager Chula hond on Cen och trörtar ilon.
Bon bl.lr aldlrig trött pll rlna egna valpar och tager g8raa bandl oa
andra valpor ocb tröctar denl oo deroa naoEe tröttnat p[ tlen OCE
a[lt detta kon naturligt för benne. BoD vtxtc bara upp låtlon.
ITITIXTIXTXI
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lyttoreas Ikou SKf,n lt40r/62t 1.24 aptil 1962 bar evlivata pl
grund av rv[rartott ryggnörgllhado,
i6ercr E. f,earic!onr Oöteborg.
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-7 Rellehtioner efter,es-renonaånpen valpning.
av O. Eergelin
Det bar rlna go<la och onda sidor för en benuppfödare att ckaf,fa
rlg hun<lvalper. Har nan bunduppfödning cou bobby, hJårte för ilJurea
och vilJe att förröhc ll fren godo velpar, då ber nan en goil grunil
att bygga p,l i sln görning gom heouppfödere; Första ocb ende taaken tr råluade lnte hur nycket aoa är att förtjäno eller hur billiet ctet rkell görar f6t att ayancen skall bli aå ctor aon aöjl1gt.
seilan bör aan göra hlart för cig ocb rln faniljr att clet inte är
sl enkclt con ilet verher utifrln cett att lägga lig till oed valpar. Det är inte bare eB pertonE 3öra utan det glr ut över bela
tonlljea. En ctor alel ov uppfödareor tid tagea i anspråk. llychea
ttA över för ondra intrereen bllr det, inte för en icke kennelögeret
ty raknailen av t.eI. raatgårdar, utbur och utforörlng en D&tt9t
roa ör en föIjil av rtorclrifti gör att benuppfödlarens arbete bltr
onrtitndigt. På rlktiga keanlar (rålunda cj rnåuppf6dare ned I
t 2 valphullar on llret) nÄete ilet gå ratlonellt tlllvEgcr ty tlär
är ju notivet ett helt annat än för heuuppfödarno.

Å aaöra ri6on konner det onetänctiga arbetet att innebBra Öa individuell och perronliS shötlel av varje velpl ron oårte vars oychet
utveeklaa6e för denne. l{ychet intreggant i tlettr ganlanbaag 6r
att proferror Daniel Freeilaon pö FCl-uötet i Stochholo i vÄrar
shilitrade hur viktigt det vcr för valparnaa Ptyhi!h8 utveckling
ott bll perro1ligt oohöndertagno rodon från trereckorråldern.
Hun6rhötceI tar tiit, utgifterna bllr oproportlonerllgt högo ct& det
rker i tlten chala och ilet blir en olctrlg siaende rtröa av oDtorger för tle !nå. A propoe auåuppfödare aed kennelnoun I lOO krt
Olr ttet lättare ett 'få aålt oE aan her keunolnsrn? ir den allntnno
uppfattnlngen att ett hennelnans gerontercr gotla valpa,r? Och går
aet lättert att få gÄlt on nen har ett eogelrkt nann? l'lan undror
när snl bolyllervenahe uppfödare itöljer aig bokoa utlönclrha nonn
vad tkölet är. glår det bättre ellor är clet DQning€n ott det
shall verka fint? Eor någon bört tala,s oo en5gelln6n con tar
heanelneon på gvengko?

AIlt nog!

Sohen

är klar att oon vtll hs en hull valparl ooh uon
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underröhcr noga vilken töckbuatl nan skall völJa, vilhet ör gvårore ju ner non känner de olika Luattar nan har att välja blencl. Det
är inte bara ott tage förste bäste hanhund ned fioa titlar.
Anlitand,e oy opartisk bjäIp och vittne vid, parnlngen har virat
sig vora en god försäkring för alla eventualiteter.
Efter 9 apänuaade veckor uadei viLka nan shött tiken noga beträfrand,as det
fende motion, koet och gärna uniler veterinärkoatroll,
ctora ögoablick, ctå undret över aIle undor sher. I)en händ.else
när ea levande vorelle föds, Er liko enatt&entle varje g*ng deo uppfepar. MsD skall inte <tigtrshera tiken oed sin närvatol barc fini henaes n$rhet, tyst ocb onörhligt övervokande att allt
D&r till
Har tiken förtroends för liu uppföd,are
rker utan konplikationer.
verkar boa till och oed nöjdt med dennes Därvaro.
Att sedan f öf ja vecka f.ör vecka tikens omsorger om siua snårr deras
och teapereaent och tilI glut tikens frigöutveekliag i tillväxt
relge f,rån valparua är en stor upplevelee. SÅ överlEnnci tikeu
helt ale sine l uppföttarent bänder och dct konner då aa på denne
on vclparno får den goda påbyggnad i llvetc stortr toD uppföd'oren
är rkyldlig att ge tle små, som han själv 6r'anavarig för ott ho skoffat tiIl världen.
Efter ytterligare några vcckor ör pIötsligt olI fricl ocb fröjtt pö
n&got cätt gon bortblå,st. Den dagen her randats, då föraäIjning atår
för itörren. IIS är glödjen glut. Uppf ödaren har fäst aig vid valparna. f,ea hsr lärt könna vor ocb en till utseenåe, teoperaneat
ocb beteende och han k6nner sig aon on ban övergev sin btste vän,
när ban lBnncr någon ifr,ln sig för tont rrprastelrr. Ban ilänpar eitt
Porsanvete metl att aIle uti:ifterna t6cks (t.ox. veteriuärhontrollr
ningsovgift, perningshjälp, eventuellt veterisäringripancte vid förI oraningen , r eg i s trer ings avg if ter , f r i s L intyg, avnalkningaae'tle I t
vl.toniner; extra nörin6latillgkott och ertra valpkort bl.a. priua
Men det Br kBnllsn
hött etc.), vilket väl iote är mer ?o tiktigt.
att ekiljes fr&n clet levande v6lenr son hon fäsi si1; vid', aon är
så svÅr att konne över. Ävea on han vet att valpen får ett undetbart nytt, hem nedl körlekrfulla nEnniakorl så sittor doch en liten
tagg hvar.

-9Det värsta är I atla falt allo deaso eventuella velpköparet too
elår ner på telelon efter en annons i tlagspreaaen on valpar till
salu. IilI aycket etor procent lir annonttvararnB anonyDa. All bövIighet är för oånga likcon bortblåst, när <tet gäIIer hundefförer.
trots att vederböraade volpförsälJere presenterar eig ned aa'DD
och edr€c! i telefonr lå vill lnte annoD!svararDa ovalöJa vilka d'e
ärr nöjllgen lönnas ett flngorat Daoa. Ävea andra bunduppfödlare
riager aaonynt, bora för att höra oo Pricerna. Uader chea av ott
vara privatpertor låtceg åter ondra buailuppföilare vllie köpa1 Eon
konncr ondast och tittar för att jäaföra nedt rlna egna vclpar- S&dant Er oclrsA ganlka olurtl'gt.

För egen clel tr Jeg grönslört intre3serad av alla valpor inon ra!ea.
llan llr tlg så nychet av att te och höra av vsöerbörande vclpägare
octr bur intrerraat ör tlet inte ett få. se avhonnan efter olike svelgkoabiaationor. llycket rhulle nen hunna löra av varandta till raseng
froana, aen då rkall aan uppträtla öppet utan t[ckucltel !

Ja, en vacker deg sltter nan ncd sin tih i luga och !o. Allt år rå
tyct. vi ör enranma igen. Alla bennee valpar är bortat onplac erade
I för den aya nitjöer men, roD nan hoppaa ocb trorl bol goda uEanilbor. Dct är tont, nen naa 6r nånga erfarenbetor rlhare tack voro
huailvalpor ocb ollka slagr oönnigkor.
6 6 6 66
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FOTO-resirter över våra Ielab Gornis.
svBI{sKA YELSE CORGI SÄLLSKAPETS cehreterare bar tänkt göra ett fotoregister åt SYCS över nedlennarDaa lelrh Corgia, för att hunne vlroc
på gällrkoprattnar och ott Bven kunua yar& eB dokuuentation över
buador, toa titlhör (tfffUOrt) oedlenoer inoa SYC6. Sett på Itsngre
elht bör nea tilt och ued kunaa föria uPP r83etr! utveckling. I)ärför
yore rekreteroren tachran att få ett foto av Eder Uelab Corgi (Corgis)'
Fotot kan varo i förg el,ler gvartvitt. storlehen inte nl,ndre ön 6x9r
gärna ttörto, t.ox. 9x12. On det finag flerc hort ott välja blaudlt
aå ör det bärt noö ett foto, so& vl.sbr Yelah Corgia I belfigurr profll
och gosao.

pör att ilet verkligen chall lychae att få ibop ett reprecentativt
fotoregirter behövc <lct ea lOOf antlutnlng.

Pör att'undertötta för neölennarna att få lvil3 kortet (ttorten)
snarsgt eller efter eventuell frcnkallaing neclföljer ett färdigskrivet kuvert, så ett ilet baro är ett stoppa in kortet aecl huadens na6tr på brksidan, fronhora kuvertet och 1ä9514 tlet i brevlådan.
Sehreteraren vitl frenhåll.a, ett d.et iute ilr frågo on aågon tävlan
on vackraste huntl, börta togna bilit eller cbernkortr utan rätt
och clBtt Er Yeleb Corgi.

tyck€r att id6n Er nycket god,. lljEIp vllr gehretorare
att t& id6n geaonförit! Men uton nedleuuarBat nedverhaa han ilet
inte bli något ay sekreter6rent goda viljo ocb erbetcvilllgbet.
Initiotlvet ä.r gott och fåt osr ella bitlraga netl ett gtrå till

BedahtöreD

atacken

!

xaxllxrlrxxt xxlrxxrlxxxxf,
UtrtäI loincrresultat
(ctiran Nilrron)

Vitl Norgka Kennelklubbenc Inte rnetioaelle utctiilLning i Töncberg
den 24 aprll ilcltog ? Yeteh Corgi, Yarav från Sverige (f+O;
Hunrler: öppen klass.

MquntebaPhg Tyr, Yalingerr Skövdo,
CACIB, Hp, Norakt Chr BIR

cert,

Vid Sreasha Kennelklubbens utrtällnlng i Kristiaucted ileltog I
f el,gh Corgi ( O+f )
Tikar: öppen kloga. AlroLite, Scbir6n, Eronnal certr IIpr

8fR

Yid. Svensha Kennelhlubbens Internetionella utetällning i Stochholn
den 30-31 nej tleltog 16 Tel'rh Corgi (Z+g)

HunåarlUngtlonsklaac.@'Da.hlberg'Baadhagen'I:eukk'
cert, Hp.
Rytterens Mecllonaldr Sjörtrantlr Bromnar 2:e ukk

II
SvenrI,e fenaelklubbens, Stockbolnt forts:
flunilorr öppea klacs. Ch Belarlop ilecobt l{ilsroil Sltockholn,'CACIBt
HP, BIB
Rvttaren?, Konfusiur, IEstfeIt, Danderytl t 2zc ckl

.

lihar:

Norrgälers Neuf, Janllon, 8ölö, 3:e ckl
Ryttarent EaopV-Go-Irucbv, Brunnvall-Sallint
Stockholn, 4ze chl
Sv, och. DtL Cb Bvttrrcna Ton-Titt Bingbergt
Stockbolnr lia ök

gkl
Ungdoarklarc. Pggg-$iggggr Sköltthl lledcaora, 1:a ukkt lte
{orrgäterr Ninon, Sand'1 Barkoby, 2ra ukk
öppen hIasl. ilo.r4igk.ch Bytt+r9pr Atena, uollin, stockholol
CÄCIB, ItPr BII'{
t{orrsöierF Nothins, Jenlson, Hö1ö, Certt EP
Bvttareag Juluqgr Berglund, Stockholn, 2zs rklt Hp
Bvttere ns BoDULq, S j öad'in, KollhäIt , 4ze skl
.EgSES, Forlberg, tuaba, i:a öh
Ekenords. Hiia, Åberg, Stockholn,

uppfödorkloag:
Lyrtnailrprov hloea l:

lla öh
IreoainP Senestional, Bhaan, Forrtar I:a ök
Yallinr st,ockholn, KenneI Byttarena,
1:a uPPföd'arklarrt HP
Rvtlarena f,appy-G9-.Luckv, BrunavalI-Yallint
2:a Prir

viil Svenrha Keunelklubbeas utstöllning i Kiruna dlen ? juni deltog I
Yelsb Corgi (r+o)
HuaderlUngdonak1ass.@,Lindoark,Kirunc1llaukk1
certr HP, BIR
ytd Svenrka Keoöerklubbenr utatällniag i Vitby
Yelrb Gorgi (f+f)

cten

? juai tleltog

2

:

, Jaasson, Bölö, certt Hpt
Tihar: öppen klaac. NorrrFterg NuPcial Janllon' Bötö' l:e ak'
Huadar: öppea hlels.

llof rgä-te ra

N.euf

BI8

.
t

-L2
Viil Svenska Kennclhlubbens utctältniag i Eolnctail clen l3-14 juni
deltog 4 Yelrh Corgi (2+21
f,undar: Ungtlonrklacr. Don, Anderssonl Halnstede 1!a uhkl 2za skl
öppen klosr. Ga:rrtineg SePtgtrber gtru, Janssoa, Hölöt
c ert r HP r BII'{

Tlkar:öppenh1ags'@1Eknau,Forrto,cert'Hp'
BIR

Rytt,sreug Delile, AndreettoDl Göteborg, 2ta
Vtal Svearka Kennelklubbenr Internatiouella utrtällning
den 28 juni <teltog 4 Telsh Corgl (f+3)

[undorl öppen kless.

Rvttaren.l To+-f itl
Stockholn, certr EPr BIll

.Sv och,Dsk Cb

ök

i Sund'svall
Eingberg

Tikar: öppen klaas p Bytterens Bglrita, Sjönelin, KcllbäI1, certt
CACIB, IIP, ChanPionatr BIB

Igggi,, l{yströo, Upplande-Värby, 2ta skl
9j,3,, Erikssonl Sundrvellr 2sa öh
vial Sveacka f,ennelklubbens utrtä1Ining i ltorrköpiag tten 5 juli ileitog I Yc1rh Corgi (6+2)
tluadarl öppen hlags. Ryttareng MacDonaId, SJöstrand, Bronna, cert,
HP' BIB
Rvttarens FoppY-Oo-Luchv, Erunnvall-TaIlint
Stochholnr 2za rkl
Sol?erpg Tott, Åhsberg, thåre t 3za gkl
Jansson, Hölö, 4:e skl
Oavtirel @,
Bvttsreng Vltelitv, Roabergl llvojöt I:a
&glgg, Suadelin, Stockaundt Zta öh

TlhEr: öppen klaca, Ngrrcätere Notblnq, Jansao1,

Hö1ö1

cert,

ök

Hp,

BIM

Rvt,toreas-J-llengr Bergluntl, Stockholul 2za skl

t

r3

Yiil Finsha Keanelklubbena Internationella utrtilllning i llrriebann
den 9 augusti tleltog 4 felrh Corgi (2+2)
Buodar: öppen hlcgt.

tiharl

öppen

SvtlarePc Vitelitv, Bonberg, ÄlvliOr certl
CÅCIB, Hpr BIB
Gav.tiner Seplenber l{orn, Jaalloa, f,ötö, 2:e ekl

hlesg. Ryt-t,arpnr Juena, Eerglund, Stockbolnl cert;
CÄCIB,

Xqr-@,

Hp

Janllon, Itölö e 2ta skl

Vlcl gvencLo Kennslklubbens Internationella utrtöllning i Jönköping
den lt-16 augurti deltog ? Yelrb Corgf (3+4)
Busdarr öppen hlcss.

Sv.ogh Ish Cb t{ounlelagk?,,TFi, Yallnger,
Skövite, CACfBT f,pr BIH
Byttlreng llccDonald, Sjöatrand, Broaoal Certe
Bp

Tgurn?r Sunilelinl Stookrundl 2td ök

tibarr

Ungdonshlacl. KilocTnock llalin, Oefertl Skövdet 2re uk
öppen klagr. I,ponipe Pair {prioap lknonl Pr,tatal Gettl
CACIET Epr EIB

th tlorah, Llatlner, Skövtle t 2tt ablr tlp
N.orPirk. Ch BvltPrenå Ufia llaiorl Bergelin,
Lidingö1 lta öhr HP

t

I.

I

I
i

