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En riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅN

önskas alIa Pratets 1äsare och deras Corgis!

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI*IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI',IMM

Till höstens Sällskapsafton mötte som vanligt ett stort antal med-

lemmar upp i Margaretha-skolans festvåning, Norrmolmstorg 1, Stock-

holm. Det blir roligare för varje gång. Medlemmarna tycks känna

sig som hemma och d.et är en sporre för arrangörerna, tlå ile finner
intresset så stort från medlemmarn&s sid.a. Denna gången var det
den känd.e d.omaren från utstäIlningsringarna Herr Bertil Sted-Gren,

som underhö1I ett andäktigt säIlskap med. sitt föredrags frEn domares

syn på utstäIlningarrr. AlIa uppskattad.e mycket tlet intressanta
och 1ärorika innehåItet och Herr Sted-Grens t,revliga och spontana

sätt att framföra visd,omens ord.

Utställarna kommer ev flera skäl, Uppfödarna därför att de är

intressera.d.e &v att få sin uppfötlning betlömcL och visa sina avels-
resultat. Så har vi de som vill ha ett utlåtancle på sin hund och

så har vi alla dem som drivs tiIl utställningarna i förhoppning

att tä pris. Fåf ängan 1är var& en stark clrivf jäder, f rarnhöl1 ilerr
St ed-Gr en .

Särskilt 1änge uppehö11 sig föred.ragshållaren vid. hussars och nat-
tars uppträclande på utstöllningarna båtle i och utanf ör ringen.

Det så kallacle ef tersnaehet utmynnad.e allt f ör ofta i en kritik
från utstälIarens sid.a över domarens bed.ömning. UtstäIlaren fär
inte glömma att han frivilligt har anmäIt sig för att få hunden be-

rtömct av en viss domare. UtstäIlaren har så att säga bett om clenne

domares personliga utlåtande. När han då fåtö ctet, måste han accep-

tera ttet och inte börja kritisera d.omaren för att d.enne kanske

inte bed.ömt utställningsföremåIet så som ägaren hade önskat. Doma-

ren gör så gott han kan och bedömer hund.en utgåenåe från standarden

och hans uppfattning av clenna, samtittigt som han försöker ta hänsyn

tiIl sådana förhållanden som t.ex. Iokal, belysning' väd.er och un-

d.erlag vid. utomhusutställning.
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Irlka oftt kon ilet hEnilar at,t utatöllningrerrengörerna utrlittr för
krittk. Det han vara fel i hatelogen på något av våre ofta ner
eller olndre underllga bundnann eller d,et kaa ver& ulgot rartaings-
probleo. Hen utrtällarna nåate förcöko ott både vara övergeende

ned eventuellc brister och cJälva hjälpa ttlf att hålla a1lt, igång
till allas böste. Det är dyrt att höpo tjänater nu för tid.en och

lör ett få utetällnlngarna att gå ihop och on oöJligt ge ett över-
akott till den nagra föreningahaarea ctEller cig de fleeta arrangö-
rerDa lrivilligt t111 förfogeaile. Underlätta cleroc arbetet

Uelah Gorgt-filnen &rÅga ned ctor förtjurnlng!

Schretcrer6at börJan till fotoregirter atuderedec ivrlgt. Ilet Er

ilock Bnnu n[ngo hundar son rakaag t

I Y C 8lr Hetleraprir utdelodec e'r SUllahapetr ordfUrande och utöver
' rle prietagare toa onuännder i Corgi Prat nr 3 tillkon öanu en viane-

re3

Int. Utatt{llniagen i }lolnö ilcn 24-2t ohtober;
Coerl.opeiar Bergelinr Lielingö.

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

Hon rtotl vid taJcu och tog ad,jö ay rin nan. llär akepprbuoden klev
över lenilgången kved hon gråtanile l

- 8n elänitig jyche f&r regla ned €rr nen eD rtacharg ajönenrhuctru
alrte atcnna hcnna.

- Jc, frua, aad,e rtyrnonnen, hunden hao vi klappa alleaannan!.

rx,txltxI'rxxxI'xxxxxxtxI'xlxxrlxI'

ÅnsAYGrPTEr[ för r96,
r6ttea in på portgiro TO OO 27, SYCS, Ulttatochrgatan 3 A, c/o
Kllnge, Stockbolo llO. Dcn ör likaon föregåeodle år fr. JJI-.
Shulle två eller flerc perloner i sauaa lanilj önsha oedlenaltp
betalar endcgt en faoiljeneillen Kr. 15r- och ile övriga Kr. 5:-.
Prån och ned 196t gäIler lnte lEagre trJualorf€EaaDil3 Styrelcen
ör nyoket tackscnr olt nedlenuerna betalar in ria Araavgift utaa
påninnelrc, ty eB aåitan kortar både.tiAr arbete och någrc tlor
för kuvert och porto. (Söllskapeta kaara ör inte atorl nedlena-
evgitterno ckoll röcka titl uÄaga utgifter).
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l{agirtern till Pelle t

roo du ehrlvit är ju
Larae lrer rkrivit.I'

rDct Br ranma hund,

t-
rrEör d,u Pelle, tlea ilör uppratren rVår bundtl

ord för ord raona uppaota son d,en dia bror

a4girternil.

oooooooooooo oooooooooooooooooo

Hörten är hBr och vintern nelhac. Parkcofforna äro lntogaa för att
vi late rkall ritte uts ocb förkyla o!t. Var räild on 8r fslsh
Corgl! ttt iate beller vår fyrfotiog citta atilla på tonteo eller
utenför alfBrerna ocb ådroge eig keaake båite reunatian och ka-
terrer.

.a.aa
aaaa aaaa a. a a a aa a a a a. a a a aa

Pryda fru A. vor ute och luftad.e rin hund. Nör deane förröttctle
gina beb.ov vänd.e hoa cig bort. Strax cyklade en sprlngpojko för-
bl: t'l{u kan Tent dra i anöret.rr

Husdor röroa hcrdar
Ur Df,ggenile djuren! hiatoriar utgiven aano 1846.

Pår ocb getter hafva, enligt Azarare uppgiftl i Buenor Ayrea inga

andra herdar tn huadar. Ileara ilrifva oE Eorgoncn hJorden fr[n
hurgårdca, föra bonon ut på betecnarken, beledsaga bonoa hela
dagen i.1enon, hAlla honon tilllannan! och förcvera honoa oot
hvarJe anfell. Vial aoleaa nedgång f öra ate bjorden her, der dea

tillbringar natten. Till rtyliha v6htare räljer oaD endert hundor

ar? rtarh. raco. !l.n tager deo fr&n nodrcal ianan derar ögon öppaat

rigr och låter ilen ilia tackorl hvilho nan ned våldt factbåller. De

få alttrig Ienae ladugårilen, f örrän ile äro fullvuxne; aedcn låter
nan dem utgå ttlllks aed bjorilen. På aorgolreD gifver hjorilena
egare vallhunilen rikligen att öta ocb dricka, enedan denne ölJeste
on hunger påkoa honon ute p& beteeoarke!r shulle clrifva fåren ben

vlil niildagst.idea. Vanllgtvia bönger oan ett stycke kött oa hallen
pll hund.en, nen det tÅr iche vara fårköttt ly, öfven on han plågailea

ef den höftigartc bungerl ehulle bin iche vidröra d,ctgonoa.

3 t a r a, a 2 3 r a, J a a, u a E a a z 2' a u 2 z l, a I



ll:Fre

4

loto-rcalrter öVqf vÄra Yelrh Cornie.
llÄnga av SUCSTg oeillenoar har varlt vänliga att aöada sine bitlreg
titl FOl0-regietretr Eon härlgenon börjar ett taga foro. Sek,rete-
raren Br uycket gled och taehsaol

Yi nårte aIIa kouaa ihåg, att PoTo-regictret oårte tå fOOt anslut-
ning för att L,unna bll va(l too var avail,tcn, nänligen en rlokuoento-
tiod övor Yelrh Corgtrr ron titlbör (tlffUUrt) nedleanar inon $YCS

llkron över rarcnr utveckling.

Potot han varo i fårg eller rvartvitt. Storlehea inte aindre än

6 r 9r gärna ctörre, t.ex. 9 r 12. 0o det finna frerc kort att
välja blend.r rå ör tlet b6at oed ett fote , gon virar'yelcb corgin
ståeude i belflgur, profil och onlats.

LEgg nrtl .a litcn lapp lon enger huadenr neDD och kou ih&g, ott det
lnte äl fråga on aågon tävlan om vackroete hund,r böcta tagne biltl
eller cbernkort, utan rätt och rlätt Er yelrh Corgi,

$$$$0$$$$$$9$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Partiell fodervöril
Flnar tlet någou verklig Uelsh Corgi-väa, !oD rkulle vera intrecce-
rad av ett på fodervärtlcbarir taga band oa vår ferrb corgi-ttk (r år,
ven vid bern) under ile period.erl ttå vl bef inna oa! på utlandrreror.
önrkvört vore att, början kunde göraa uud,er instundande jullov fr.o.a.
den 12/12. Fru O. Dilleabeck, trel.. 6) 48 gg.

,rrtrr rr r r r r r r r r rr rr r r r r r rrtn

rnnan jag bclt nyrigen recte ttl1 lexaa, rhrev jag till ett notel
ocb betl deo rstervera ett ruEr efterron jag shulle rtenaa dör e!
vech,a och t,a nin hund uetl nig. Ilör är svoret på nla förfrÅganr
nl)eor llr. Cbaoberr, -- Vi ber altl.rig bcft en hund, log legat och

rökt I aängen oeh ronaat och britat upp ellting. Vi her alttrig heft
en hund, ton rpillt ner vÅre oöbler ned, dlrinlar och förcltrvat den.
Vi bar altlrig ertappat nÄgon hund, ron löonat lohelerno ned, en hcnd-
duk, örngott ellerarkkopp. Natu.r I igtvi r örhund,en
väIkonuent
P.S. On l{i han få buoden att gå i god för Br Br l{i völkoouen och-
g&. "

, r r rr t t tt tr t t t t r)rt tt ), t t t tt tt
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av Anne D. Biilatloconbo (lgeO irl Yelch Corgi [eogue Heodbook)

övcrcättnlng av Pru Ounnel Dillenbech.

I vl.eta l6ncler tyckt tlet he uppat[tt niraförrtå.nd, ifrågc on The

Yeleh Corgi treeguetr stAntlpunkt i vail geller L,laululen i rtandar-
ilen beträffanile böJA ocb vikt. Jag lkullc vilja göra' tlet helt
klart, att tbe League f.D. lcke Br införrtAdit neil ctt göra någon

ron belgt cllvarligare ilndring aY atendarilen.

Jog tror itet Er riktigt att säge, ctt tlhen Boce, den förcta Corgi

ron regletrcroder i eDgelcbe f,rnnelhlubbenl fich rtå aodellr när

örn förtta rtandardea för Penbroke Yelrh Corgin droga uPP. Jag

rtg aldrig ilenno tllrr nea ett döna cv fotografi sv heane i Mrr.

Grayre boh - tbe Telgb Corgi - föreleller hon vare en ollti5lenou
typirL tlk, lvra efter"nodarn rtand,aril, ocb inte rärrhilt Iiten'
Boa var blancl vinnarna för länge ceden, På den tiden tlå certifikat
Etnu ickc utdeloclee inon ra!€n.

Setlan 1926 har rtanclorden rkrivita on två g&n61err nc1 varje gång

bar rtorleken och vllrten länncta orördar vilket iog ansor vora

tillräckligt bevir för, att <tet inte Er lörrtln under de cenarte

åren, !on ilots tillförlitllghet har allvarltgt bototr.

|ag tror, ett non noga oÄ.ste betänho, att vll,t,en bör vera en

Corgle vit,t på toppen av b+nl utctäIlningckarriEr. Låt ott rBga

ael,lan två oeb fen årr Åldter. Ilet är aöittgt, att Altlern I gtor i

utrträchnlng kan vara ortaken tiII cångga nirlförrt&nd. Joå! vett

att en del vlhter publiceradee t OUR DOCS för nllSre Ar ceden. OE

lag ainae röttr B6llde ile flerta on inte oIIe viktuppgitter chanp-

ionr, vilh,a lnte längre förekoano i rlagen, och ilråga on on tlh
vet Jag, att bon genoagått en operotioa ocb öh,at i vil,t råaou fölid.

Jag Br övertygatl oB; ott, det är nöJligt, att uppf,ö<lo Corgiar loo

blllla 11 lachcc (27 19 cn) t uankhöJtt (vilket, Jag pereonligen

aD.er vara den ltteallrhe storlek,en) ocb detluton bålle tig lnoo

tillåt,en vlht. Jag ken tänha På aåuga vthhenr{a cbenpioncr lon

chulle hunne aEunaa eå,con exenpel - Ch Bozavel Bed Dragont Iat
Ch lreer Syaphonyr Int Ch Boravel Bainbov, Cb Lecl lhlotly, Cb

Oeyelord. of Uey och tre ov nl.na eg1e ehanplonr, ferh'ey lLonat

Illaden ocb Sveet Viren för att endest aBEDa någre tå.
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Det år rant, ott det har funnitc övervihtr-cbanpions I Bngtond
det var fahtieht fara vErt för ett par år red,an, att rasen ckulle
blt ert atorlek rtörrc. Jag Er övertygad oor att itet loD faktirkt
gjorde att d,enne fara unilvekc, yar de beatänd,a åtgärder son vidtogot
av tbe League g€DoD att påpeka för donare och uppfödare vad. vihtea
bortle ?Bro r

Enligt nin årlkt [r det alldelec fer ett tagc för ellvarligt på

vikten. övcrvi,htr f örutratt ott d,et inte gätler olltför hö1; vikt,
bör betraktea rÄ,ron ett fer aen iate r[aom en enreilaing till
ilirtvoltticering. Ilet tr oycket böttre ett ba ea Peubroke, ron
6r I I kg för tung än en aed ilåligc bogar eller ett grovt huvud

för att taga n[gra ganrka hlera exempel.

De goo f?lrorda att bögrta vihtgröaren ahulle ökea till 30 tbs
(f3r5 kg) göra ralcD en ator otjänri. En ctor del av det ron gör
en Peabrohe tilltelende för folk i allaänbet är degr bcbäaeliga

foroat.

f***'ft#*/,*fi*'Åfr*ta/"*t6**t *' /"ft***"//

Orclsprlh.

-

llan flr rtundoa rtryLe hunrlen för hurbond,enr akull.

? ? ?? ?? ? ? ???? ?? ??? ? ??? ? ?? ? ? ????

De uedlenoor, roo äanu inte hunnit skicha in gin(a) fepp(ar)
ifylfa(a) aed nanauppgift, rog.!r. etc. på ala(a) Uelrh Corgi(r),
onbedec ott lnoralt göra iletta. t Sentlige <leara får tnnu eD

lapp eftsrcoo de förra kanahe förkonnit.

Herr 0. hade höpt lig ea By vakthund. Några dcgar eftcr höpct
nötte O. ea god vän lon frÄgcd,et - rÄr din Bya vakthund lihe bra
ton d.ia gaale?rf ollychet bättre, käre väne jag bar lata hounit
in i bucet på tre ilygntn

++++++++++++++++++++++++++++++
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Cbintr of Covtolö of feY lOgzt/r,
Eulil Leer Lovat

Euail CrovleYcrov Prenk

Eeoodlctr Bsllailo
Byttarenr Ivsuboe

l{orrrBterg Narb

funö Eelorian LePreebaun

Lo926/rt
f,crcg ,6t91/r2 gII lttEo/rt
416r/r,
8t6' /16
rr7t2/rE
f,creg ,7tor/r9 slr 3910160

t497 lre
2412/6t
LT669/60

2O1Ol60

lloonrookc Blarttc
Bytt,arens Eella Donno

Byttorent ltcna
Byttarenr Urra llrior

oooooooooooooooooooooooooooooo

Lori Byronr bögt Elrkailc novfounillaldrhund Boatriala beilc t[ Yu!-

nlt banr bifrta oeh bcundraa, ctt den berörÖe loböen elter hundlear

itöil IEO8 löt rela en rlnocsrten ned lnrlrlltear
Ylil öennr plctr vllar relttrae lv en to. bcratt
rt,önhet utaa fltfagltghct, rtyrla uten överloilr 

,

noetighet ntan vttilbet, otlo lxanlrlene ilygdor ,'

utan hcnnea fel. 0n ca vEn erllr.t ihttr lllDe!-
nBrhc - Jag bar blott hånt ol - oob haa tller bör'

r rr!.t;rrt:Brtrrttrltltl tltlritr

?ALPAB!

ttrrvarpar efter en8plrLa nytuDortoa fllstlA"f, (p Gr$coun'l

(efter tnt Cn Earagr<ro1la of Emreaisa, tbdaa 6" Cb !o'
peep of Caueounty) 'nifan 

llt o [o16 Ch Ryita!.tr3 Atsar'

(oftsr Int o f,or{ Ch [elartaa lep'cöhaun rrnÖen lot o lor{
0b rooneools Dinette)' l;gYEnÄrSILAnA l3ltt Jtl'l
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vi6 Specialhlubbeae för Sällrkepr- och Dvörghuntlar utctällaing i

trelleborg ilen 13 neJ 1964 i1eltog I Yelrh Corgi (f+O)

Euarlor: öppen klaarl Bob Roy, Iikrtrend, Kävlingep Certt HPt BIR

ytit gveorta Kelnelhlubbear utrtöIloing i LuteA d'en 3 euguati 1964

tteltog I Yelcb Corgl ( r+O)

Hunder: öppen hlaasl Ekogabog, Jo.io, Skogluatlr Donnarf et1

Certr llPr BIB

viil Svenahe Kennelklubbena utatBtlning i Västerår deo 1O auguati

f964 dcltog 6 Yeleb Corglr Q+al

Bundarl Ungd.klalg, gevtiqer Anchor, Bkoaa, Parlta, I uhl't 2 rklt BP

öppca hlaar, OaEtiaes Ad,alraÄ, Dahlgrenr Bantlhogenl

Certr HPr BIB

Tlber:Uagd.kleaa,@,Atrilerlron,0xe1ögund'2u}'i
ivttqr?nl Pooov, Frönan, Värtcråa t 2 ut

öppea hleas, @r th6aa, Farltar Oertr BIIII

Ireoniae Searational, Bhaea, Faretat 2 rh'l'

Vid Speciclklubbenr för SöIIakepe- oob Dvärgbuniler utrtäIlning I

Stockboln öen 20 ecptenber 1964 dteltog 14 Sclrb Gorgir (g+:)

[uud,ar: Uog<l.klalr, gcvt.iaer Augtin, Bknaq Ferrtar 1 uhkr 2 öh

öppen klorr, sx.gch lrh cF Eel?rtaa J?99b, .xllraoa' stoch-

hol6, I ök, EPr EIt{

ggl't,iner Septeuler,l{or,n, JantloD, Hölöt Certt EP

ofCeoc,atlstl-r_--g.Inbo.rYollinrgtochbolnt2rkl;Bp
GayttPel S$nirel,, Bhuen, Palrta1.3 rkl' 8p

1 Olcar!.oD1 SuatlbYbergt

4 rkle EP

Oavtioer Anchor, Ehoenr Faletar'l öh

Norraöterr llelpxp Jollaoae Eölö' 1öh
Bvtts:e!-!-Ji-t-g.L!-U, Bonbergr' Älvejöt t öh
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Speoialhlubbenr för Sf,Ilokapr- och DvBrghuntlar utrtällnlng I Stock-
bolu lortr.

liharr öpprn Llu;, Bvttaren? Juapa, Berglund, Stochholo,
Cert, Bp, 8fB

Leoniae Seatational, Ekaan Faratc, 2 rkl, Ep

Ogvtinei. Ptch.:Ue-9p, thoaa, Fareta, 3 rhl
4Lt_tgrent Sllra, Ooldrlng, Broana, 4 ahl
Oaytloer Aaoabcllee Aaderc!oD1 lherrberga, 2 öh

Avelaklaaa t fnt ocb lforrl Cb Xorrststerg tatb1. lhoen, parota,

I avelrhlacc, Ep

uppfödarklesrs Kenner oaytiael, Bknan, perlta, I uppfödarkrora,
Bp

Vld Svenrke Kennelklubbenr loternationella utetöllaing i Göteborg
ilea 26-27 reptenber 1964 deltog 4 yelch Corgic (f+f)

Eund,arr öppen klerr, 9g^g,, Lindnan, Flnjor. Cert, CACIB, BIll
TlLarr ungd.hlole, BPlrggr Kristianleoa, Göteborg, 1 ukk, Ep, 3 akl

öppea Llecl, Bvt?uenc Loril Anderrron, Oöteborg, Cert, CACfD,

Hp, EIB
Biopgc Erier Ouctovrron, Oöteborg, 2 skl

Vid, DaarLe f,eonelklubbens lnternetionella utatällning i Köpenhann
dcn 17-18 o},tober 1964 deltog 2 Telcb Corgia (f+f )

[undar: öppen hlorrr O,av?ird of ycv, l{ordin, gtockboln,

Cert, CACIB, lp, Chanp., BIB
tilorr öppen hleccr lgq[ite Falr ]tcrloal Bhncn, Farrta,

Ccrt, CACIB, Ep, BII.I

Yld Svellha Keaaelhlubbenr Internotionella utrtällaiag i Haloö 6en
24-2, oktober 1964 deltog 6 yetah Corglr (3+3)

Eulilcr: öppen hlrss, Ev,pch pgh., cb Bvt!*rqnr ton-Iltt, eingberge
Stockholn, Cert, CACID, Epr glll

Eg!!g;, Yihetrand, , Kävl iage , 2 ekl , Ep

9g3, Llnduen, Finja, Z öh

Tiler: öppcn hlaecq Nor<l Ch Rvttarena Urea ltalor., Bergelial Lidingö,
CACIB, f,p, BfB

garsiopqia, Bergelin, Lidingö, Oert, Hp

!g.ggl, llyatrön, Upplenilr-Vötby-r 2 rhl
I
I

i
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Vld tforrha f,enaelklubbenr Internetionella utrtällaing i Hanar

ilen 2O-2I aovenber 1964 dteltog 4 Yelcb Corgir (Z+Z'1

Eunilarr öppea h,lerg, 8v ocb Frh Cb ttelorian Jecob, Nilrroa, Stock-
holn, 2 tkl, Ep

Tiharr öppen klaras BvttqTelrs ilgana, Berglund, Stockboln,
Cert, OACIB, Chaup, Hp, BIlf

Vld Spcclolklubbeng ftir Siill.sltapc- och Dviirghrurdar' utetäUntn6 t Stockbol^n

tlen 13 december 1964, de.Itog 20 l{eleh Corgi ( ff+g )
lhlllderr hgÅosklnee, 0f Cancounty. ?',lnanut, l{all1n Stoolctrotr,, lrn. ukkr:& ,

cart , BIU

Iiyttcrens $lnclelr, f,undberg ViiUlngby , Zta ulckr tf
I.ytta'rens'Posel.don, IJongcnhleln StockhoLm, 3re ukk

bp"n klaes, iiytt^arons f,oppy-Goilrrly, Bnrrvnll-liallln $tootilroln,

lrr akl, HP

0r ocb Drk Ch lyttarene torrtlt, Bi.n6lcrg Stooktroln,
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