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Sällckapet höl,I ritt

i:,

Dlargarotharkolana lohal er .
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ortlinarie årgnöte

oånd.agen clon
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Styrelaets förraltåiagaberättelse för 1964, aou då, lärter uPPr
abgst blaaet annct töljendo.
l{ed.leaceatelet var vict 1964 års alut 96, vilhet innebär en ökniag
usil 3 Jänfört aed året inaon.
$ällrhapsafton har hållits viå årsoötet ilen 16 nars 1964 ard 45
aärvarönda och den ll aovanber oed 44 nårvarand,e. På norre DJurgården hö11. en prooenad den 24 nej ned 36 deltegsre.
T&ren 1964 höl1s eo b$aatlsrkurE ned 11, ileltegare uader Fru A-I{
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Eancarlunda ledlaing.

Corgi Prat'hon ut ued 4 nunaor o.d sacaonl*gt 47 ridor, vilbet vor
oa öbning aod 19 cidor jäofört nedl föregåeadle [r.
Under 1964 har delets ut fyra hederoprlser till huoåarr tost tillbör oedlenoar i Sätlrkapet och con vunatt SKKtg bedirrprir viil

internationells utställnlnger.

S4llehapetc vinsi- och förlugträkning för 1964iinnebör att inl,orrtoch utgifttcltlan uppvisar ett belopP på, näro tsr. 2.OOO:- rår't iöt
årotg rinst yerit Kr. L3?t-; Sållrhapetr tillgåagar vid" lrerlif-
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tret ver Kr. 5l3r-.
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Ylil årraötet bevtljader 1964 årr etyrelte fult anavarlfribet för
den tlet revl,aionen oofottaåo.
Ilon galla rtyrelren ocb dE ganla revllolcrna valitel oo.
Dotta inocbär:

ordföraadel
v. orilförand,e:
rehtetererei :
v. eehrstoreres
rbattnäetarec
auppleanterr

Ryttnärtsre F. Bongenblela
Byråehef S-8. Bcrgelin
Fru O. Bergelin
Solhrkollärare B, Eerglundl
Fru O. Ellnge
Folhcholl[rare P-8. Sellln
Fru G. Dl,llenbech

revilort
revttorlruppleaatl

Frökea !1. l,undquitt
Pru E. Goldring

lrrargiltea'lör
1966 fastcttllttes till Kr. ltr- per perroa och
Kt. tr- för varJe f,aniljoaeölel. (8anar årravgift giiLler för
1965 ).
Efter'årraötet fölJile $ällchaprattoaea, rou bade rrelet 12 dcltcgare. Log.Vetrri.nöronr ByrådlreLtör ll. Sdlurrit böll ett oychei
latlearant föreårcg on bunitrJuhdoncr oeb bocrarod,e lrågor.
Pötjite rl leff,et oeb en trovlig protatuod.
Ordl.förantle I Speciclklubbaraa för Söllskapr- och Dvärgbuadlar Fru
I, Li.ttorln var inbJirdtea lilroa öven cekretererau tru U. Segerrtröa. Ftu Llttorin övcrläaaed,e till Eällrhopet två rilverghedar att dlelas ut eoa prLler I vår utatöllnXog dlea 14 Eerlr
Llhror föreg&elde,,{!r had,e vÄr gohreterere Fru G, Bergelin ord,act
€n fotoutetällllng neil ett huailratal nytlgöe vachrs fBrgfoton på
Yelsb Corgia. Fotogreflei'na' rönte stor uppoärhraabet,
III'ITII'X''XTTIXI'XI:I'XXIA,iATTXXIX
SAI.IILTONPLAtrESTET

bor ttltdälotc tolhrholltrere P.$.'lf*llln 3ör brnr enertAeade
laretöer f ör avel av f elab Corigi. Det Br f örata gå.ogel dea vackre
och välrenoollorcsile 8asl116s-plahetten delar ut'för Selsb Gorgi
evel t

Yt gratuloror var6t ocb bjärtllgt!
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Dn uÅlto,r t{xa UEI}LD}|MAI,}IA }I.iLSAs

nJ;tnttlct

vriIrI(oMNÅg

bar 8äll,rhepet hoomit över det uagiaho oedtleorantalet cv
IOO! Bäronrlagen kunde vi lnrogirtrera vår lO4ce nadlent.
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PJI OUE}TÅI}EN

roa nu blir till en tradlitioa, b&lla i år söaclegen dlea 2t oaJ..
Eanllng sher på Djurgårtlsslättea fraolör Biologiako Eu!6ot
kl. 12.OO. Seden proaenerar vi ett vary runt p& södlro Djur;
gården (dock' hoqcko inte runt hela) och återkoouer titl gtertplatrea. Innea vi börJar vå,r pronenacl konuer vi överens oo vilkea
väg ri ahall gfr, och on vi eventuellt rhnll paaaera över oågot
av de oånga kafderao för att tå oss något till livc.
lljärtligt r[]konne!
log oed eläht ocb vönaer!
lörensälan bebövr ej !
Ilct rtolf bti rotigt ett få tr[ffag igent
ooooooocooooooooooooooooocoooo
FOTENEOIgTBET

röner ett rtort iatreere. ED verkligt iatressarad oedlca gkrev
höroaitagen oeh beröttaöe, att fotografon hoda båIlit på i inte
aindre än tre hvart tör att få ett i d,eaner tych,e bra uttryck.
Det blev ochså €n rtråIantle bililt Teckt
P6r slls våro aye nedleanor vil1 jag tala oa ctt fotoregirtret
ör till för att man shall huane följa npp utveckLingea bor våra
Corgis och få. aA raångo eon nöjligt av d,ea rlotoregigtreradert,
Det skoll belrt inte var& ett så hcllat charnfoto uial tlet böata
år att fi ett foto av Corgia i profil och oo så finng gärna ett
fraaifråa. (6 x 9 eller 9 x l2).
Flnna ilot ou inte n&got foto gon hutge oller natte tyck,er år s[
dBr perfokt, ron det egontligen borde varor så tag ett helt VaDligt fot,o ctär huaden ör enlao och säntl la. Det är båttre ood
något foto än laget. Ilct går ochgå att byta ut fototr nör öet
hoooer fran a&got böttre.
Fotoregistret viear pt SäIlskapseftnarna ocb blrrr itÄ vorkligea
väl gtuderat!
På lörhsad tcck för alla bidrag tifl fotoregirtret!
Bldrogen !äBdes till Sekretergren.
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SÄLLSI(APETS

UT

ST,iIILI{ING

bar vi nu beft vår förgta utstrillning inoo Söll.shapet. I)sD
blev en hlar frongång. Det någtc vi genaat kongtetere. Inte
nindre ä,n 47 corgis hacle onsrälts och av desca startade 4,.
SA

i frangången är att återfinna
hos vår domare, herr Bertil Stetl-Grenr son på ett lugat ocb
eahligt sittt leclde ilönondet. Eerr Steil-Gren motivorade cine
clonglut nuntligen, vilket var synnerligen 1ärorikt och gjord'e
ctet lätt att följa ned. [on använde aig även av den enkle ocb
god.a netoden att ot6lla upp corgiaa vid shyltarr too utvisad,e
hur de hade plecerets. Det frnns sålundr rkyltor för ettant
tvAcnl trean och rgaerven.
Kenghe den största förtjänsten

trivArreagenangen var ockaå .Iyckade, Into oinct bidlrog till
seln ett utctällaingen ägde run i Livgarclegekvadronent exorcisbus, rtär golvet ba.<te täckts toocl presoaniagar. Oott oo atolar
faune clet, att sitta på och sänjan ver god nellan aIIe corgiaa.
Som neet vor det närnare 2OO personer i lohaleo. Det var gåUnluncla en he1 ilel utöver utställaraa son hade cökt gig dit.
dter uåctöllningena g&ng rähaoder in nälnare ett tiotal nye oedlcmoor ocb under sjölvo utstöllningen kon Sällskapet upp i. dver
IOO aedleamor.

rpönningea uader utctäl1Qe nånga olika klaa!ern& bidrog tilf
niagen. Genon denna hloaain<lelning fick nan även fren att jäongotlo buatlar t:i,vlade not varandra. Det v.Ir såluaala inte rå ett
ea hund, son Dyrs hnannit upp i öppen klaag fich tövlo ootl f6rdien
B& cbanpl,oncorgia, utan eIla cheopions had'e hönförte till
tslorr ocb alla son nii,gon gång fal't cartif ikat till eD onDcn.
att se några oY
Genon att ha en veteronhlars fick vl tillfälle
desse bärliga' gamla huadcr som gjort rå nychet för ralen. Kanske
nan dlå fränst tänher på Crarleycrov Pronh con vigsde UPP sig i
trots att ctet boro var ett par veckor innan
al.l rin vitalitet
boa skulle lylla tretton &r.

Prisdooarberöttelce vid utgtäIlningea ber bifogats detta Prat.
Utöver ved loo frengår av den konoer h6r en re4ogörelre för
vianarhlo!!erna.
Bundarnes viuoarklass gov föfjando rerultat r
l. Sv o Dek Ctr IIITT,TBENS TOM f ItT' ögrre fröhen L Bingberg
2. RITTAR$NS HAPPI-CO-tUCKI' ägare fru I Druanvoll ocb berr P
Ial l il

E

9.
4.

;igsre 3ru U Erikacon
IIOCUS-POCUS, ögare fru Y Carlgron.

I'{ASTBR MOONLIGH?,

RITTARENS

llharnag vinnarklars gav fötjancle resultatc
l. Cb RItti.B';NS JONITÅ, ägore fru O Sjönrtin
2. &IT!AB,.;NS r(ÅUE, ägare fru K Hultdn
t. EITTAREUS HOLTI GOLIGHTLI' ögore fru I Lindgron
4. VANIII PaIB Oit CiMCOUNIT, ägore fru G llillenbeoh.
I clutongångoa velde herr Bertil Sted-Gren ut Byttarens Ton tiit
till SBst i Rsgea. Än en g&ng cle hjErtligaate gratulctioner
till ea välförtjönt aegerl
ll lr lr ll It r It il n
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cttt?trs - :{ÅcB^ IlrrBrcr Av EN xFöasTÅoÅNossesöi(ARB.'
Detta trevlige brev hcr vi fått från vÄr ncdllen Elissbeth
Eenricaon i Söteborg;
V6rlcleng gtörsta utställning
ett Elctorado f ör en hun<lfsatast!
Något nytt ennölningrrehord alogs inte i årr oeD 4.OOO buaclor på
fredagcn och nägtou lika aånga på lördogen vor Ju inte så illa.
Åldersgrängen vor i år ratt till E nå.n. Bot tiitlgore 6, ocb dot
Yer aog ortohon tifl ott cntslet hundar inte ver tiha stort loa

förra året.
Allt pfi Olynpie var eoornt två. jätteators hallor och gelleri
över bååo. Självo ringaraa var ockrå väl tilltagna, nen änrlf,
blev öot ganslra trångt när trett,lotalet buadar hon la contidigt.
Trote ilet stora uppbåitet ev bundot v&r ilet fakti,tkt tyatare öa
på någon ov våra cmÅ !psciatktubbsutciällningare vilket förvÄnatle
tDiBr Aå jog tänkt, nig något allcleles öronbedövaud.e. Det con nort
inponerode på nlg ver aog ändfi hundarnas härltga teuperanent och
i sllaänhet oychot goda uppträd,ancle i ringen. lfan hunde re att def
bär yrr vana hunder och dito utstiillare ao& etrålat raonan.
,

I

B1ttatleoannågontrevligsakattköpaiitglrundratolclockande
gtåndent v&t det absolut räkrast att hondlla genast, eftersoa det
var nitston oaöJligt ett hitto tlllboka tif l raooa etå,nil lgen
Ocb'stärnlngen? Ja, cten går nog hrappast ott bechrivaS Allo ron
varit på eogelsk utstiillning vet hur ctet är, oitr Cruft,s er likadan, fart nycket, oychet I'Elsr{. }tan tllakuteror, röher1 dricher
Utrtöllgrne är h:rncke lå,got olika oar
ö1, ekoJar ocb f-r-i-y-s.
bär benao t.rr vi dei nog ofta llto för cllvarligt och nervört plr CrufttN ret ju ella vilken oerhörcl konkurrons ilet *t, och bllr

är dlet ingen större olyckc. Mcn ser knappt n&gon
son går onrkring och uruttrar fula saker om d.omoren.
Do en<Ia Jag tyckte synd. on vor f öratcgE.ngsutstättrrni nea sins
ålsklinnar. Ävon om nnn har en shoptiilt snygg huntl, är dot ju
benskt svlrrt för on ren aaatör att kunna hdvtto sig oot en bcndler
som är expert på r4sen. Eftersom kritik shrivs end,rst pf, de ollra
bäste bun$arna, fÄ,r ju *ldrig engångsutstF.llaren rcclc pi si.n hunda
eventuelle fel. Jag säger engPr.ngsutst:tllaren f ör att det blir väl
of,te dlet - uaa tr1>par väl gärna sugen on non blir oplacerad, förste
gången och oo Dan inte är så insctt i det hela.
Är Dan soo jag rtcorgi-frälst,fr var ju iate fredagcn höjtl.punkten
ned sine terrier, purllar och trounds, uea jag honn önclå, bli holt
förälsketl i aågra snåtörrier, bl.a. l{orri.eh terrier. Den finnc
såvitt jag vet inte i Sverige, Ben jog br övertygrd oE rtt nånga
corginänniskor skulle falln för den, eftereom den på något gätt
huncten oplacercd.

påninner om en corgi

Slutligen vill iag säga någro ord om eorgis på Cruftrs. Jag hanu
tyvärr bare ee tre hanbundsklasser båten gich eå, tidigt - r!6n
Jag hunde ändå bil0a nig en ungefärlig uppfattuing om kvoliteteo.
Det con gjorde iatryck på nig var jännbeton, niistaa all.a hanhuniler
Jag såg var ungefär jiinnotoral l.å,go och netl bra ben och fötter.
Ptilsorna var i vissa foll boclrövliga, huvudena into så bro och
öronen på toh för sleddrigc. Man såg förvånensv[rt nångc corgir
sed osuadla rörelger jae trottd.e inte det vsr sronae hunC. ståcnde
sou i rörslse många girnger. Kropparaa vsr i <te f lesta fall fnsta
och fina ocb helhetsintrychet var gott.
Cruft's yar 6n stor upplovslse och det 6r roligt att hunne tänho tillbaka och ninnos alla härIiga hun<l.ar ocb underbara nänniskor.
6 666 66 66 6 6 6 6 6 66 6 666 6 66 6 666 6
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I,IglN HIrIp, 3g,n?sqRuxgEg
I anerikansks Yelsh Corgi-blcdet läste vi följandet
"Al1a nedleomorno hyaer stort itoltagandle f ör I.{r. and, Mrs. N.N. f ör
detoe olyckligo erfarenhet vid Oaltiraore-uigtäll.ningon. l.led vigs
oro överlät Hrs. N.N. sin 'Jelstr Corgitik till ei hondtler. lihsn
rynde från ain bur och kunde inte hittes.
Nät Mrs. N.N. blev
uaderrättsd on försvinnaadet sparades inte pÅ nÅgra anatr?ingnlogor
Familjen tillbringad.e en vecko nccl atrt,
för att få tiken tillbaka.
f locko onkrlng i ongivningcrna uretl en annan felsh Corgi, sots lör-

F''--.....-.-'

sökte ati finna clen förgvunna konraten. Hr. N.N. Lät trycka Uver
tusert f tygbletl och f ick rtem clistribuerado tilt skolor, brand.stotioner och potissttttioDcr.
&adio- och televisionsstationer,
liksom även den lokalo pressen, överträffatte sig själva mett att aprida rneit,-lelanclet och biat& med hjtitp e.tt återfå tiken.
Son svor på all publicitet korn det in ett meitclelonrle oa ott on
liton huntl hocte blivit åödod pår en notorväg i grannakapet soDoo
d*9, gom hon hocle förcvunnit.
ur. N.N. fann kroppea och oed eD

veteriaärs hjäfp fastst,iilldeg slutgiftigt

identiteten.

Det är ett sorgligt slut ocb familjen lI.N. hor varit oycket upprörd.a. över erfarenbeten. Den lilla tiken var faniljen N.N.:s
fovorit och komner ett caknag ov oas olla.rl
Tif f detto vill vl underltryka vihten rrv att vicl utatöllningerna
f ö}j a SKK c s bestäanels er Eon I_Zt I'Utstölltt huncl akall vcra f öröedtl ned, bållbart halsband. sant järnhoppot ned tveane vri,l.bane
3.k' Iehonden' fr ssmt nom. 13t ttUtstöIlore avsrar f ör ett huad,en
ör kopplad i boxen på sådant sitt, ett den lche hen tilltoga rig
r jttlv eller rnd.ro skod,a. rl
Deeeuton uppnanor vi &ter d.e solsh corgiägere com iate hor sin
huncl inon ett inhägnoi stängi områ.cle ott inte lfite bunden få
apriaga ut vind. för våB på gator och vögar ensa!! eller i sitltskap rned ond.ra lösctrivantle hunrlar. Dels är tlet onligt lag förbjudet, tl.els iir inte and.ro huntlögare särskilt roocle cv ctt ft påhälsning av en frännanclo hund.. 9n dag kanske deö 1r Er hund., som
ligger ijverkörd, el.ler 1emlästa<1, på vägenf D{ ör <tot för seni ett
komna ned

kopplet.

PAiTNI}IO

rnt o Nord ch llooNllocKs.llrNEtTE {e ch Byttarons lller u Ritzi)
Eg Folhskollärcre R Bergluact och Fru G Icllia, Stochbolm, betöckter d.en 3 nars ev KINSli.rN O!' CAMCOUNTI ( e Int Cb Borngre alin of
Braxentra u ch lJo-Peep of concounty) ög Herr Per-Brik vrllin,
Stochbolu,
.'
trr r t r) r r r rr r r r r r r r r r r r rr r r r rt

PABNIlTO

ch Br'8TAB'lNs JU:tl{Å (e rat o Nord cb Helarian Leprechaun u rnt o
lloril Cb Hoonrocks Binette) äe Folkrkolllirare B Berglund, Stockbolo,
-bet6ckter den 4 nars av
Sq o Dsk Ch BlllÅBEltS TOI'{ TIIT (e Int o
Norå Cb tl'ytter€ns Iveahoe u Int o Norcl Ch Bened,icts Belintl.c) ag
3röhen leene Bingberg, Stochholm.
t ! ! ! ! !?
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HUITI}BREVIÅAI

har komuit in.

Att ilet inte bara [r goil hoataht ned
nedleaneroa och corgiägerna utaa tiven aed eull,a dle Corgia roo gå
eti r6ga ind.irekt är onrlutne till $öltakopet genoo rina ägare1
kaa lugnt konstotofa! r
Ba fråga lyder aå här:. nTi ör två huncl.ar aou koaol.t i en välclig
tliekucsion om vi cka ebingla eller peroananta osa ttll utstäI1ningeu. Vad skcll vi göro?rt
Hånga brev

6varet blir aalomonilht. 'rEn ov Er bör abingla Blg och den rn,åre
pernanente alg rå får vi se vad Herr Stsdl-Orcn !ågor,,,
:

'rB11r ilet nåa slage sköobotrtävlon'r, frågar ett, par Corgie,
nAfi rt8ller vl abcolgt uppr för itå hsr vl'verklig cbanc, för vi

hör of,ta folk som räger att cå veckra eorgio har dlou elclrig cett
förr. Så vi lor sjä.lva oed. ot! ear cin tenaa till vinnarhltasen.
On vl lnte får anvönrl,ning för clen så gflr vi på "osrkan't och höper horv för dea.
8älge Berr Sted-Grea ctt om vi chöller så. [r itet itte på honoo,
utan för att vl är glacla l et'irgta allnänbet och att få hoona
på tlöktnöte. 'f
Deara båtto buadar v$r cå neal på Söflrkapeta utctätlning ocb dlelgav d,6rcfter Corgi Prnt rlna iatrych ocb erfgrenbeier. 8å här.
lödt dlcras brev: rJe, så hoa <lagen ned ctort D. Yi gjord,e vÄr
eat,r6 och försökte re sA oberörda och voao ut soo de ondra !o!t
vorit red förr. llotte höll or! vicl gott nocl oed rsnlffn sl.Cör

varje kvort. Det vsr det börtn irå hela utsltil.lningen.
gedtan rhulle nsn !n i ringen och föraäka görc ei,g. Den ens av
ola rpelod.e nstte ett rpratt och soet ut ur lroppf"t utaa att
B6tte oörhto det. Det såg verhligen akoJigt ut ott se oatte
g[ neil eit tont hoppel hriagantl.e efter rig.
D0 vi lnte blev prisbolöata, kon vi överltrr on att göra ocs

P

lntrerranto pl, ett annEt rätt, vi cette iglng att rlÄrc. Dct
hcde ånau ilgen gJort. Det blev upprtlndelee. llotte ra ott vt
olilrig ner ahulle få vare oetl pl ea utrtBltnin6. gi rynd, DeD
öet år hoarhe iilgot att göra åt.'
Itt rlrta brev trf,n en corgl hsnbund, roo ör rf år gaolall stf8r
fontlJea tltter ocb dricker sitt hotle bäntar Jeg nto toora bunke och placerer den vid oetter fötter. on hon inte år uppaärkear och tor notlr oo oig tll boppcr Jag upp uccl bunhcn ocb lägger
dca I rgtter hnä och rå tltter Jae på henne aå beiljonde lotr oöjItgt ri att nette rhall förrtå att ochrl Jeg bör ba en liten blt
av allt öct goda. Dst helo bruhar rlå rycket väl ut a[ ctärlör
vill jeg rhrlva tlll Corgi Prat och tala or det rf, att även
anöra corglr kan lärc rig det bör hnepet.rf
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