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Utställniågen-'tten l6:e mair dom Specialklubben för SöIlsheps-

och Dvörghuirclår höIl på Kl blev lyckad. SWCS stod, som garant

för importen av specialdouraren från Englantlr Miss P. Heran

(våra medlenm?r,hl" ticligare stiftat hennes bekantskap i nr 2,

nej ]-964 av Corgi Prat). vi kunde glö<lja oss åt att antalet

stert,ande llelsh Corgi var över f örväntan stort. Det var ett

eDaståenrle-11clr.ert viider, och Miss Herranr eo förtjusande trev-

Iig, behaglig,.9"h uppfriskande d.am, skötte noggrannt och kunnigt

sina domorp-littt.e1 oc-h gjorde utstlillningen ti11 en Positiv upP-

levelse. Det .var en cloncre, som visste hur en lfelsh Corgi

skulle se ut. Hon,viSgde ett stort intresse för sin uplgift

och gov ,en ,u!m{rkt gruntllig kritik på varje hund. Sakkunnighet

och intresse f ör .ra.sen .vor iögonf allande och vi hoppas, att det

inte dröjer allt för lönge innon hnn besöker ostt igen. Miss

Hevan &tf öl.jd.es ..av en onn&n käncl engelsk corgidomore, MisS' P.

Curties., Eq sqmnqnf ottning av I'liss Henans intrych f rån bddöm-

ningen :sag! ;s.jäl.va domafrapporten bif ogas {etta corgi Prat.
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Enhc+.l.ilz ielsh Ccrp:-'bvn afterlyses r:"

I a.ns:il',rii.!:.':t J;.r.1 ,' va.runs utistäilr.ilfar och då gE-rg'hilt tden soul

vat dån 15.;t. h;'.]j r-luilct'eii vejrc pfi, sin plats ott ti_+I <tiskuisioa
ta upi., h:..: 1;f1iii r,orr:ir?gr.'å?T. p&;In]sh CortiraS.en,

!s ,.t r-.
iJ .' .r.', ' u:. ' : :':-';'

ilon krr rnti;ir:n&ijö iot*, 'f d';v&;:n sig över bur olike uppfcttning ite

oleka dorrarnli il.r.: ,-,::'l 5Lr f,tr h'etsh Corgi sBaII aa tltr trots att
d,et f i:rr:*- r-.n s'iallrd.erir" f ör lnosen en stonAgril ton ät g6nua i
Foglaact r-.ch.;i,ljve:-:..;c, PSj å utställnlag han till erenpel en

telsb. 4or€;. ''tr,"e,rt certlt-:'kat. och p& näete utetälhlng ksn sem'o

Ye1sir C'-r:';ir ,Yå 2'ökl- f ör en ahaan domare. f,ågot ggneraligerat
v111. soiirf .j.äo;-ri'-irare )r.r i.ortasi sridre l&ngar aldra lter sntL bundar

otc, Err hir:r.c[! :rb-iri, Läiigåerr på rf,€ben, öroneac rtorlekl ögonenr
..1..

fBrg. senri r'f rorl+,er;s C.i up e tc.. - ,a..lIt.it'ätta. toa gör typen - varierlt.-,:.
soel,lertif':de.k-ä tråq veeNa .*,i.I.l *i"c}.-a-. DBrcaot LID exempelvis
pBieer, vajlEra,l.'gåJron fäi iaingr, t'l+*titfoS, nlrbailniag e1ler titt-
t6rlig':åa;åå!a .1 ."rl"ontir.ist*ndet; Vtd,ero t,ea buaden vl.sRs upp

olika frirn gång +,ill gåag.

?l= sååt€..so+k €:a.dta"d-ee .beåi!sn:i.ng;. coo 3*.*sc+r.r.' enJ-år å -ei4.ö --

prctokoll. Det iir Ju hans uppfattnlng råroa han tolkal gtaadar-

ilca, i*len cch nu honmer 0&-t-:.vilr.fr.ig-i..-.'..&cå'Jl,q.-{å+.ö: *i*ri'p. gö, att
. {r..' 6.xiiåarrdan.gs.i*iiltåtsi,olLlto 'gtuaf,ey'a B&: bi1.r1rt,*o}!å; goråå.. gkalt

: ., !{:: u{.'å;.'*e$'ts'-;'.}-:r,Jr ei;de.lJe.,}Sid.,f.l.e.t.c tr ttårrr r,Vd*r..&..:.f..btC&..Corgi-

itoOlj.be":åf.ödät v3'e":';d,j:,1.::lrt'1,1'; gJjDåF,'; .,'i '.,.:. , ."'i. ,:.,. r'..,.,: ,. ,,;i :.
,,'1 ,: -.i.,,i 'tt.i::.::',.{:: :.i;1;.. ." ;'..'..,': i : . ....'.....'.,' t' ..:; .......-...', ! "-..., ... . "l,t';
Pe! fåi rnte 'oii alitf,ör nyeket sanni4g. l.det eou rtår, i SKK:s

.-fi:;ir." !i,,c. i,.

, ,Fr.o,$"p.:i.i 1"r,.,!,ri, 1:otl,5.gi.l, l'?å utqliir},r.itsl-. ,s!.1 ..i,1.".Tq,,, 
ratt

$?,tr,,irF; , 1,tf-.}'..ldutl,l'*i.i",i tf+.. f-elt l s.lt:,. b9'å ll, P.?1lit;.;1t1,,*'.1,'" 'På

,tlgi"'.;il,","F.o,l i"*, 1,1 ,F",, ,:1. slirT .9:rt ,lö1,.::.,*,:,1:.1'll1tl:l.tt finra
.l.gf:. lo_n&rs.;..,qo,n Bqs.q.r. j.qs,t ,d.en,typoB +..v. Uel.rl .Corg,li!+&.är ögare

.:. r;:t.iJ..':.,; ;.:'., '.,r j.:: ' r.r.;;rilI- å :,r rl'.i.I"., i-,.'i .rr.':Ä, ,,._-1.. .. .i. .r

,tåtr, vp,l+,rlolt",5l,. ,Jri,r\9o. ls41:'"gi .1.."1-".. 3*,1,:p"q r isf.$ana fcll
{f*p {.i1'^.rf1" .q{.q9"1; ,.s\aåt a{ ve.1f,1l,g,9o.i:,rlt". pllol :l,e!iRe i ut-

,!..tel,l.'tins.qlå,? *'..:q "ll ;lu,ttrle.eir.ti.rt.,o." l1.i1,tl:ff} l:":.Ip"tekta
, , ,I9if.-li.,f,.i;6:11.tr;g.gtr-,,.,9,4.q-19,,1n1.q.","i ur ne1,l&agt, ..1t'' "Tt"1tl. upp"

., if"ttT.åtå ""9,.!"-ios,$.c.rgfqr*,{!,.e4.,;,fl .,1..-q,,},"1. 3s:j;;;, .f i.. ; , .l i I;
-: :.i ...t.',.:r1.rir-:.'l<:-'.'iaiil ..r:j' '; ii' ,,."; ,.i

uta t ä 1 I-a;ilds-' g å'rd; d, i'B n-ua' öa s k'ah' br'ät t'' l [ ^erl'V'dlt'r t 8t'ii clik-uan i g
:t j ;'! rJ ;.'rbedönnin- ?J*;tJr{ iiij;; "n;r;'pCi'iot'iäiri r'n #;'rriiil ea*s".,tijt ;,rr,Tit ;' g;å,',i gs.' !6ho5å,'"äå.urriåupg i rjd ar o' r t'ttrl" j icii- såo,
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efter aDDBn, det kost,cr en bel delr aågou, Egi,La4.lkc;p:I..respektivo
utrtölfdiägrtl'u'Dbr" anniilainleatgift; rotor t1'1'l olito''etällen I
linaet föf ett g.tElla ut :f'ö'r deri,,rtr.ötte 'domarear aodt.?acclaations-
kogtaeder. :

: r'

Den käncle ensglske Yeleh Corgiitonlfea 
::n, 

lfi'r;U Colqiföriatteren
Liqtef-Kaye föreglårl nVi nåate göra hlert ned åonerna bur €D

.:. r, - i. :, ;.1'

korrekt typ skall ae ut och vid behov få ilen ott ändra nening!

Det är int'a iIt förvåoa, at'li aian taa iå'uore: t,tag kal ttella ut
f ör tle flecta donare riu; föl Jaf har olihai'typdr .i"nin kennelt.
t{ågra'tycf,er oo.q3ora.1. Fndr.a .viff hg ilem snÄ,....... Uqn qto4 tvivel är

det ols sjäIva ocb glg tolkning av stanclardenl soo vl nåste till-
freilsgtäIIa,. On vi evlar för att.törsöhe' utnyttJa synpatier ocb

ontipetier bos ghilda donare, vod skulle det ifå bli av enbetlig-
.:- ...1..:-ir.- ,. .'.:,.

h.e ten? n

:" " : ;i t{u &te'r t,il'} dönarbe.i.6tfe'lses:f'rån den' t6.rc. oaii 'Xlsa, P. Eeran
rir" " s6bbt, att tlet ollvbillgorte fotöt h.sr våire Ueleh.Ooigil, vor skill-

"'.:äide.roo:1,'stoilek'-öch typ.!' Vi sha'l1 au iute atryl,l.e,,.p&''låro dorare
' ";'j ' ";'i"idf '-a[f,-a'it- Ei'-s'f;'- -f4 T,riigf,-aEilfrröf- Dgt '8r' lu vt 'r!älva ron
'r"" avla'r!' llen nog ihu'llc ttsi vaie btt oväritenligt stöd åt .reoenl
!' :" on dooerna haöe etr åer' eribetllg uppfattaLng, ol rag.co. ön de hsr au.

, t ., j. 
..

: .,:. j ;€,b.pl19 noq.,inte.hunnq täaha sig. ett. ilg 9.lfk.a. dooarnl :ltt" enellan
.' kerllailq.,upD;line syapuukler p& 'bur iyPqn aha..l..!: yqre? Kanahe det

,...1,, länpligrg Bunile thg i sagrband neil qälto..utatälInlngr då vi fÅr

hit eD specialdonare frfun Englond. Då.kan donern? ockall t& ili-
rekta intryck frÄn noderlondet för Ielrh Corgioveln. gVBllgKA

KEI{IIEI,KLUBBEtr EIIEr SPECIALKLUBBET TöR S]ILLSKAPS- OCH DVÄBCHUilDAR

borde kunna stäIlo Eig L spetsea för err så,<len trälf oeb SVBNSKA

ftBLSH CORcI SIttSdAPEt kunde t'ä ffd'ifi-dle't tertan'dner-ituil'ibaeterialet'r.

idri rx:t rxr rtt rl (rxrrxx xrx rxl,rrx

,. t :... PAANING

.i.r . ':..,,9b. BX[[I.BENS,,$44[ (e, Iat o

. ';Noad Cå Bono.{ipic ,Bel.inde )
.;den' 15 ..iuai,.ov KIl.lSl'lAN OF

Braxentra u Ch Bo-Peep of

' ::

. Nortl Ch flelcrie4 Legrgcb"o3, .l Iat o

äg Pru Karin nf,ltfp.t,,Uprala-r. betöcktes
CAMQotilTf, (e. ,Il3.rF,F, Bglggrenlin of
Caocouaty) ög Berr Per Erik lallint

Stockho ln.
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SYGS:a Ecdetanrig ; .,...' .i .. :.'.

Seena*,a Ieliib Corgi'.SätrlakaPcts.iheilg.qgpIiq,,[.qr., ti]]4elats f öI jan-

cte"Se'l.eh C.orgÅ, ron orhå.1tit SKKrsr hederspril. vict in!eqn+tionello
utställningar: .. '

Int.IItstöIIninsen i ÖREBRO tten 8-9 naj Ip65:
-: : : 'i

Bytroren8 l.?ply-c9;!ucJrv, l{cr}i1l - .:'"11""11,_t.::l}ot'
Sv. o llsk Ctr Byttarens. Tom Titt, Biagberg, Stockhoifu

Int. Utatä.l.lningen i QSIEITS.UND: tlen..23. o.ei l'965: ,,.. :r.r{j

. Skogcboc.' Jo-Jo r Skogluoct r'. 'Sellaös. '! . ' ;

prigern6 kb'nbei att delob'; ut viä höst'cnb SEllskapsbft,on;.'
. i,. . t . ,:.i:. ..'. .. i

, oqo'ooo.cpoooooqooooooooo.o.oo.oooo",.,
..:,: 

;

SYCS har nu f 13 nred-lq-unar
i:l;

et Br ea hög' "'i'fi"o i
,ocb f 6r ei.grir nsn'lvi .$er. gärno;.,et't :f lc'r,o..gnslqter.t18.. lFanil je-
red.Ieriroairiä,i', välkonDdt ,.,F<ir den hqst,cr ile.t,b.qrq Kr...5.1:,pr psrton,

raen .nådgd,bäc.ltar *ES i;. .i. Ja, :i,uqt . det ! 8öl den .gOas g.okens

'ahuil' eå, löt if.Ie; :i. tåiiiljäri-.,nIi' Qeilleoiiår ' .,' 4tir11l'igq "bidrog
' DottiCdr ochrå.ösd..stol .tockracbet .gllqr bur, [{r.a !edl9.En&r' tY

'alle .vi i Sällakopet'får iu Sqtt av.ite!. Det koqtqr "tt ordne

trevligo göllakapsaftnar i trivsam niljö, ersätta förettrogshåIlare
ir 1 .". : t 1 ..

äch bä'f ilmf örevlsninf'5oat ett 'ge trt 'Ctirgt'PratÖt; ' AlIt annet

"kästår 
"a ,j,öfiät'iiu'iöi''tiåan'så Cö''f 6inna' ellui' tl6 'net.:eller

, i ,r t | :r .. I . i' niudie'' i''åät' "io"i hela epelci 'egbntli!en 'filtg sl stor ioII ' oeD

r'oi svcs'a; ilet stora b;iopp.;: "!
'lr ta

: . 
j .+++*+ + +fi++ +.+.+ +++++t+ +.+.f ii.i++t.

..'. , I

r :, r.. '.',.'rpr&n 6en I juli i år gäIler nya bestömnelser för vaccinätion aY

huudar som d.g1+gr i u.t.ertäIlailg.af,.oll,e&',bruksprov. Tidigare krov

på vaccinotion neÖ vigst slaga vaccin är nunero slopat. Vacci-

natioo skaII, oerrsett vilken va.ccintyp som anvöut*{;:ba .f öretagite

iclio '""iå't"t åii"r+ 'aägai' och :iche t'iarg;ie 'änr3':"år:'?3re:''utatä1r-

ningeå 
joii'åJ':;"'ot'oi'. ' Ha-r vecci'nelion'en 'ehdtt ti<tigdne. tin 3 [r

' för ; uisltäI f nirrä"o''e I i ör' pr ove t nåEtle'lluncl "vdcc ineriei' "oo.
. |....i,.a.,. .,,.rr1._...... !.i ,. ,..: rii. ,.,,.

ll il ll llIt lr lr tl tllr ll lr ll la ll ll l! ll ll ll ll tl lt tl ll ll tl ll ll ll
. .' !. . d-;li r $rl.
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Qogs r Q j.anuari
Dillenbech

ave I sh d ,tit
r965 ).

tik
av Thelrnt GqqV (qr Our

översött4ing av fru O.

En av d.e Uaåta saherna ned Corgin * och detta göl.ler fahtiskt
i':

bååe Penbroho och'Cardigan typen är att ttet är en i grunden.;
normal, sund. och ej överd.riven typ av huncl, itå båda typorno är

i:

lyckligt fria (o! ta'i trä) från de ärftflga besvär, soni rönt: ' :'
s& myeken uppnärksanhet frårn oll.mänhetens sida p& sisto tiden.

Så när n&n selsig on eft'er en avel.shuhdl kab rran åtminstone
,ägna aig åt detta vbL utan ott, behöve tönka på' om den har fri*
röntgats.r:utan att'behöva und,'ra om den har' ope!era.tt föi:entropion
(ögonlocksinrullning), om d'en 'evstrtuetlt har kroniskt' ehbem,

är.f t.ligt nJurlictcncte' eller andf a' henshhet€r. Det f i.nng till-
ritc.kligt aånga vihtlgo puakter att t,a i betraktånde'ut'oa sådana

bekynner srom ctegse ," vitka aLla, eveatirellt kaa vara' ärftligo.

,; i ' , i ' : :, l. . :

ilär'nan söhrar ef to1 'en' 'arelehupd-dänter.naa givetvis på. i.empe-

qanent ocb typgnlpgFet gchr ef&Br.,dessa. viktiga. punkters .sundhot,

.f inar.e utstäLloingsegenskaper ocb Flqt t'q.lralityl', oc.h I'glemourrr.

Jaå fUrmodarr att dessa två sen&re egenshaPer är oskifiehtligat
även on två otika männishor ald.rig lyckats begkriva rrquality" på

samoa sätt. Nöstan alle nönniskor lägger oliha betydelse i detta
iordt" Förmodllgen skulle andra uppfödeter sätta å'esså ågönskaper

i,'olikä oråning. riag i'et i vrr.rje fall, att n$ngb atlserr att sund.-

het konsrer före typenlighetr' oo åsikt åöm'jag aiarig kan instämna

i. Jäg har hött ä1ld argutnent, men jag anåer fortfarande, att utan

typenlighet han mab lika gärna gö uPP.

Såsom. ett erenpel skulle jag vilja dtra from en hypotetisk cituatioat
i vilken vi kan antar qtt dlet enclast {inns två, hanhundar ått välja
nellan. Bn Corgi.är. oerhört högbent,ned l'ätt bonstosne gqh ett

.ful!.huvuit rned graå kattlika.öron.meu rör sig nychet qqq.t. Den

aadra är lågsti{1}d medl krof tig bonstn4ne och et{.vechertr: rävlik-
aande huvud ned rätt uttrych och nedelttoro, något rundade öronr

tfvörr ör rlen litet Iös I bogannq och.föIioktligen är frenbensrörel-

rleraa abag:!u! inte va<l ,nan skullq'önsko.

" t'. r.
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' ': i --..Illkea trnnd-:gktrlle'jirg öå 'invö'oda till,'nln ti*? nlngen'lrv clem -
för Guils skull!"'krin jog höro Er..cägo' lldn vi 6r t clin ctöll-
ningen, ett vi nÄste vöIje en av clem - eller ockefr. inte pirra ti-
kon alls. .rtllan .lren. inte konmo i en g.{<tan situaticin"r'' seger Ni.

fnte i vårt. Ianrl, .{"t båller,iu.g. ""a on. All right. Men i andro

ländler, där det inte .{lnnc så. nrånBa ,Corgis, kunde denna situction
uppatå och i"e trorr, el.i, d"O: ofto gör äe'rb: 

. 
t t""i1._ fell.har vi

skapatdennatänktetitpp.ti*:n:förattbblJ'sadltvalvinåstegöra.
och den prioritet vi skall ge olika egenakaper. Alltså - vilken

.,clal} vi anv6ude? ilagibetvivlåi, . att de son båller Bå.sundhet
.i.för.ria band shulle veljc.'tlet tiögbenttt Ailrfot lett.{e.t fu}o huvu-

tlet; äYån on hon rör"st1g vef i' Det' är store utsihterr 'att trotg
att tlkcn ö:. typeri.llCl'rhulle valpcrnc Ee. pynBerlige!,.tråhige ut,
ären,on do L.anebs:.rtlrulle r.öLa. sig vill. $å. ctå Återrtår dcn vackra

buarlen, !o!.gör rådano egenabrn-f igo "bt"19er netl .frtnbenen, cir-
hulöra rörelgo.r på ttet'sätt r' ,o"" oit"' belklivet aon ' atl" . !röre
puclcting"! on jag porar honoo ned uin snygga tikr aoB själv är

hyggligt sund bårte fran och bah, kon iag förnoctligen v6nte nig
, oit "f åt' ""ip"r' a,'v god 

- typ, ilg" täl lda .,ocL .åea' idä.tr o' ii,ivuilen,

ov vilire en ilril kanske shulle bl.i .lit.et löso'i bogarm'

storo utcikter 
".r.a. 

Ur:rnstone en e.ller. trr& cv dem Skulle ha ti-
' .heos goila bogar '

lr l

.l i

: 
1; i : i ,,i'

., J"g ref lekt,erar aldrig p['.eu oervöa äiier "g!t"r"iv,hundr hur

. voqker den.äa ör; .EsrektötiEtlttt'för Cdrglns teuper,aneat är

..fr.iuodligbet och vänligh.etl 'neil 'utan'överdrift. 
, 8a Cqrgi vill

-inte o.öilvån<tigtvis'görer <letlf'örata närnrantle], t"r,, ., d"1 ,,ogon-

blick hon f örstår, a.tti:llet ör' on väa son gär.na vill. syegelsätte

sig neit honom, vill han voro nod, och uppsfret!,p; uppmärkaalnbet'

En ann'on' haraktör'istigk egenskop för ro89n är. ägondelättrkänslanr
qlr ia'n'taån*"'r?'J "i, lopp. gfl.ol .en väskp, vilk'a hen noge vaktar

: ) - 
t;':"'

uten att b&goigin ho träoats at't förqvera ett föremi:rtr. t irfäg upp-

fat'tor ditt; ';"t 
"J''tt"i ;"' colqi;"'g"t'oa"gepskaperl ät'eo om jog

lihsom nllnga end.ra oppittå*"" ;i. sqå,lingqn ,lton'oit,,if r,åo ett f öde

upp oed tankö' fe vallcrÖgenskaper.. T.riots. '{qtt.e. glä1ler öe't nig
. i I : :'

.i alftid ett ""r 
t'*tt, de f'teste C9rgi9.. jgq, f.örde,r'uPp oc'h'sä'1!er

'l -- r': ' 
" 

i't'7 :ri

hlarar sig utnärktr'nttr rte f&r eu cbang aöt utlöra citt naturliga
erbete.

I

!



{-

!.rotir ott jag bor gjort, slrnDerf iien'nära inävel ued andre ra-

iferr ffr1,.JOg niua bästa rdsultat ncd 0orgis genog Iinjeavel.
..llin nert lr,ända hunit var Ch &ozavel &eel Dragonr 9on. vgnn L2 cor-

tif ihat ocb rran popPa t,ill 13 champions under en tidr då chon-

lerna at.t få.e.tö certifihat var Bynnerligen ssrå i jänföreIse noil

va& d-e Er nu. I' sonilig.e av nina..stantavlor 'hor jag Corgis, sotn

går,ti,l.lbaka sjur'åtta och nio gå.nger t'ill.Diagon oed .urycket goila

r.esll.öatr ty så. vit.t,J'ag'v'et var hoh en huud soxn vicl$rpbefordrsd.e

,,a.1lo.6oda egen.alcopet iaom deonn ras och hai aldrig blirit boskylld
. för att. bo oedärvt ell-varliga fe1.

Eftersom han vgr don mest använr.!-a rvolchunilen på sin titt och

, haturligtvis porades med tikar av olla typer oc'h blod.slinjerl
, är det enastå,entle, att hen-'vari:t en sådan vit'al hreft för det

gtide, i ol} synnerhet nör nan tiinker På, ett heo ver produkten

a,v en.garnin.g meå,,en obegtäkted blodalinje, ett hån ve'r den en<{o

son ver bra i sin kull och att de andra var av Eynnerligen nedel-

rnåttig kvolitet, En uppröpatl. parning- gdY ytterligaro en chanpion-

huncl, meu iag tror inte ttet nii,gonsin f ramkOgte|i.r.-.3!.!.d.enna huad

. skuf.!1 vere qy samo& klsss sorr Dragon och intö heli'dr gjorite hon

.s.ig kändt som.&velshun<I., men det verk&r.s1m o1 ae gode egenskaperDa

. 1" denno spociella kombinatior\ koncentreradeg hog den naskulina

avkomm6,n. Eller det kansko bevisar, att Dragon var ert reD till-
,i .::

f äI.lighq!, j eg vel inte. Foktun är att hon . helt ocb hållet g j orcle

.oo..Penbroke Corgin. Han,.var ,:'räst.an I8 &r när han dog,,och f örutom

ett han nedärvde urå.nga synnerligen godo utstäl.l.ningsegenskapert

. hat.baas qvkonma qc.hsfr.. blivit mycket långliyail och många her

t; g rm. bl ivit-. 1l<trg ?n .sin, PePPa
, ,1,

Jag f örsöher f inna en 6vclshund ned Dragonti'vaehra kö.r,ta ben,
t,.

och jog tyckei on bra längct på kroppea. Detta kao ofte vars
.. , i" besvör1igt', ty det iådler f.n. on sorglig tendenc till horta

ryggar. Jag viII också ha "n r.L rygglinJe. Jäg tybker oE

ett triengulärt buvuct och jcg avekyr roå.. eller ,uycket spetciga

öron men jag tycker inte heller on så gtora och run<lo öron att
d.e näston f öref olla fyrkantiS".: I J.ag:,.t1.1l:.b! -åa' kla-ft;iq benstonne

och., jag hå.I1er inte benhårt .pfi. obsolut taka franben.. Sådana

:'.;beo'homner oftar ut'ur skuldrorle'i .fot..vi.q&el och ledgr aldrig
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I
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t,'i1'l goalai rör'elsef:. En' sva,g;tuntlniag bör f ö1ja ilet iljupa bred'a

bröstet, varigenon bogarna blir korrehta och cletta tillcamn&ns

ned väl placerade shuldror'ger'frla1 1ånga röreIser. ilasorna måste

vbra lågt placetadö, om hunden inte skoll bli hög'ttär bak och

g'tå oeh röra sig'bve.räf,ggt och hun6.en shall använcla d'en och driva
på orclentligt, här han springer. 'Jog försöker alltid f& tag i en

hund metl. Dragohits päls och dritta äi'ett problörn. Ilenna typ av

!ä1s varslät; nästan g1åöririad i känseln, absolut råk och uton

vå[or, bch'anA&'fanns där '6n gor'lr'tjock, kuddlik underirll. Nu-

oera är många pälsar föf'ulligA, för vågiga, alldeles för sträva

i känseln och håren är för långa.

Jag f bfnodar, att egenttigon f ör'söker jag och'de f leata and.ra
'uppföclaie; i: synnerhet cÖr8i-uppfödåre, från förltrigstitlen, att

få. fram 6n ny,Dragon! ,'Och sår länge v,l'f örröker att'göra dettat

tror Jag inte.att vi kä:n skada dcnrre 'underbara ras.'
rl . ,itl ,

t

FoTpBgGrSrRBl

SYCS:s sekreterare mecldelar, att de som inte sänt in n&got foto
på sin $elsh Corgi i fornatet 6 x 9 eller 9 x 12, i evartvitt

,1 .!t . ," eiler färg, onbed.s att göra ctetta. Huvudgaken är att man 3er
:;

bunden ensem och on möjligt i profil. Skulle någon vilja skicka
: ,', i i 

.'io"n ett kort framifrån så ör clet också plats för ctet på respektive

. hunels sida i fotoregistret! Et,t amatörmässigt taget foto av hun-
'' ..,,iI ; ;i : i'

tten i profil gör mer rättvisa åt clen, än cle i månge fall onatur-

ligr siela ställäingar, som ået blir, när hunden stäIls upp fram-
.:

f ör yrkesf otograf en. Vict nästa säI Ishapeef ton är ?tiihbppningen,

. plt måpgg f 1er, }{elg.h corgig. är. rePrssen.t.gpede i f otor98'istret.

. Id6r-r meit f otp.fr?gis.|er över medlemnarn{rs llelsh Corgi,s }o" tagits
r'|i..':l-.il

r , upp, iiy9n. o.v.,lrlpbblfnP i USA och Australien enl'it:t. ureådelanclon från

+9.?Bo til.r sekllelp,TeJpn. . .l .;

tl /'1.

$i$$$$

.i

Bidbbs t i 1t Gornli Pratre t, t ;r;ii ;l'

Redaktionenrero'tt,st,[U'rä'a biilrbg'rti.l] Colgi Fr'e't i forn av

annonber, disku'ååibnsi'nt'egg'r'' Bietlåtl'ant r; llitnuhist'oriern G1äclje-



7

- 9 - 
.: -. j.-.--.i.!--::.i-

änaenl Klegoour€D etc. Är tl.rt någonr too bar oti't"bålBtii on

någon intrecaant bånilelee eller dito bun<tcjuk0omr'vrlpnlng eller
anaatr'ef ifriv nei aei ocb shicko in till lehreteieren. Alla
ör'vi i sauoa båt'. Vt ttricker on vi.ro buhder, telat tytlttt
gärna oo 4enr'Detr.låt fler få ta lel..oY.våro unpleve|eQt. Mon

lär a.l.g rå nychat.av ardrag. Alla vill, vl ba ett ionebållg-
ltht neillenrbla<t ,ocb dei han. tlet bli , on f lera .ville hopna ned

' , D0t, latågg,.." Ahtivt lltrerac'från.neilleroarDe. stdg ör v&filtgt

, rgltgt f9l ilet Uf i.1 aÄ nychel, ler stioulero.:at? lör dea qoo rhall
':'

dra ?oven..
. . :.i.. : il._'. 

t 
'.e -.:tv' r.' :. .

i .., . t i i .'

't
.j

.l

I

i

t-
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Utrtäl Iniucs r e sui tat .

i : (Per Erlk,ltorlln) .,

i .: :: i :

Viil Hor.phe t(epleit<'.lubbetls utstä!lning i OFl,o iten 2t-24 jaauarl
. f965i , ,i , I : i ;

.: :

hundoil+ '!h. Heiäribn'.Iatb::r Ni'1asoå, Stobkhol'nr 1 AKr 2 VK

: i: t :,: ... 1.. i.: i:-.,:t i... I r:

a .t 't '' Viå Speöl,b,1htubbcns ?ö.r. Sältbkapi-'o0h Dv'or,!åunde'r' bibtålloing i
i r GBtebörg,: å'en ?8 f,ebruar.i 1965'aolto$'4 tfelsh' Corgi (f+'f');'

Eundar: Elagr:rn of Cancounty, Yallio, Stochhof';, i ukl', I ukk,

l. öhtr 2 chlr hP.

Morrntejr-ankq-4.o-qg, Linitb6l Lerunl I öklr I skrr certr \

bp 
' 
- i!IM

Bvttarens Xenpfon ileltog ej

likar: B)'ttare_lq'_Egsd, Hult6n, Uprale , I öhlr I skl, cert, hpr BIB.

Domare : Fru ltarir.Lnne FUrst-Danielnson

Vid Specialklubbens för SäIIshaps- och Dvärghunder utställning i

Eskilstuaa den 2\ mars 1965 deltog 9 Telab Corgi (5++)l

Hunclar: Norrsäi.:-srs Ugf!gg,, JensEon, IIölör 1 ukl, I ukk, I öklt 4 shl '
Gavtines ScptetnbeL.llofne Janlaon, nöIöt I ök1t 2 shl '
Qa:ttimcs Adnita-I, Eknen, Sorste , 2 ökI '
f,Upgr;r.1$-epJEg-9;!ug,k-f, , Yol I in ocb Brunavall, Stockho lnrr

I öklr 3 aklt

&U33"r-epSJi-!.g1Å*, Rombergl Älvejii, I öklr I skll cert,
bPr chomP. l tsIB'

tlkar3 Igålty Foir of Cancounty.n Dillenbeck.l Lidingör I ukl' I ubhl

I öhlr 2 shl.
Nolrsä^,ers loqz.+, Janeson, I1ölör I uhlt 2 uhh'

Norrsäterg Nolhi$s, tr&ns3on, Hö1öt 1öhlt 3 akl'

QgXlLg.gs P,L.c-!:tl9:U,p,, Eknen, Fersta, I öklt I ahl' ceri,
- 

hp r BIU..

Dooare: &evieor l{. Diiavig, Dannark

l-u.-i:.
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Tid.S'venbka Kennblkltrbbehi irtstEtln'ing I 8br&c .ilea l'O epril' 196,

deltog 5 Telsh Corgi (al'f ) 3 '

Ilunder.: 'Eriemer Moii-lSg.gr "lf ideber!;: siterol:I,:.uirl,, L ukh, :2 ökl
:i i

Brålanttätg -9fSgr Carlosund., 2 ökI

!gf!gg1!g!g En, Ekttehl, 2 ökl j

Mountebanks Jam.es, Linttb6, Lerum, I öktr I skl, cert
.r::,. '" Ir,hå-f tr 'Dieynla triblötllleo.ric6gon, göteborgr 'l ukl1 I ukkr I öklt

. I gkl.

Domare; Fru M. Fiirst-.Daniel8soB.
-:rl' -..,

Vid Pinska Kennelklubbene utställning i"Helaingfors den 24-25 april
ir:;' . 196.5 ilertog I welph coirgi.(r+o1 t ' ....:.'-....-.--.-. :'

' 'i iog'en svenekilgd'
...:

Vtil Specialklubbens f ör Söllskops- och .Dvörghultlar 
.ut.ställning i

Bäckashog den 2 rnaj 1965 deltog ingen llelsh Corgi.

Vid Danska Kennelklu';bers utstiillning i Kolcling tteu 8-9 mrli I965

cleltog I Telsh Corgi (C rf ):
i':

ingen svenskiigd

. Vid Svenska KenneLkl'rbbens utstäIlning i örebr.o d,en 8-9 neJr 1965

tleltog 1O lfelsh Corg:. (5+5):
'.. , , .

Hunder: Riogo, Hagnairsson, Kailstatt, 2 ukl ' ': '

Gaytimes Å?!.!-or., 
'Ehman, Farste, I ökI r 4 skl

-

Bt! tg.rj n!__ Ha.p py-Go-Luo kUr. .B ru.Env e I I -pe tr. Ua I lin r St o c hh o ln t

t ökIr I ekl, certr CACIBT champ.r IIIR

Sv g Drk, C.f.,nvtt;reur fon gijt; Riogberg, Siockbolm, I öklt
2 sklt bP

Sv o Nsk Ch $tokeplain Raplel, Åhsberg, Skåre, I öklr t shl
: : ' , : I ] il

Tihar: Peserviks. g*"-g+i.!S,, Erihssoaf critlUy, 3 ukl
Yonitv Fai; "-iiillouat-v, 

pirrenbeck', ".iiaingti, t ökl ' I shl,

- 

.ll

ceitr CACIBT hp' BIM
i ; 

Csssiopeieu, llergolin, Lid{rfå'ör I öklr' 2 sklt '

.i

Leoning SeagaticnPl, Eknan, Farsta, I ökIr 3 skl

{erlqqlgll-! ll^non.r Sand, Barkarbyr { :tlkt

-

Domare: Pru Ulla Sei;crström

lr I '
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Vicl SveaskE Kenpelklubbeps u.tställning i ,Boiten d.e,n, |3 rnai 1965

tteltog l YeIsh Corgi (O+f ; t

Tikor: RyttoreDs [etA,6-, Hult6n, Upsala, I ök1r t sk1, cert, chanp' 1

-- 

.........'.:
! -. BIB

!,

Domare: Pru C. Lindh6.

.._.. ...-:-

Specia.lh1ubbene för Sälls.kep"a- ocbi Dg,ärghupdep utstät.Ining. i Stock-

holn den I6 n.si..19,65 ae sörskfltl bfi;g;.

Vid Sveosko Kennelklubbens utstältning i öst,ersund den 2) msi 1965

tleltog 2 Selsh Coqgi (f+r.),1 i ...i i,.

Hundar:@,Skoglund,;Sellaäsl.IökI'..l9lrll:c.ert'BII.{

Tikar: , Ohleson, Strönqbro., l. ukl.t I uhk,

t ökl, cert' CACIBT BIn

: "' bomarei'Fru C' Lindh6'

Virt Svensho Kennelklubbens utstii.Ilning i Bonneby den 29 nai f965 del-
;''' 'tog'2 rilsh dUigi 11i+i:)':'' 1 ' r'ii " ;'i " I!:

llundar: L99, Lindrnan, Finj a, f Onf , f skl 
r '

Tikor:4@,Schir6n,Bromma,IökI'lskI,cert,champ.,BIR

' j'i : .Ilooate: .Pru M. FUrgt-Danigl.eson

Virt Norska Kenaelhlubbens utstälIning i Mosa den 13 juni 1965 ileltog

5 Telsb Corgi, varev'l från Sveriger ':"'' " '- r ' i

' :. - . ..-: !.- i''- r.

.. Tihar: 4revmin !,ri'Dke!r ..H-q".1ics99n, Oötebor.gr I uhl ' I ukh

Viö Svenshq,'Ks4rel!,Lq-!-lg!1 .-l!.f-tiIlning i Uililevalla d'en 20 juni r965

rteltog 6 {algh Corgi ( 3+3 ) 3

Hundor: 'giaöPe! uitliLei-si-BfetzT Sharar 2 ukl"
. .. ..:,.' : 'Äf eir' Hol$er, Gdtebo'i-gr:l:2 ökI - -"jr'-''

Philipi; Lintlberii;' eUtuborg, I ök'i'i ::Liskl
i..
Tikar: Drerpi.g--!Äi!,hg!,, Henricsson' Göt:!o:gr, I ukl, I ukk' I ökl'

2 skf . -'-
,....i-

Artemis, Wideberg, tiäktiping, '-f -ö81; - 1 akl, cert ' BIR

LilI-Babs, HoIber, Götetioi!'r'TökI-'

I
Donarel GeDeralgekr. O'A. Boi'g1 Norge


