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rBtsg COBGI SÄI{LSKAPET bi}iledea 18 fcbruarl f963 och är
aasocierEt ned Speclolklubbes för Sållskapc- och Dvärgbunilat.
Meillenaontal ohtober 1965 : 113,
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svENsKA JfELSX p0BCI SILI,SKAPIITS STYSETSEt

Orilf6rande
v.Ordförsade
Sekreterere
v.Sehretoraro
Skottoilstere
Suppl.eanter
SVTINSKA

Byttaräatars Folke Boogenbieln
Byråchef Sven-Eggert Bergelia
8ru Greta Bergeliu

Folkskollärare flune Berglunil
Fru Gun Klinge
Folkgkollärare Per Erik Tall.in
Pru Guonel Dillonbech

ttSLSii CORGI gÄLLSi(ÄPEtS (sekreteraroBr) odresg:

Pru Grete Bergerin'

f:l:tåliåä"lrti,.:'""t*'

Lidinsö'

lfEIrW4gAVCIfTEH, Kr. lJl- per år (l(r. 5:- för fanlljenedlea) hon
incättog å Svencha Yelrb Corgl gältshepett portgiro nr 70 OO 27
odress: Svenska Telch Corgi S6llskapet, Yittstockegatra 3 A,
c / o KLlnge , Stochho 1m l{0 .

Vi3 lgbetolniqn å postsirg ver vilnlig angiv tyilligt på talongoa
vad, beloppst avsor.
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ANIIO SPBIS

i Corgi Pratr Kr. )1- pat r&d.

hoT ett KABIOTEK över nedlemaornar hundar, sots kan fullföljee endast ued hjäl.p av aedtenoarne
ajälva. Dessa oobeiles att sEndo iu uppgifter betr. siaa hundar
till gehreterBroD enl. cörskilt foroulär, vilhet tillhendahÅllcg
SvElIS4å.. Y.8LSF ,c9BGI , S]{.LtSKAPET

på. aekretariat,et.
qvij{isK4,, l{_ELsIt coBal .s.ÄIJLSKÄlsTs rrotoBpclstEB
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över nedlenmarbos

felsh Corgi viras på "Silllakopoaftnsrnsfr. lvtikten nEd, POTOR,T,GISIBET
ärr 8n dokunentation över llelab Corgi, !oE tilfhör(t) oedleornor
inon SfCg sent en kontinuerlig uppföljning av lfolrb Corgi-rasent
utvochling. Eaila oöjligheten att fi POTOBEOISSBEI konplott är gcnonr
nedlenoornat ben6gne nedvorkan. Meillemuorn& onbedes tiinligen ciindo
in ett foto i förg oller evert-vitt. Storlek 6x9r 9rl2 eller liknande. lluaden önakac helgt ctåeaale i helf igur, profil aaat snrarr

- 2'-

t

ber tor lynrt fått rtt nytt utlcende.. Drt år en ay
vlra uedlronarl dtrehtören och bohtryckaron Bvert Zetterqvttt I
Llnhöplagl roo eå geaerört bar bJälpt ore ned detta ocb genoa
att p! rltt, boktrycherl ttia trycho öetra ctlllgo ouelcg belt
utaa kortaadrr för Svcnrka Ielrb Corgl Sältrhopet. Yl ber goto!
denna gåva tltt vlrt bebor tlcht för c.irhe fyro lr treolt.
COBOI PBAIBI

Yslrh Corgia på onaloget lr Int o l{ord Cbeoplon Crerloycror Prcnhl
född ilen 1 april 1952, vilhen botytt rå nyeket för rveark Uelgh
Corgi-evol1 och trota ri.n höga Äld,or fortfarenile Br €a atåtltg
repretontant för sln rol. Ptankr ägore, folkrh,ollörers Per 8rlk,
Yollln hor utfört n[lningen.
$[llshopots rtyrelro bor att ttlt illrehtör
Evert Zettergvtct få frsuföra rltt rychet ?orno tock för baor
stora och oegennyttige inretr !
Sveasho Yelcb Corgl

-tSÄLLSKAPSAFTOT.

ivnrsrl rEt,gg coRor sÄLLsx,aPET anord,nor höcteaa sÄttsKAPsaPT0N
oåndogen don I noveober f965 kl. 19.30 I MargaretbaakolEnl festvåning, Norrnelnatorg Ir Stockboln.
Kvä1 I enr

doDoren t

talare blir den i lfellh Corgi-hretear könile felch Corgilfrs. fhelne 6rayr Bngland.

tb6aup6 ingår i del.tagareovgiften Kr, 9i-,

vilken erläggel vid

entr6n.
Blndanile annälen till SÄLLSIIAPSAFIONII{ bör vera eokreterere8 tif lhaade senost den 29 oht., tel. 66 2l'11.

Ann6ld, soo ej inf inner sig uton att ho oedilelat, återbuil till
sokreterareg f,öro hl. 09.OO oåndagen den I novenber, torile ingEtta
Kr. 9;- på SI{CS:r poetgironr. 70 AA 27, clå ilergaretheskolan ilebiterar SYCS för eni,alet annälilo deltagare.
+++++++++++++++

SYCS:s f,edersprig.
Bättelse: oenom ett

behlogligt nisstag upPgavt i föregtende corgi
prat, ott STCS r c Hed.ertprla tillilelats bl.a. Sv o Dlk Cb Byt,tareDt
lon titt, Ringberg, gtockholra. $Å ör ej talletr då enl. beltäm-melseraa för prisotc erhålleailo gäller bI.a. att vedorböraade oj
titliga,re iir svenchr nordisk eller internqtionsll cbeapion'

II{?BRNAT IONELT FAMIL.I

I LISSABON, Foi.tucAl,, represonteror tlltiaCULES evonsha tlelsh Corgistenoea. EERCULES Br ron tiII Int o Noril Ch R'yttoroat Urca I'leior
(Lotte) och Int o Nord Ch Cravlaycros Pranh. IIDIaCULESt kulleyokon
6r CASSIOPEIA (tonnY)r PEGASUS (Lutrac) och TAUHUS (Scppo).
X:3XIXIIAXTIIXII
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-4POTOBEOIsTRET

$orgligt,ett säga' o€n i vårt ricte Corgi Prat gick jeg tyvörr
händolserno i förväg och tackail.e f,ör a1la intresserode medlenmarr
fotobidreg till vårt ''FOIOREGISTEIi",
Gisea hur n&nga gom ahickaile in!
8n enda 6rr - ett enda foto.
trota, inte
Vod. gör oBn, när raan, allo gode anetr6ngningor till
oöte ilet ringorte genevar? Det är några deger kver till bögtenr
Sällahopsefton, då. Jag hade hoppats kuann få vica ett nöra fullöillgt
FOIORDGIS?ER, men aå tyckr itet tyvärr inte bli.
Skall den goila
ialda neil FOIOIIBGISIRET helt spolieras? Jag tror iote någon vill
datta. '

Portfarande hopprs jag, att de uedlennerl toB 6nnu iut,e skickat
in stt foto pC sin(a) hunil(et), vill göro detts. Pörg eller gvart-

vitt,

huvudsaken

är att det bllr något.
Sehreteraron

Inqe hundgr i Reykjsvik!
Prån vElunlterrättat,hå11 kao necldelac, att shulle aågon ev våra
raedlenoar bosätte Big i Beykjavik'på Island, e& hoa ihåg, ett
någon buad får lnte bo i ilon ataden. Enligt uppgift fianr det
eadoet eu huad, eon har fått don stote nåilenr mon en hund Er
lngcn hund.
a.a.aaaa.a
aaaaaaaaaaaaaaa

En enkel frÄqa till utställnincsarronnörer
Terför så ortadiga, shrongliga boril. necl bala ytorr På vilka hundarna placeras viil bordsbedönningarna?

'
.
| '
;
'

:

I'

t','

,
I

t.

I

Btt rtailigt borrt och en töchande btt säckvöv gör uuderverk, cå
ott hunden haa stå stodigt oeb atipper att bli vettckrönd redon i
.j:
försto ronden. Det hanske lnte olltld ör buatlbna nentalit,et tlet
er fo1 på!
444444444444444

Bra. Btittre.

Böst?

Frågorno, ron begvarcs här var sålunda: Vilken
Trectje avsnittet.
ör den bästa Corgi Ni någonsin fött upP och Vllken är den bästa
Corgi lrtt nå.gonsin har sett? övergättning ur Our Corgi $orld ör
gjor<l ttv fru G. Dillenbeck.
Mrs. K. Butler (Hcy Kennel) ayarars
Jog har blivit ombedd ett bidraga lneil det t,retl.je gvoret i denno
serie och har kommit i en töga ovunilsvöril stöllning genon ott
behöva komma efter sådana franstående författare son först llrs.
TheIno Groy och sedon Micg P. Hewan (tialigaro infört i Corgi Prat
nr I 1964 aamt nr 2 1964). Detta änne her eoellertitl intrescerat
nig under l6ngr.e tid ocb det är mig därför ett nöje gtt lämna mino
egna synpuuhter.
Den bägta Corgi Ni låsonsiu set!? Min itleolcorgi skulle ho - sitt
buvud och uttryck från Int Ch Gayelord of Tey - sin helhetctypt
f[rg och pölr från Int Ch Lees Synpbony - cine röreleer fr&n Int
Ch Zephyr of Brome sin frorrt, sine fötter och sin benstonme från
Ch Barngremlin of Braxentra - och sin personlighetr

sitt temperoment
och sitt uppträt{enile i ringen f rån nin Rockrose. Bnellertitl f rångår jog ju här den ursPrungtiga i<t6n, EA tten bäste Corgi jeg nllgonsin seti - nin egen kennel undsnt&gen - skulle vora en ov de föIj ande

:

Cb Leec Synphony, Ch Stornorbankc Suporfine, Ch Sonec of Bode och
Cb lreec Coronet. Ur denna stjärnfylld,a sooling foller nitt clutlige vol efter noget övervägancle på Ch Lees Coronet. Punkt för punkt
var hon gå nära fullöntlning son men kan önsko 8ig. Koaske vor hon
något storl nen hon vinner clutligen på gitt uppträctontle i ringen
och sitt aätt att vit& upP sig. Hon kon ln i ringen son on hon äg<te
den och det k.rn inte hjäIpaa att ilet ofta blir en evgöraade punkt.
Den bägto Corqi

Ni nåcongin fött upp. Trotr ett det Hr oin egen ial6t

son ilr uppbovet till denna ortikel.l
te att tlel.a upp iletta svar i tvÅ3

skulle jog vilja

be on tillåtel;

-'

upp? Oo nin rbästot skulle
&vse karaktären, ckulle tritt svar bli Sinbod of Yey. För ingen
cv os6 hommer eD onnan hund någonsin ett bli rihtigt detsenoa son
nJ&mes'rr och vi vill gärna t,ro, a,tt han tyckte detsaooo oB osa l.

Den bästa Corei Ni någpnsin fött

6han tyckt,e liha nychet om os6 b&do. H&n var den enda valpen efter
en tik jag höpte strox efter hriget, han kom in i huset viil fyra
månaders Äliler reilan ilå netl utpr6gtacl karaktär - blev runsre*.lF
fen dagar och levde som vår gällshapshund, tills han avlivadrr' ftt
l2f åre åltter. Ifr&ga om den bästa Corgi vecl det göll.er utstät'Iniqrkarriär, solt jag någonsin föt,t upp står valet emellertid mellon Ch
Gayelord, Ch Gay Bonance och Ch Domabelle. Gayolord är med för sitt
eaost&ende vackro huvud och uttryck, sin underbara färg och utmärkt
tenperament utan tillatymmelse till nerver eller aggressivitet. lleq
han f&r äntlå inte g& före tikorna, då hah ör något för 1åg för en
bruhsbund, Punkt fdr punkt a.nser ipg det alltiil ett nöjo att gå
över goy Rooronce, men hon vnr evirr att visa upPr efterson hon var sL
tillgiven och inte vilte använde sins öron. SS nitt vol av den UifFta
Corgi jrg n8rgonsin lö+'t upp faller på Ch Domobelle of foy. Ifråga
'
om ,'quaIity", typ, storleh, proportiOner, huvud, front och fötter
anser jog henne personligen fellrl och henneo bakre rörelser är en
fröjel ott gkåda. Trots ett bon prohtiskt teget dragits tillbaka nu,i
har hon ilet iileetisha utstöl'lgi'ngeteurperenentet och är alltiif uPplagrt f ör en dag ut.e,
I

,

Dtt-!3rlt-0pFF1. rlf hr?,Ylqll tr.otlr,.rJri-ti,!.*En ;.jillto. til*q
ggL, Eär etir nitt Yal nellsn Ch Morzine Hay Queea of Yey ocb Ch
Coatonc Cberohee of Uey. Den f,örrn d,og tyvärr efter ett kejcarcnl'tt
viit sin lörcta hull, 8å jag hrde heane inte så länge. Aure aon bon
bette benna - vol en underbar tlkr rneil en vönllg, hEnallg natur. Jeg
tychte on henner typ och rörelrerl oon henner öron var gantka ctora
och l0gt tlntctta, fttt+ bon vireile upp rig pS ott underbart !ättt
vilket [1efpt" nyckcir 'Efter att ho. tänkt nog&, Bl oltt rlutliga
yai Cherohee. Jog bäåe t,uron att ft trupe benns vid cer nÄnaders å16sr frln hennes uppfödore, llrg. l{eiiboldr roo Jog alltid kooner att
vera tackgan not. Dlrie - aoo hon. beter benme. -'ber en fgntortisk
naturlig förnåga ett ställe upp slg ocb n*t loa rtår och .rpetaar öronenl ken oen inte finna on vackrore bilil Bv 8a första kler3enE Corgl'
Beanes nqualitytr. storleh och röre.!ser ör'utoärhta.' Fråga nig inte'
von son är bäst - Douabolle eller Cberokee - jag 6r stolt att för
närvarande 'he den båtla två i roin kennel.

l.
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tAanöIEn Silr kaXto.telret
De nyo nedleomar, som oed föregåenile Corgi Prnt erböll gulo fornu1är för kortoteket angåenile hundens nonnr teg.lrl.1 €tc. får höroeil
en påninnelse, att fylla i den och söndo dsn till sekreterEtsn.

Att fylla i forouliiren ter inte nånga rainuter, var och en vet ju
tilken ellar vilka hunder den äger eller hur?

Ett Enrlondsbesök.
av G. Dillenbeck
På vBntig inbjudon av vår domare från i vÄrac, Miar Pet llevanr och
hennes följeslBgore, Miss Pat Curties, beaökte iag i iuli under några
degar deras bem.

llitt förgta besöh gätlcte llisa Curties, aom bor ned sin nor i ett
förtjusande kultiverat ocb högst engolskt hus i Horrhamr Suase:r,
någon tiornes tågresa från Lonclon. Huset ör ongivet av unC.erboro
välklippta grörnottor och ttörbortom ligger hunilgård.arn&. Något
närrnare huset ligger 'rhundhöket", tlär hundaraes nat f örvorsg ( i
frysbor) och tilfrodes och där deras natbunkarr on tifl v&r hund,
förvoras och iliskes. Ilör f inns öven utrynnen ned uppvörnaing för
valptihor och några extra boxar. Siälvc hunttgårdarne är ryoligo,
ljuca och rena ned, gott on utrynne för hundarna att röra sig på och
lngen huncl ör €nsonr, i verje gåril ör två oller flero tillrannana.
Det var anotiirhningrvärt tyst fr&n hundarne, under de dagar jag var
ilär börilea ekoIl endast viil utfordringen, och blancl allc dessa ce
3O corgis, 8on togs ut tillEcnnans pÅ långa pronenader över fältent
Det var inte onförehon inga slagsnåI eller ena antydrn ilärtill.
clost sinsenellen tleace hund.er var vänliga ocb trevligr., ned f& unilantag kon ile förtjuat springande enot nig, Apellen på hundarna och
den personligrr behanillingen var påfallende, Även extetiört var
hundorno imponerende, fraolör allt typenligheien och enbetligheien
i storleh, huvudr uttryck etc.
Dst var roligt att se d'e völkäntto' &velrhqndarn'b Lees Jackpot, Lees
Suncalve, Leea Maltluyn Lsncelot (roo juat paret Ii.K.H. Drottningens
tih), lroes Scherzo sant Ler:s Uenneo Eegle, en cynnetligen anitrig
huncl, som gjort bra ifrån sig uncler p'l.gåend.e ut,stitllningaoäsong
och sou har en del lovande valpar och uaghundar cfier lig i honneln.

8

Dagen tl,ärpå tillbringadea på en utst6tlning i. Etrstbourne, clär Miss
Curtles tlömde beagles och jrg själv fördrev tiden vitt corgi-ringen.
Domare vor Miss Helen Sheltlon (Craythornes ) , en trevlig d.an, son

genast bjöA på lunch på sin hennel. Det v1l inte sn särskilt bra
sonling corgis, men en unghund cftor Ch Stormerbanhs Foxyface var
Det vor emellertid en intressant upplevolso
n3rcket tilltalandc.
trots ihärdigi regn.
Så följcle besök hos lliss Herran, son bjöd på en hörlig miilrtlgr och
ttär jlg stannrde. till föIgancle ttog. Dct blsv on trevlig och intressant, afton. Stormerbonks-kenneln är ksr'she minilre tilt ytanr nen
åär finns fler hunclnr ii:r i Lee-kenneln, gladar v.inligo och vockro
Stormerbanks fnd igor Si,oroch ned s&mma j.mponerande iyponhetlighet.
merbe,nks Invador, Stormcrbonlic Vagabond, och f örra årets Iedonde a'rels-huncl Stornerbanks Bonifece, en underbar hund, och nånga and.ro kända
corgis, olla f s.nns tlo itdr tiLLsomm&ns ned en del ungh,.rndor, sout f ed.an låtit

tol:u

oEr

s

i{:.

Virlere besöirto' jag tillsarnnons mod Miss Curties Mr. och l4rs . Iien
Butler (aen liända lfey-kcnneln), son bor i en urråerbor helt mod.ern
snitt på" mSrcket vockra ägor. Deres hund-'
bungalov av internaiionellt
gårclar lran .,'äl trctral:ta!t som en mönstcrkennel, 'rhun.lköket" ser ut
son ett labora+,oriurn, vitt rerrt och blänhand,e och boxorna med rsstgårdtar är Srtierligt vlilplancrode och elegcnt utlag<la.
TilI sist ctt besök tillsanmons ned I'liss Curties hos Dickle Albin
(nifaenmanor), zorifrån jog en gå,ng köpte min första corgir Ch
Hildenmanor Coppallie. En liten kennel netl några tilltoloncle Penbroke corgi.r oeh dessut,on några cnrdigans, variblonil en cbanpiontik.
Och Dickie Albin sjäIvr €r förtjusande trevlig, originell oeh
humoristisk clan, som t,illsamnans ned sln nan på all.t sött beredd.e
sina göatel en minnesviird hviill.
Det var verkligen givande a,t't' få '"illbringe några d.agar bland engelskt hulrdfoLk och imponcrande och glöAjande hur i rtort sstt frio
åtninstone corgi-uppf öclare tycks vrira från avundsjuka och annan enå'
glnthet. De olika uppfödarna, av vilka de iildie hållit på i ett
3O-taI lrr oeh nera, dömer friskt varand,ras hundar på utställningorne,
EyneE oänd,ligt rollgt tillgsnoans,
använder ctem i aveln och har till
+++++++++++++++
I
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PARNING

(e Int o Nord Ch f,elarien Lepreehaun u Int o lloril Ch Ryttarens Ursa lleior) ag Fru Eva Nyströn, Sockenvögen 4t8, Enrkede, tel.
OS/49 45 88, betächtea den 2, eug av Ch Byttarena Happy-Go-Lucky.

CIGIIUS

Valpar väntac 27 okt.
+++++++++++++++

rgPoBr

personligt tilloötoegåeude från Miss Pat Curtieg (Lees Kennel)
hor en av henneg avelshundorp Lees Scherzo, ställts till vårt förfogaade. $cherzo är fnllen efter den kände Int Ch Lees Synphony u
Int Ch Leea Fairygold (e Leeg Jrrckpot (e Stornerbonkc Aobrose,/).
Scherzo har 20 llo prir i Englond.e bl.a. Bect in Shor Hoctingr 1964
och Bea CC llove L964 och hang avkorama har ocke& Iåttt tala on sig,
särskilt ilottern Lees Pennyf arthing of Trelanit, oed vilken llisc
Curtiea f.n. hsr etor frangång på utställningar och hennes syster,
son är säetan fördig chanpion i USA. Scherzo står till avelatjänst
i Stockholn, hänviinclelge titt Pröken A. Hultdn, tel. Ol8/it ,t 65
eller Pru G. Dlll,enbeck, te1. 08/6, 48 99.
Genon

+++++++++++++++
PABjilrNc

(e Ch Rytterens Iller u Ryttarens Eolly Gofightly) äg Stud.
E. Lindgren, Bronma, tel. 25 72 15, parodes den fg okt. ned Lees
Scherzo. Yelpcr kuana tingar.
AUDBEI

+++++++++++++++
.PABNING

VANITI PAIR OF CAMCOUNII (e fnt Ch Borngresrlin of Braxentra u Ch
Bo-Peep of Cancouaty) ög Pru 6. Dillenbeck, L,tdingö, tel. 61 48 99,
har parata ned Leec $ctrerao. Yalpar kunna tingar.
++++++++++i++++

VAL?AB

i.

RyttorenE Kennel har Ieverenrklare valpar. Per Erlk Yallin, Brohegeton 19r Stockholn ö, tel. 08/60 9f 85, 3l o5 8r.
t.

+++++++++++++++
I
I

I
I
h..

II

t0Ut s Lii4ln tne s r

e s,u

I t a.t

(Per Erik lfgllin)
suNDsv.ttt
Domaro: Fru

Ritva Ehnberg, .linlsncl.
Vict Specialklubbens för SäiLska':s- och Dvärghund,ar utställning
den 20 juni 1965 cloltog I welsh corgi (O+f)r
Tik:
öppen klass: P_g_!., Eriksson, Sundsvall, 2 öhl

cliAirLojTEl{LU[L

Donarc: Mr, F. Sitz-Gololcl, Irlond,.
Vicl Dansk Kennelklubs Internationellc trtsr,ällning tlen 26-27 juni
1965 dcltog 2 velsh coigi (0+2):

Tiht
Tili:

-rylsa

Domor o :

Ungtlonskl.assl l:egr!_jli3li.9'".,

Ilenrikson, Göteborg, I ökl,
2 skl.
Öppen klass: tS.gång_Sr"g.g-tåo_gg\, Eknsn, Ftrrsta, I ökl,
i shl, cort, ehampioenat, CACIB, BIB.

Fru CarJ.n

i,i.nd.!r6 .

Vl,d Svenslra Kennelklubbens utstä}lni.ng tten 4 juli
velsh corgi (5+0):

1965

deltog

11

Hunclar: Ungd.onshlass: .q-bggglgg_L!l1!9, Sjöberg, Borlönge, I ukl, 2 ukl
Skoaabos l{ino, Sl'.oglund, Selloäs r I uhl, I ukht

Hprlöklr2skl.
tlundar; tJppen klass: ggytin"s

Sepjemb€.r,

Ug , Janason, Hölö, t ökl,

I skl, cert, chcmpioncty Ep, BIR
Ryttarens Mac Donald, Sjörtrand., Bronna, I ökL,

P

3 gkl.
Skoaabos Jo-.Io, Skogluad, Sellniis , I ökl , 4 atl .
Tikor: Ungtlomsklass: Elektgr Itingberg, Stochholro, I ukl, I ukk,
t ökl, 4 skl.
,'
S!.o.galgg .Ninette, Shoglund., SeIlnäs, I uhl,
2 ukk.
Tikar: Oppen klass: gaytincs Pich-Me-Up, Ekmen, Parster, I öhl.
Leoping FjLI Morion, Bkmon, Farrta, I ökl, I sLl
cert, chrnpiorrt, llp, BIM

11

Tikar:

öppen klaggr

Avelsklass

Mqq@,

Oblseon, Strömsbro,
I ökI, 2 ekl .
Ityttlrens KoroLL, Estradar, Stockholm, I ökI,
3 akl.

Int o llord, Ch llelclrian Leprecheun, Tellin,
Stockholn, I nvelsklass, Hp.

I

VISBY

Donarel Herr O.Ä. Roig, Norge
Vid Svenska Kennelklubbens utställning
velab corgi (f+f):

den lf juli

f965 ileltog

2

Hund:

Ungitornsklass

: Brg_ehterlg, Linctrooa, Finland, I ukl, I ukkl
2 ökl.

tik:

Ungdomsklaes: .Arlil{ey. Liad,gren, Bromma, I uhl.l I ukk, 2 ökl.

JöN:(öjPINc

Donare: Fru M. Fiirst-Donielson.
Vid. Svenska Kennelklubbens utstä11ning clen 14-15 augusti 1965 clel-

tog 5 velsh corgi (f++):
Hunrlr Ungdomsklass:

Slg_i3gbos,,Hj.kl,ls, Sjöberg, Borlängo,

I ukI,

I ukh, 2 ökI.
tihl

Ungdomsklass

Tikar;

öppen klass:

:

Golilen Glint, Sibe, Kolner, I ukl.
1 ukk, llp, I ökI , 2 skl .

Mo_untebanks

KilmarnocF. Malin, Gofvert, Skövtte, 2 öhl.

NoIlie, Andersson, Oxelösund, 2 ökl.
Ryt?argnp Hagpie, Karlsson, tsariestad,, I ökI,
I skl, cert, Hp, BfR

{oq!:sä_teTs,

ii/i$N,ösÅNn

Donarol Herr B.O. Jahnson
:a

Vitl Svonska Kennel.klubbens utstöXIning tlen 22'ougueti dteltog 2 rrelsir
corgi (1+r):
Hunilr öppen hlass:

Skoe*ggs. tlo--Jo, Skoglund,
c

tth:

Sellnäa, I ökl, 1 shl

ert , llp, llIB

Ungdlomsklass: glrogpbop.$iJrettel Skoglund,

Setlaäc. 2 uhl.

t2SKBT.LBTTEÅ

Donarer Pru B. Pocseniug

Viil

Svengko f,ennolhl.ubbens laterootlonelto
ouguoti f965 ileltog O relsh corgi.

utrtöllntng den 29

aiiLsruoBoLc
G.

Dooorer Kapten J. ikeroon.

Vld[ Svenska Kennelklubbens Internotionsll,a utst6llnlng ilen 1l-12

reptonber f965 iteltog 3 releb corgi (a+f):
Eunilarr Ungilonchlagr; grneupr Fer$inoad, Åherron, Dlurrhola, I ukl,
2 ukh.
Erneuar Palle_, Tiilcnberg, Lldköplngr I uhlt
I uhhl Hp, 1 öb,1, I ahl, BtU

tl.hl

Öppen

klasc; Artgnie, Sidenbergr Liilköplng, 1 ökl, l, tf,lj
cert, chanpionatl CACIB, DIB.

