rsH

CC}[3GI

NR

AR

41 965

WELSH CORG

I

PRAT UTGES AV SVENSKA WELSH CORGI SÄLLSKAPET

W#
\*#c
-qt"-,!q"

\v

.j.t ft

Jee
*
1l*l

%;':'$ '.,
r;i +;

!

E

.i1
+.

..&

irå
,'

'

jr'F
.1

-s
.n

?

,4ir@;

fti
ffi

.

!*

hq

*t

a
i
t:.

.r.'

'-'

fqlsu_ conqr, Pqa-TUtglvea ev Svenske Telsh Corgl 8öllrLrpct
Bsdehtör: Byråchef Sven-Bggert Bcrgrlin

coBel SÄLLSKaPET bililades dcn 18 frbruarl 196, och
ör asEocierat neil Speclelhlubben för Sällakepr- och Dvlrgbua{er1
loo i rl,n tur ör associerod ned Svearko f,cnnolhlubbeu.
lleilleuecntal novenbor L965: 115.
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Orilf Urerde
Byttnärtere Folke Eongealflelu
rr Orilföranile Byrlchef Sven-Eggert Eergolln
Srhretorare Fru Greta Bergelin
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yr $ehreteraro Fol.kskollörera Buae Eergluad,
Skettnäaterc Fru Ouavor Kll.nge
Supploanter Folkskolläraro Par Erth fallin
Fru Ounnel. Dillenb€cb

("qhrotcrsr?4p) g
r
Pru Greta Bcrgelin, fiapellbeaken 8r Brerile Lidlngö1 tel.
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08/66 21 tt.

är Kr. Itr- por år (trr. !r- tör fnllfclrll.r).
Den kaa aättoa ia pÅ Sveagka felsb Corgi 8,[llrlege.ta port6l.ro ar
70 OO 27, adress n Svensko Yelsb Corgl Slllrlaprtr Ilttrtoctrgltra
DqPIEUSAYGIFTSg

3 t, crlo Klingel gtockbolm HO.
VtA lnbetalnlnn n& postniro var vbnll,g
beloppet 6?!er.

ragr'tyCtlgt gi trloagca r*å

i tlBlcb Corgi Prat iir Er. !3- pot rad.
SYIiNSKA IfEtSH cORcI SÄLLi'KAPET har ett f,ABtOtEK öv.r ro{lglrafno.
bunrlar. Detta hen fullfölJes ead*st ae0 bJ[lp cv ledlrrratlr ttllvt,
tlosea ombedeo ott aöndo in uppglfter betråffelde tlao bandeltlll
sehroteratren enligt c[rEkllt foroulär; vilhet tillbend*ållter av
ANIIO$SPB.II
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aehreteraren.
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8Yq![q[å, wFlgH,,c,oBcl.sjLr_sKÅPE! bgl,,a.tr loToFsqIptFE över redr.Da8rD&! Selrb Corgi. Ävsikten ned FOtOBEOIS?SII lr att La ea dotulrn-

tatloa över Yelgh Corgi, EoD ttlfbör(t) Itillsraor llor 3;earho
Islrlr Corgl Sätlskapet saat att fölJc upg Y.ltb Gorgi-ttlel! utvooh,ling. Eacla nöjligheton ctt tt.FO!O8B€IS?aB! holglrtt tl gceon
aeÅleanetnas benägno uedverkan, Meillcnoornn oötr{cr väaligen l3tir
ln ett foto i f4rg eller tvsr.t-vl.tt. Stottet, g x 12 ellrr lltaalic.
Hund,en önskae balst rtåenöe I beltlgurr profil eart eettt,
'
trO!0BBGISTRBT visas på Sfllahapraf,tolrar.
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BvsagLe Teltb Corgi SBllrhrpets Sållahcpeaföon för börtca gich
aoa utonntBtrrat vor av rtopela ilen I noveuber. Även öenua gåog

togs Mer$otetagholaac trivseaao fcetvånlng i anrpråh. Antolet
dettogirr ?or t5.
Kvölleoc föred,ragabållore vat dea aychet völhönda eagclrkc doaeren
l{rr. thclne Orayr son två ilagar innen bade dönt leleh Corgir på
8&f,rs internatioaella utrtäIlning i Stoekboln. llrr. Orey föd,er
geöen 192Q-telet upp Yeleh Corgl och hcnnet hennell soo ör boläg€s ca t/+ ttu-. bllfärd fr&n Lonilon Alrport, bar det rBlklingonåe
nennct Borave 1. Juct au bailc bon iate ninilre ln cc IOO hunder
&? ollho ratet benaa I rtn hesnel. Pöruton Uelch Corgl Pcabrohr
bar Hrs. Gray Selab Corgi Cardlgenr ScbBlerl Chl,buebua och Beagle.
llrr. Oroyrs föredrig är ref,srerat på auao plots i Selrh Corgl
Prat.

ttll Siillrkopsaftonen hado inbjuititl llrr. Orayta uake rant suhtoriaer*da telsb Corgi-ilonire. Det vor nycl,et gltilJande, ett ilte
nirirdre än fyra ev vlre väIh[nda donsto hade lnfunnit rig, ntinllgen
Fru Sl.gys lrittorinr llu Ulle Segcrrtrön, Fru Ccrin Ltoilh6 ocb
Eerr Bertil Stgal-Orcnr ton tynes r€ptosanterando Sbllahapthunögdonare. De ftck, höre !lrr. Oray ge rina ayopurkter på Yelrh Corgirtanilarrlea p[ utstöllnlngcn ocb bur bon bed,öndle att Stendardcn
ahell igrilar I prahtiloa.
i'.
t,.

Ef,ter föredragst besvarede l{rr. Oray fr&gor och hv6llel avslutadea
aed, th6rup6 ocb ljusbllilor i färg på felch Corgir tillböronila nedlsmacr I gfCS.

Fotoreglrtrot, loo hittitta
ctort Lnt'reasc,

ranlat ,, st. felrb Corglar viladel
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gättec in pl poetgiro ?O OO 27 t Svenrha tlelth Corgi S6llakapct'
Ylttrtochrgaten 3 A, c/o Klinge, gtochbola lil0. '
ltr llk,ron föregående år Kr. 15t-. thulle två eller flera Perlooea i senao fanilj önska nodlonakop betelar endert ea foailjeoedlen Kr. lJl- ocb de övrige Kr. Jz-. Styrelren ör oychet teckraor
oo nedlenaarne betalar ln lia årgavglft utan plnlnnelcer ty en
gåilan kostor SICS båite t,lal, arbote ocb pengar för pappere kuvert
ocb porto, (Sgflckapeta hosaa ör inte ctorl nedlenravgltterna
rtoll räcka till oånga utgi.lter).

Den
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SUCSraEederrprig
fötJanöe
Svearka Yelsh Corgi gällahapeta heilerrpril har tillilelatl
felgh Corgit, roE orbåtllt SKK;c bederrprit Yia[ internationelle

utrtBllningar:
Int. Utställalngen f CöT8BORO den 2 3 ohtober
llountebenka .fanelr Lindbdl Lerua
llede a, Lindlh6, Lerun
Iit.

1965t

Utrtiitlningen t STOCIEOLH ilen 30 - 31 ohtober 19611
Byttareas Rafflo, Iallin1 Stockholo
Rytteranr tlhopglrln ÄnderaloD1 Stochholn

YALPAII

YEXrkapta veckra velpar (q + 2) aedkon Cygnul ned Öen 21/l.0-6,
av deceaber.
-e Ch Ryttcreoe Eappy-66-Luchy. Leverensllara oitten
Ägerer Flu Bva Nyrttrön, $ochenvägen 438e Elrkedel tel. 08/49 15 E8.
ilrllrtonllrrlrnrnnll'r
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-4Lvilnailsalrealvr ev Cortri
Frågorne her stöllta av Ur. ooh t{rg. Lipaconber Coabridger ocb
becvarar av Ken Butlor (ur OUR CORGI I{ORLD}. överrötttring 8Y
Fru G. DlIIenbeck.

Igågg: l{är nen völJer en Corgl för lydneilrtlrostyrt vllhe
.hapor rhall oan då beakta?

ilet It frÄge on löttbet ett tr$na huailen' cå är d.et
böttre Ju ctörre clen är. On l{1 tkall få ut det ueata av
denl n&ste den vara absolut fri från norver och nErtaa för
vänllg1 ju nera franåt ilerto bBttre.
Oo

lggll

Pr&qa

Svar

eg€n-

c

l

Tilhen Er lättact att träne - en bunil ellet en tih?
Innu har late tillräckligt nånga'Penbrohe Corgir trönatr
tillrächltgt långt för att bed,öna oD €tt hunil eller en tlh
är b6st. Individenr ienperenent är ilen viktigalte faktora.

ErÄpa:

Ytd vilhen ålder är ilet länpligeat att bbrJe träntngen?

Svar:

flecta hundar under onhring LO nåaatler har nyohet svårt
att koncentrere sig t.o.o. under några niauter och Jag
trorr att ilet är bättre att ttarta aent ön iiiligtr förutnÄgra dunma vanor att utsatt stt nen iate bar tillåttt
veekl,sa, eåroo att iute komoe vtå ttllrop.

Prå.qa r

böcker on lytlnadsilret!!rr
Finng ilet nÄgra tillförlitlXga
shulle det varo ttll bJiilp ett lbtc någon av ilesre?

De

ocb

.9gggr Obeilience Trainlag for Dogr ev ,fobn Bolnec.
IlÅggE Bur lÄng tltt ter det att träae en Corgi till

ea norml

ctanderal?
Svar

r

En Corgl han trBnaa inon två oåaader tilt aybörJar-ctandardr
oa den tränas varJe ilag i horta perioiler på. onlrlng t niuuter, nen det ör alltid bBat att glt långraat frar.
.i"t

frlsat

att träno under en vial lartgtäIlit tiil
Är det tillråtlligt
varJe d,agr åtninctono i börjanr ocb bur länge?

Svar r

Det ör bra att tr?lno varje dag, D€a oo hunden är uogr är
ilet bäct att bålla a$1 tilf oychet Eorta tideparloiel.

,Ivå lektioner på 5 nlnuter är mychet bättre än en på IO.
Fråqel Hjälper tlet att vare ned L en <lressyrkurr?
Sver

r

En d.ressyrkurs ör endast så bro som d.eca instruktör. 0n
Ni har tillgång till en dressyrkura och Ni har anletlning
tro, att, clen undervisning som get verkl.igen är vetenskap-

Iig och inte bara upprepningerr ör tlet völ värt att

gå,

!gå.9,:

Skall man under träningens lopp I'belöne'r - nkorrigerarr?

Svar:

äe1e träningsprocegsen är baaerad på, korrigering och beIöning netl tonviht på belöning. Den finaste belöniogon för
<len rätte hunden är berön, för det blir d.en cldrig trött
ov och detta skapar det nöilvänctige bandet oellan föreren
och bunden. Att ge goitbitar rehonmenderas inter utom i

undentagcfall.
&& & & &&&& &&, & {. ec,&, &,

Corpins teuperoment
av 8.M. Morgan (ur 1962 års llelsb Corgi League Hanilbook). övereöttoiag ov Fru G. Dillenbech.

Det flnna ingenting slående i en Corgir utseende.. Den har lnge

fantactirha egenrhaper och är inte tiltdregande son nodehund. och
innan tlen blev s& väl käntl, nårte d.en för nÄngo he fraratått 8oo
tbara en liten brun bund.'r. Degs lÄngaant och stedigt stigand.e
populeritet kan endagt tillskrivog eD sek, nömligen dess läoplighet cå,som faoitjehund, och tlet viktigcste för en såalan hund är,
att ilen har ett gott temperenent ocb ör löttfogtred' Foctran underlättas 3ivetvis av god intelligoos och hör står Corgin på toppen.
Det ör ett faktun, ett har n&n en gång boft en Corgi, har Eatl fått
så höga krav, att nan har svårt att finna notstycks inon andre ra6e! r Denna ytterligt höga intelligens neilf ör clock viaso nockdelar
för oerfarna hund.ögare. Det är bera rött oeh riktigt för en livlig velp att pröva gin atyrka och viljekreft n-ot rin ägare och ju
intelligentoro den är desto bestiindare er d.en.' Nör en sådan hund
elutligen är fär<tigf ostrad, blir eten tlet nest f Urtjugaade siillshap, mycket merrl titlf redsställantle ( i varJ e f oll f ör nig) än
den lättsanmel enkla bundr som inte kan tänha sjölv och endogt
begär ett få tillbe ein ägare. Det rättc sättet.ott uppfoatla

6en cåilan val.p är tlisclplin frå.n &tte veehora ålder. Yld den åltlefn ör vanligtvis en bestänal röst t111räckltg tillrättavianiag och
på itet gättet'växer valpen upp ned respeht för öierheten. En
Corgi föreilrar ett ba on ögare, son den haa rospehterer mea han vtrra fullrtändigt ryålig necl nÄgon soo den käaaerr att den kan behärcka. I ellnänhet är d.et sår ctt oo någon beklegar sig över en
huails uppförcnete, beror ilet på, att husden inte hor lärt aig lyilo
8oD litea, för att vodlerböronde vorit räiltl att kvöce honom och d.c
snå. alunheterr Bon vorit goacha lustiga boa en valp, är iate olls
llka rol.lga, nör ctet gäller en vuxen hund. Det gtockorr iljurett
son fÄtt göra aon det velat under något cou Er eu ganska låog
tid i en hundc liv, han inte förstår ett ctet plätcligt skall
ctraffas och blir givetvis indignerot. En gådan situation rhall

aldrlg behövo uppstå.
Nör Jag först börJaile gå på dreseyrkurserr frågad,e mig en hund.ögere:
rlycher }{i inter ett degga hurser är en und,erbar bjälp?n $ejr upP.riktigt aagt, tyckte jag inte det. De var roligal tsen vea aon helst
too bar heft flera bundar i nå,nga år, ber antingen en invond aukto.ritet, vllhen hundarna genart k6nner, eller ochrå blir hoa fullstäniligt överväIdigact ov cn nasss besvärliga hundar. Jag kan ha tre
avelrhundar ocb åtto till tio t,ikar löae i träilgården och förutra'lt
att Jeg 6r ned d,eo, vei jeg, att tle komoer att uppföro aig ortleal,-.
Iip,t. f nin frånvaro' skulle jag emollertid. inte könne nig lugn :ed
ott länna aå nånga tillgaom&ns, för Corgin Br inte ett flockitjur.

Sjölva ortea av ilet arbete, son en Corgl är föitd att uträttar forr'...
r&r iudiviilualitet, eller, såaom Hr, Jobn Eoluea, dea välhönile t: l
Ifråga oB jahthundart
norenl uttrycker det 'rrörligt intalleht".
som under nångo år fötts upp för att epåra och apportercr verkcr
det lblenit s&son oo bela deras stnae aå gtältts in på deree trå
funktioner; ett de iate gärna har utrynne för andra tanhar l olik.r.
situatlonor, ron hon upphonna, n€n ilärvitllag gör nea ett f elbedömande, ty hundor, och Corgis i oll aynnerhet, kan tänka och fuadera
ut problen. Det f ordraa E€r f ör ett vahta kor..än att rutc oohrina
och ehälla och oefca den i besorari. Corgin nåite löea vissa prob-]-em
rj&Iv. lltr alla horno uton en gått gonom griaden, uåate ryonaren
drivar in och föeos tillboka till ile aod.re- En ung hvlga hanake lrar
god bfölp1 o.)n
f öravunait och någte bäntes hen. fnrtinkteo lir till
det är förvånenil.e hur snebbt en Corgi kan f& grepp on eD råiton gituo-
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tion oeh växa ned uppgiften. Det är dercg Lntelllgens, $g5.ea lydni<t
och dersr arlnäana låttbet att foctra, ron har gjort att så oånga
oänniskor föst tig vid. rosen. Degsa <lrag har tillfullo
bevisats
geBom våre uångc bruksprovsvinnere, vilha f.n. inkluderar ivå brukcprovachanpionr.
En Corgi-valp börJar visa sln intelligenc red,an vid tre veckorc
åltler. Efteraon tten tycher ilts om en anutaig liggptats, ör clen

lart becruton att komna ut på gorvet för att göra ifrån sig, oedon
endre raser beböver ren bötltl varje dag. De aon ilr verkligt eluhtiga
hen tidigt lä ntoilettevanorr i det ett de völjer ett hörn ov lårton
ocb rastgörden och alltirt onvöndor detgenoa. Det är ett tecken på.
en dun volpr ton soutser oed cin restgård nöra ttäagrlet, rlör ilen
vonligtvia sitter eller springer. 8n nornal valp, som cöljr lon
clirltkaprbund,, blir ruosreD på. två til tre veckor. Jag bor e ld.rig
cett en kennelhunil på över ser månader, goa bohövt annan uppfortron i iletta avseende än att sräppas ut på r€gelbuntlaa tid,er.
Ilet f innr tvlf ovenor, con Corgin bar, son naa hraftigt bör notarbeta. I)en eno är ott nafra i benen (vllket i ocb för sig är all<leles naturliet) och den andra är en alltför stark vaktinrtinkt.
I ilet första faltet ör det inte fråga oo att nona något illar det
är bara on lehr oten det år inte alla som förgtår iletta och denne
ovaD& bör ttärför atoppos helt ocb håIlet.
(Detta han vera löttere
sogt än gjort. Jog her en ung tih, rou erdrig gör ilet ned någoo
annan än ned nig. Hon tor fatt i nig just undsr kaövcchet och
efterson det ör ett uttryck för hennes specielle tlllgivenhet för
oig, bar jag ald.rig tant henne av ned det). Yahtondet han vsro
nycket beavärligt på utatöllningar och göra ett trÅklgt intryck på
förbipesserande, Det n&gte göros klart för bunden, när det ör
tillåtet att vehte och när d.et inte ör ilet. I)en ltir sig saartr oo
l{i är bectänd.
Det eällaynta fo}let ned ea nervös hund bar lunaits cedan före
krlget. Det är inte nå.gon ny f öret.eelse, oliha saker upprör oliho
bundar. 8n huncl. kan voro skygg för fränoande den inte bry clg
det ninsta on eld eller bullcr. En ennon kanske älchar alla besökande Den är vettakröoil för ett åakvBder. Ilet viktigarte 6r, att
intet eleg ov rädale får åtföljar ov nervör aggrssaivitet. Corgis
har ebeolut blivit bättre i ett avgosnd,s. Före hriget ver vld

8rtora utgtällnlngernc de bäste hund-kls6cerna reD& belvetet.
De flecto bunderna viaede tänd.erno, reate borst och slet för att
komma öt varand.ra. Nunera är ilet verkligen ovanligt att s€ aådant
ifåf igt s6tt i ringen.
cl.e

Corgi-tikar; ned gina starka noderginstinkter, är de asst förtjusands nödrar. De älahar gine feniljer och vtilkonnar nänskliga besökare att beund.ra deres vackra valpar. De har nycket säIlan den
svartsjuho äganderöttckönslo, son hen vara rA begvärlig. Sedan
1936 har jag endect hört talas om tre dtåliga oöd,rar och i vort och
ett av d.eare falll har jag unrlrot oD inte tihorna störtc på något
sött av brict på lugn och ro. Bn ung tih aeil rio förtta kull
behöver {blontl lltet tid på. sig tör att förstå, att tle volpar hon
ned smärte satt till vitrlilen, vorhllgen är eo del ov heone sjiilv.
Om hon Dorrar åt tten, när de förct läggs tllt
henne, tag clå bort
clen och håll d.en varmo. Giv henne tid ett hoona över vad hon
gåit igeaon vid neitkonsten. När hon har sovit, etryh dl litet
av bennet avslag på en valp och låt benne alicke den. Dette har
nig vot,erligt alrlrig alagit fel. lill och oed efter de ber slutot itlo valpernar ty.cker de fortfarande on ett koooe tillbske ocb
leha ued dem, aär völ valparna förrt,ått, att ojölkberen ilef initivt slaglt lgen.
Corgia hor ett gott ninne ocb glömoer lnte goole v&naer. Tre
år betyder ingent,ing för en vuren Corgi. Ilon ger Br saDma välhonathälaning, ron ilen gjorcle varj€ Dorgonl aär den bod,de hos Er.
Oo tlen uppfoctrer tillrenoana ned bara, lon fÄtt lära eig att behanclla ilen ordentllgt, njuter Corgia av lehar ued faniljen. Jag
ktinner tilf en Corgi, too bodtle neil ea fanilj i tre å'r, innan eD
baby kon och irtöllet för att bli svartajuh på babyar blev denna
Corginr speciella egendon. 8aa såg oeil stort intreaae p&1 niir
den beilader, natodes och klticldeg och när yognen ställ,rlec ut ned
babyn sovor-'e'.lden satte hsn sig olltid under den och endost folk
haa känile fick konme i aärbeten.

Corginl oed siae stånctöron och ain skarpa börsol, atår lnte någon
oftar s&soo vakthund. Den bör grinden alå. igen, ianan besökere
konuer fran till dörren. [an lär sig snabbt ett ktinna skillnaden
på eia ägares bilmotor och on frännandec. Nör väl en beröharo
har slöppts in, se ilå till ott få ett rlut på ghöIlanilet. Få
hunden ett förctå1 att nEr den en gåag ber talat on för Er, att
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en frtiunande har enl.äntr så är clet allt ron fordrsE.
Jag tror, att jeg bar tächt alla karaktöristisho drag i Corgius
teoperanent, sågon jag känner det. De är eaellerticl sådena förunilerligc snå hundar och s&, kvlcha, att roogers inför oförutcedtle
btlnilelser, att jag ol,clrig skulle bli förvånad att höra on visge iniliviiler, som utfört handlingar, soo jog aldrig ckulle hs dröot on.
En rak iir jeg säher på - cv alla rtlaer jag har försökt oig på., och
ctet är nånga, finns det inte någon aon Jag tycker sÅ nycket on son
Corgin, och uton €D eller tv?.. eller önnu flera gkulle llvet inte
var6 detrenna för mig. Jog är tockcan not den för all d.eo glätlje
dle

har berett nig.
fii6/.{'A*f4#"/d*/'/.*

VAIIIII FAIB OF CAUCOUIITI (eert, CACIBT SKK internetionella örebro
oEj f965; certr BIB, SSDrs vendrlngcpria II Stockbolo naj 19651
certr CACIB, BIR, SKtr internationella Stochbolo oht. f965) vöntar
volpar a Lees Schsrao (cert Stockboln nov. 1965) aen 2r/L2. Prri
6. Dillenbeekl Bågvögen 7p Lidingö, tel. O8/6t 48 99.
$$$$$$$$$$$$$$!

llrr. fhelna Oravte föredrap på SEllshapscftonen d,en I aov. 1965
ett referat av Sveo-Epsert Bercelin.
Hrs. Oray började nedl ott berötte om hur Selrh Corgi-rat€n gtortade
i tnglentt i nera officiella hundsennenheng. Han vet iate riktigt
hur Yelsb Corgin.har utvecklets gå,gon ras, EeD så oycket hen sägoet
att nedan orenpelvis schäfern och rottyeilern är gjordla hundraser,
gå bcr Yelgb Corgin utvocklotg självrtåindigt ocb foktiakt producerai slg sjBlv. Det är bönderne i Yales, som bar behövt eo vallbuad
för ett valle bäctar och kor och ta hen dem. Det ör aålunda en brukr
hunil ahopail för ett visct bectäot änctenål. Den i Sverige f örekonmancle vtirtgöterpetaen har tyitligen baft a&Bme användniag. Kanake
d.äri ör att finno de båd.a rarernct rtore likhet.
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Det bcr utveehletc tv& skild.a typer ov Yelah Corgia. 9"o eno finns
i Penbroheahirel k,ortare i hroppen och ofta ganska raho ben och BoD
iblancl f,ödr utan svar!. I Cord,igonchire bar utvecklstc en något
tyngre typ, loo cldrig fbdes utcn ayent, till en början föratod

10dea engolske kennelhlubben inte, att tlot rörde sig on två ckilda
retor utci man inregistrerad,e sndast en rac. IDom denne parade noa
utea större å,tak,illnatt mellon Penbroke ocb Cartligao.

blev nen enellertiil nere klar på, att det ver tv& rasor
ocb det bildadeg två lägerr tom tyclligen inte alltid var Eamso
Iate enE donarno gick fria från att ongagera sig i den uppltonna
rivoliteten. AIlt tletto verkode hindroncle på utvecklingen. S&
rnort ilet emellertict blev klert ned Kennetklubben (f 934), att nan
akulle rähaa oed två rsaer cÅ börJatle en gtcrk utveckling för de
båcta rBserDB. Mrs. Gray var sjölv neil om att bringa f rågan tllf

SnÄniugon

denae löanlng.

Ett törhfr.lIancle som har bidregit till Yelch Corgias popularitet
i Baglancl hor varit, att ttet hunglige hueet ber Uelsh Corgis.
Några aadro hunrlcr förekonner tydligen inte i den kungliga faniljen. Det börjatte med att dåvarancte hertigon av Iorkr sodermete
George Vf och for till tlrottning Elisebethr blev iotreeeerad ov en
felrh Corgir son Hrs. Groy hade g8rlt aom valp till ea bekant. Seden f943 bar drottnlog Blisabeth haft Yslch Corgis.
Pl ilen tiden var priserna tnte s& böga. 1929 kostcde on Yelsh
Corgi lO cbilIingl d.v.s. i nuvarande kura 7 kronor ocb 5O öre.
En chaopion hunrle kbrte t pund ocb 10 ghitliaga, vil.het ör uågot
nor öa feotlo kronor.
Den bägta chenpion, Eon Mrg. Gray hor baftr Y&r Dregon. Hen inglck i.en hel hull valpar, lots Mrs. Groy höpte. D€ aad.ra i kullen
blov late på n&got sött närkvärdiga. Drogon var far till 12 chanr-

piona, vilket fraurför allt på dsn tiden var a&got enoståender eftersou nan då inte hctle sÅ nånge certifikotutstäIlniager son Du. Eftorson Dragon hacle eD så oufottsnde och vocker ovhonna, 3å fians hon
ned I en mäagdl ctantavlor, åtniastone on nan går tltet längre tillbaha i ticlen. DD man i USA, soro h.rrle fört sin huaclc ctantcvla
ttllbeko rihtigt långt, fenn inte nindre ön ,2 linjor i gtautavleat
toa leiltle tillbeha ti11 Dragon.

llr8. Gray gick därefter över ti}l ott tale o6r hur hon onaåg att
st,andarden skulle tilltmpos och hur hon bccle funnit våra Uelsh
Corgis vorc.
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Tendensen är ctt [elah Corgis f&r ulllgore och längre pöls eller
att den bllr alltför hård. DeD riktige pålsen skall vera ajuk i
förhållonde till en cträv pitle och på salnma BåDg glssortad., efu att
den ctöter ifrÅn smuts och väte. All.tför låaga pälcar och vågiga
aådana nårte notarbetcs. Det hör iate ells ti,11 felsh Corgirl
att ha eu så.d.on pöle, enedan den är nindre väl ögaad för en vclLhuad.

llrg. Gray hado på' htinnp att vi fann att clooaroa bade ol.lks åsikter
on hur ea felsh Corgi skulle re ut. Så var d.et ochså förr i Bngland, norr inte Dumere.
ilrs. Groy var glett överrasked ctt finna våra Yelsh Corgia vora ov
en aå godl hvelitet ocb typ, sortr den hou sett på utställniageu.
Det var en Jänn typ och en bro atandard. Tenperanentst fann MrJ.
Groy vore sörakilt bra. Ett per Welsh Corgis vsr viaserligen
ahygge på bordet, neu det troilde Mrs. Groy beroilile pår att vi lato
var så vene att viEn upp våra buarlar på bortl.
l,ltt. Oray var räd,d för ett vÄre Selsb Corgis var på v6g att bli
för store. Må.nga coa vl.eades upp var redoo på gräasen till det
tillåtno.
Santidigt ville hos veraa för olltför snå Yolch Corgia
och i velot nellan en för llten ocb en för storr rå löreilrog llrs.
Oray en för stor, eogdan Velsh Corgin var bruhshund.
Yfrro felgb Corgis var i allnönhet lagoo höga. De fleate ver lÅga
ocb bre, ll&gra var för korto i ryggen, vilhet gev ett terrierliknande intrych. Detta är inte bra eftergon det oest typlako metl
Yelrb Corgin just är, att d,en skall be on go<t lEngd.

I)äreftsr bedömd,e Mr!, Gra3r tle tvÅ förstopriategaroa pA utställningeDr Pörgt visedec Venity Fair of Cäocounty upp. llrg. Gray gav
henne föfjande utlåtendoa Bro längclr Lnte för tång nache. Bra
proportionor på. hcaorna i förhållande tilt naoken. (För högo
hasor gör att bchdelen ev hroppen blir för bög och huoden verher
överbyggct). PäIgen ojuh på sanma gÄng aoa hårcn v&r hårda con
gIat. Undorpölsen tjoch. Rygglinjen br&. Huvudet, roB var bland
dlet böstB på tihen, ver eit typiskt Sslrh Corgihuvud. Sött utceeode. Stora öronr verken för apeteigo eller för akedlliknoncle.
Det var bro brodd nellan franbenen och bröstet gich, djupt ner
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nellan deEse. (En Welsh Corgi får inte ha för raka ben som en
terrier, utan de shal.l följa bröstets rundning). FötterB& v&r
gansko bra. De kunde doch va.ra litet tjockare. I)e var emellortid. varken för långa eller för runda.
On denne 9eIsh Corgi ha<[e Mrs.
Sedan bedömcles Grytimes Aitnirol.
Gray följand.e att säga. Den såg bra ut från sid.on och hade ut-

Pälsen Yor något vågig, men
närht bra och hraftig rygglinje.
inte så nycket ott d.et var cl.irekt f el. Den bord.e enellertid. varit rakare. I övrigt var d.en tjock och bra. Hunden YBr något
längre i hasorna än tiken, dock inte så nycket att rygglinjen blev
förttärvact. Bra triangulärt huvud. Bröstet gick bra ner mellan
frambenen ocb nackon var bra. ögonen borde varit något mörkore.
Hunden rörde sig bra.
Yiclare risades Rytta.rens Poseicton upp f ör Mrs. Gray. Ochså denne
var en bra typ av hund ned bra benstomms och kraftig kropp. Jämfört ured de tittigare uppvisado hundarna var hon tlock rfyrhantigrr.
IIan bord.e varit l.äagre i ryggen. trtittern& Yar tunna och öppna.
öronen var bra.
Bra triangelfornat huvud, men något för kraftigt.
Piilsen v&r lit,et för hå.rct nen brukshundsnässig. Eosorna var litct
väl höga. Han hade vackra mörka ögon.

llrs, Gray blev sed.an utsatt för en mängd frågor, som på ett trevliet och skickl igt sött redrites ut och besvnrades. Av sv&ren fragrgick f ö1j an.cle.
0n en huncl har f ör högo ( f i;r långa hasor ) komner bahbenen att
skjuta upp den bakre delen på kroppen och hunden blir överbyggil.
f nodern tiå har det inte visats någon ]å,nghårig (f tuf f ig) huntl
på utställningar i Eaglanct. Det är inte praktiskt mecl ea lång
päLs på en Telsh Corgi mecl så korta ben. På nenrLre år hor tlet
funnits få f luff iga Tel.sh Corgis i Englanrl. Det är svårt att sliga
att visss blotlslinjer skulIo ge speciellt upphov till låaghårig
avhommo. Det är dock }ät,t ati bti ov med fluff baro nan väl.jer
rätta bLodtslinjer och inte avlar med så,d.ana, som man vet eller
Det är lättare att bli av med fluff än
förnodar har gett fluff,
ned exempelvis grova huvuden och fula bogar.
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I Eagland sker en stor ilel ev bedönningen ov $elsb Corgis på bordet. Ilet var aänligen mycket tröttgant att d.öura (haana på) de
låga hunderna, när de var på marken, I)onareng rygg hötl holt eDhelt inte för detta under en utställning.
l.tan oåste enellertirt
beilöma huaden både på bordet ocL på marken.

Mrg. Grey begtönde eig ofto för vilke hon ansåg varo bäst redaa
vicl dlen första uppvisniugen i ringen. Dsn f örsta anblicken gav
oftast ott bectåenale intryck. Ibland måete hon dock justere sitt
första omdöme, aär hon hcde gronshat dem närnare på bordet.
En'hund, aon gå,r och rör sig bra, är lon regel en bra hund. Iblond
kan nan ctock uppt6cha fel vitt en näroore undersökning på bordet.
Ingon vet varlfrån clet vita i $elsh Corgin urlrprungligen hor konnit. Dst bar funnits sedon länge tillbeke och härstonmade nöj1igea från terrier.
Hrs. Gray påpekeclel att de vita volparno ofts
vBr god.a exteriörnä,gsigt, Ben rekonmonderad.o, ett non i avela
skulle undvika huntler och tika.r mect storke vita marheringar ocb
särshilt att två slrdeaa parades med varondra.
Huvud.et ghall vara triangel.f ormat ned uppctfr,eade öron.

typfärgen på ögonen shell varo hesselnötsfärg d..y.s. netlaabruae.
ögonen fick inte v€Lra för oörka eller för aoå, ty etå blev de elaka.

8n svag unflerkähe är ett svårt fol, Iikas& d.en överd.rivet böjda
no3 eD.
888,&888Ae,t88A,8,8
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Hur många resgruppor och hundraaer han t{i te freu ur
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SVENSKA VELSfi COT'GI SÄLLSKÅPET

Erenpell Terrierr Foxterrier,

N

Stövere, Hantltoogtövore

Lösaingar insändee till. SYCS:s sekreterere, Fru G. Bergelin,
Kapellbacken 8, Brevik, Littingö.
tävlingstirten

utgå,r den f 5 jonuori 1966.

Pörgt öppnade lösning med de flegto hundaamnen belönaa roed ett
hundhalcband.

Pördioo Julklanoer i

ooooooooooooooo
nitten på, d,ecenber!

Tel. 08/494588 8ru E.
Nv?tlöo. llin ilotter Cygnus (Z år) fick sin första valpkul1. 24/10-6r,
lätt, snabbt och uten konplikstioner. 6 (q+Z) välgkapta valpar.
Alla aju når brat Stantaglar Valpornas FAF = Ch lleppy-Oo-Luchy,
FAAPAR = Ig!-gJgX!_9b Cravleycrov Prenh, FABFARSPAR = .Lg!_9!
Cravleyclovs Baonov l.lastor broom, IAEI$$EAEIAE = Jg!-j! Broon of
Ballybeutra o.6.!. Yclpornaa $Q! = Cygauc, }l0tlM0n = .Ig!-g_-Ugg!_.,!!
Byttarena Urga Xeior, @IS!I19& = Sv o Fsh Ch Stornerbanka Astute,
M9RMORSUOIIPAIiSIIOB = Ch Stornerbanke Ilalryneld. I'lORl.lOBjSSÅR = &!L.g
Noril Cb Byttarena lvanhoe, HORMOBSFABFAB = Int Ch Zephyr of Brooe,
MORMOBSfAfifABqFÅe = g! Knovlcod, Cllpper o.B,v. Jag tycker barnbarnen
har eo hel ttel att bråg på.
Lyckt iga Mornor. Lotte
alias Int o llorcl Ch Ryttarens Urse lrlaior - Ägore Borgelin, Li,<lingö.
///////////////
'rJag vet inte ven nin ferfor v&r, noa jeg är foknycket ner iutresserad av vad det blir av honc aoaron och

Abraharn Lincoln:

tisht

!ongongborntf .
aaaaaaaaaoaaata
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I i{GS RBSULTAT

(Per Erik l{ol1ln)

ÄALBORG. Donnark

Domsre: Herr M. Krncilnikoff
Vic[ Densk Kennelktubg Iatornotionella utställning den 28-29 ougusti
f 965 deltog 2 Yel.ch Corgia ( f +f ):
Huntl t

öppen

klagsr Skoqelog Nigo, Skogluad, SeIInäa, I öklr I skl,
HP, BII't.

fih

r

öppen

klass: @,

Henricson, Oöteborg, I öklt
I skl, cert, Epr CACIBT BIR.

Donarer Herr S. Carell
Viil Svengka Kannelklubbens Internationells utctällning den 2-3 ohtober f 965 <teltog 6 lJelrh Corgis ( l+l ) r

Lerun, I ökIr I ekl,
cert, äp, CaCIB, 8IB, Cbaupionat
!h,l!3gr Lindbergr Oöteborgr I öklr 2 skl
Triton. Alurr Göteborgr I ökl r t skl
Uagdonaklaas3 !g4!gr Lintth6, Lerun, I ukl, I uhk; I ökl' I skl
cert, Bp, BIM
öppen klasg: Binpqr Brig, Petters!ron, Göteborg, 1ök1r 3 skl
Bingor titanial Ryberg' Norabronr I öklr 2 skl

Hundarr öppen klasrr

Tih:
Iikcrl

Mouatebonhg J?gee, Lin<1h6,

slocKuoLl.f

Donarer Hrs. theluo Oray, Baglaad
Vid Svensko Kennelklubbens Internotionella utatäIluing d.en 30-31

oktober f96t deltog 3f WeIsh Corgis (fl+f8):
Donaroberättelser från denno utställniag bifogrii.

16sl0cKEoLu

t Mr. Y. Burrorr Eagland
Vitl Specielklubbeas för SäIlskaps- och Dv6rghundar utställning
2I novenber f965 deltog lO tlelsh Corgic (3+Z)r
Domare

Euoda,rr öppen klags:

r

Tlkarr

Tiksr:

den

Leeg Seherzo, Hult6n - DilIenbeck, UpsalaLidingör I öhlr I skll certr Hpr BII'l
Mountebanks Golclttiqqer, Osccrsston, Sunclbyberg,

I ökl' 3 skl,
Norrgätgrs Neuf, Jonsaon, Eölör I öklr 2 skl
Itingbergl Stochholnp 2 ukl
Ungtlongklatsl EI$IS,
Geytlnea Black and Yhiter Linilh, Bandhagen,
1 uklr I ukk, I öklr 3 skl'
öppen klass: Audreyl Linilgren, Broona, I ökI, 4 ekl
1 ..
, ol Crocouatv, Vroitv Sairr Dilleabeckr lriatingö.
1 ökl, 2 skl
Cassiopeia, Bergellar Litlingö, I ökIr I cklt
Certr Epr BIR
Qeytlne-s- !igk:Xe-,Up, Kölloan, Baadhagear 2 ökl
Norrg.öterr Notbinep Janllon, Hölör 2 ökl

Onslaget tryckt av Boktryckare Evcrt Zettergvirt,
StÅ.lhannrat

/Ze+.lerqvist Bohtryckeri

AB

Linköpiug

Oorlagsbililen: Iut, o Nord Ch Cravleycroy Preak nillail av P.E. YeIlin.
I

