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MDDLEMSAVGIFTDN är Kr. l5:- per år (Kr. 5:- för familjeoedlsn)'

D€! ksn sätiRs itr På SY€Dsha Helsh Corgi SältEkopets Postgiro Er

7O OO 27t 6dresst Svensks l{elsh Corgi Sä11she!etr {itistocksgatåD

J Lt c/o Klinae, Sdockholm N0.

4lLgIlfEE i Welsh Corgi Prsi er Kr. 21- Per rad.

över EeilI€Enornas

hunilar. Deiia hen fuIIföljes enalast meal hjälp ov hoAlebdarae siiilva'

Desse oEbeil€5 sti sänd.d in uPPIifter bet!äffanale sina hundar tiII

sekreterer€n 6nligt särskilt lornulår' vilket tiIlhf,ldahålles sv

sekr€terar€d.

SVENSKÄ {ELSll COAGI SÄLLSKAPET har ett FoIoREGISTEg övar meillemner-

nas Yelsh Corgi. Ävsikton ned. FOIOT{EGISTRET ar ait ha en ilokuoen-

iotion över lrelEh Corgi' son t,i1thör(t) Eodllemnåt inom Svensha

l{elsh Corgi SälIskap€t såDt ati föIja upp Yelsh CoiSi-rasens ut-

vecklinc. Enda BöjliAbet€n att få FoloREOISTRET kom])l€tt är {lenpo

oeillodnsrnas beDägoe Detlverkån. M€itlenmarno oob€il€3 vänIigeD 3än'Lå

in ett foto i fiirg aller sv&rt-vitt. Storl€k 9 x l2 €Ilor liktrePil€'

HunAea önskos tr€1st ståend€ i tlelfigu!r Profil saEt €nsan.

POTOREGISTRET yisas På SällskepsAftnarna'



ÅnslröTET

Sällsk6pet hö11 sitt oraliDari€ årsnijie ofrndagetr alen 7 nars i sltaiis-

olssionetrs Riilalarsal vid Sto.torget i Stockholn'

Styrels€ns förvsltniDgsb€rdtielse för 1965r som då 1ästes uPp'

3Bger bl4nd antrat t'öliotrde.

MedleBsaatslet var viil å!ets slut ll5, vilhei innebär ed öktin8 petl

I9 s€ttBtr 1964.

SellskapdaftoB hAr hÅ1lit,s viit årsmöiet alen I ners ne'l J2 niilverontle

och iten I noyenber n€il 36 !ä!varaadte. D€n se'lv&nlige Proheaadlen

hölls på Söilr& Djurg&rd€B Aen 23 nåi. Vida!e her styrelEen h6'Ilit

5 protokollf örda sannånträaLen.

SäIlskepet hblL d€n 14 nars 3itr förstr inofficietfa utställning i

Kulgl. Livgardesskvaalronons erercishu6. H€r! BertiI Stedl-Oror'Iöm-

d.e de 44 startanale f,elsb Corais. (Bäst i rasen bleY sv o Dsk ch

Ryttarens Ton litt, son h&r fröken Lenå Ringberg 3oE agar€)'

Wefsh Corgi Prat koD unde! 1965 ut ned 4 nuooer om sahmEblagt 5I si-

alor. Meil Tel5h Corgi Prst sänales ut protoholl fråa Sällskapets itr-

o??iciella utstdllning' Speciå]klubb€ns fbr SäIlsktPs- och Dväig-

huDdar uist:i,1lning i StockholB den 16 nai, aä ltiss P' Ilevan var

alonare, och från SveEska l(etrnelklubbens itrtera'iionella ut'3tälltlin8

i Stockholn den 3O-lI oktobet, där M!s. T. Gray vor donar€' Prqto-

hollenr ao engelska översAtte ov fru G. Dillcnbeck' osfatiedo 28

sido!. P!ån nr 3 &v velsh corgi Prai' årgån8 1965, hsr publikatio-

nen fått etrt Dytt onslag. Boktrychere E' Zott€rqvist har 1åtii

trycka detta omslag och skänki tiIl SäIlskapei ett s6dani rntå]'

att o6stagsfrå,8ån bedtöns vala sdhraA fd! cirkÄ fyra år franåt' T3e'

la! ?å onsleget ber her! P.E. vfAlIjD giort.

SäIlskel)ets healerspriser hor uniler årei delats ut till 3ex hundlnr'

UpplysniDg om Söllskepot och Aess syften hol b€driviis På utetöll-

ning&r godoh Yåre populäro skyltor o€h Senom ati såIia tlelsh corgi

Pr&t, V&r publikation har wialåre &nvänts i intoreotionssyfte båile

i.non- och utoDl4nAs. Blonat Atrnst har alen säBts i'ill de svenske 
'lo-

o4ier soo är &uktoriseraae ati aöma WeIsh Corgi, somt tilf Dasskst-

Norska, Finsko o€h Svenskd K€nnelklubbarne.
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Ar a€n ekoDonisko r€tlo8öreLsen framgick åt't förrå å-rois inkomste!

var i ruot tal 1.600:-r varav l'5OO:- på Detlleesavgifter och l00r-

på försAlininS av {€1sh Co!8i Prat och 4nnorser i dtenDå' Inkoosierna

h1i gåti åt tiII ait fiaansi€ra velsh Corgi Prai - sioncilGr' paPpert

kuv6!i, porto oic. - sant ett sända n€tld6landlen tiIl n€å1€oDar oeh

onbesijtja &Dudn kottosPoBalens' Vidare har Sällskapsafl'aarne gått

bedL någon förlustrr eE€dlan deltegoravgifte'Ds entlast t:cker IokaI-

byraa och förtäTingen' Eit a[taI pris€r hsr också köpts iD' AIIn

utgiftcrna belöp€r siB på c:3 l'30O3-' vårför årots vinst blev

lIl:60. Söllskapots tilLelrDgrr viil årsskifiet aer 826'25'

vid årsmötet bevilisal€3 1965 års styr€1se full ånsvarslrihet fö!

Aen tidl r€visionen omfeitaile'

Ileq gaDIa sty!€lsen onvrldLes' Styrelsel frangår av fbrsiittsblcdei

i Wetsh Corgi Ptat. Revisolerlet frbken M' Lundqvist och fru E'

Goldridg onvalåos lihaså'

Årsavgiften fö! I967 fAsl,etiiltdes t'ill Kr' l5:- Per Person och 4t'

53- för faBiljenedlem. (SDnna ArsaYgift eåIlor för 1966)'

Efter årsnötet föIide SäIlsksPsaftotrt i vilheo f5 msill€dod! Aeliog'

Den eagelsks Iiud- och färgfiImeD on Telsh Corgi visadles' Vidar€

visedles en fiIn, 3om tsgits upP vid SdIl6k&peis utstdllnina ilen 14

dsrs. Donna filn skenktes av ryttaäst&r€ F' Bong€trhielE till SElI-

sk&pet. Fru G. Bergelin visadlo färStoton på W€lsh Corgis och ?ru

G. KIiEge och folk6kolläråro R' BerBlunit visBA€ så slid€s oo'l l{oI3h

Corgi 3oo centralfiguter.

Vid k&ffoi och alen irevfiga Pratstrunden Iotta'Lcs sÅ' ui €n hoPfdllbar'

mychet siDnrik och ?r&kti5k hunilkorg' Dea hs'le gjorts 3v fru trt

Eult6! och skiiakis tifl 56llshepet' Lotterna vår utsåI'ta på en Ii-

ten siunal ocb den lychliga vinBe!en bleY frbkcn M' Sstrcaas' SsIl-

skapeis ordlför^nale tackaile fru Eult6n hiiirt'liet för hennes utomor-

d€ntliga vätrIi8het.

FOlOP,EGISTRET neal siar lArS- och svartviia bilaer och uPPlysnitrSar

på EeillenE&.tr&s {e1sh Corgis studlerrdl€s o€dl stort iltrsase'



SyeasLa l{elsh Co.gi Säl1shs!ot hAr boslutai att lik!on fdregåendo

år at€IB ut höA3i två, healerslris viil var och €n av Sveashå KeDneI-

klubb6a anorihoals itrietnationefls ut,ställdinger ulAo. I966.

Int Utst6llDiagnrna år I
NorrköpiD8d6n7-8n&j
Suaalsvall don 5 junl
örebro den 18 - 19 juri
Visby d€n I0 juli
Hälsingborg d€a t - 4 sePt€obol

cöt,ebo.g A6n I - 2 ohtob€r
Stockho}n d€n 12 - l3 noYeDber'

I. Heile.spris utdel&s dill Ae!

Sesrsrhl&ssr som fåti sKKss hcal€rrpris I ileDEa kla33.

2. Kvatificerait att tdYls ä! tlelsh CoEgi Ponbrok€

!!g till.böt beillon I SveDska lleIsh CorBi S4lIskapst,

ru ör sveDskföilil, och

!!g ej tidigRre år svotrsk' nordLisk eller iatårnation€11

chanpioo,

f. Resultst€i ij.llkidtrogivos i Volst! Corgi Prat och Pri3orna

delas ut i senbsnd B€al Svotrsks Welsh Corgi Sällskopots nar-

nest fölisoale SAllskåPs&f ton.

Soo synos ä. pri36rna frdost BYseiLtla 6oh uPPduEtraD till Ded-

loontr"ns att fÅ frem 3v€nskföilils Vekh Corgis i toP?Lla8s. Vi

f,år hoppssr ått priserne bar lsyttåd verkon till sveIDs bäst4!



{UNDTöNSÄKRING

av G. BerSelin

S i ukYård

På sista tialos hAr d€t häat nå8ra av våro DoiLl€DEar, ett dl€ ov

olika anl€alaitr8sr fått uppsök& veteriuär ?öt 6+'t 1\ hiäIp oea 3itr

sjuks hunal. Iill eq börisn t!oaLdle oEnr &tt ilet var en bagatellt

ett besök och eft€! dei skulle huDtlen vAra liisk iB€E. - Tyvatr

är il€t iat€ rlltid så enkeli. Åkonoen kanske bli. l&lgverig' dei

tarvas uppr€pDde veteriDå.besök föt behaniltiog ocb i sitosts fallr

kaD ägåren stå idför nåAot, soE bsn alilrig atrö6t oDr att hunilen

nåsie operoles. I alet s€nare fålfot fiilj€r t.ox. röat86nr siuk-

husvåra ned itärii1l obli6&torisk onvaccinering (huDd vaccinerail

tidiaere än ett år före intagningen nåste o6taccitreras)r opera-

iionskostntriler eic. ÄIlt itot där kDn 8å, till suEdor.

Likåså viat €n valptring' soo tilL ea början syns g& br3' kån konPIi-

kationer tiLlstödtr och t.€x. ksisa!3Dittr då,ste utförÄs för 3ti rädda

tiken och/ellor vslpartra, Dlir rör itot 5i8 även oB atora hortBailet

och daa er då tacksån vidl t&Dken öve! ati v€tt' &it 6åD tack Yore

s iB "s j uhvårdsf örsii,kritr8r' f &t t il lbak& f råtr f örsiikr irgsbolaS€t

st6rsta al€lon av kostDadortre.

Viilaro skatlås ett mycket stort aDtal hurilst i d€n elltD€: öhade tra-

liLen. Bilen är huDiletrs vlirsta fienaler sä84. shedlsatåtistikon.

JL, 1964 ltgjordle skåator o!sekoile av 60torSorao! 25* av ello ersati-

Bingsorseker och on dlenna skåateprocent onrä.knas för bcle hunAbe-

ståDdetr skutIe det betydot att bilarne dödsshåalat I0 hua'ler I)er

d4g -

Det kan finnrs tiIIfiIlen, dlå, en h&ger plånbok hintlrar huDdoDs rigare

fr3.D ati vidtsga de åtgärder sod står till buds fö! ati hunilsE qkcll

bIi fr13k eller kudna överlevå. Ddrfdr kansko han tvingls ott vtÄd-

rå tlll fiboksidon'rr dlär hutrtlen Yissorli8en ?Å ett 4ycket huDnnt strtt

fö!passes till de sälI4re iakto4rkernar meo €Y€ntueIIt alldsl€s i

oadalstr, - Dei iir värt att fudaLera På,, intrstr ilet är för seDt.

Eundförsökri.tr!en

1ämn4r €!siitttring för hund' 6oE genoo siukalon elter olycksfall dör

oIler nåste dödas eller 3om komner bort eller blir:igsren flånstu-

len. DeDna försii,kring hostqr Kt. 8:- per llr. LOO:_ fitrsäkrin33\e-

lopp t.o.m, Kr. 5OO:-, alärofier K!. lOr-. gåIedos kostsr dot K!.'

J2z- ?'di eD huD.l v5!al Kr. 4OO:-' K!. 40r- för ea hunal vtsrd Kt. 500:-

K.. 5o:- lör etr hunal vArd Kr. 600:- 6tc.



lådBat orsAttDiDB för koBtDaal€rn4 vi.al undorsöhniDg, behandling och

vÅril, 3on utfö!ts ev legitioerail veteritrdr, pÅ. Arund &y sjukAoE

eller shaalo jAote hostaad€rÄ3 för siaLan noilicin, förbandsmatorial
n.E. son v6teriaär darvid tillh6ndabå"ller. PörsikriBgeD oofattai
€j hostngAor för ttonsport €ller föreby8gånde beh&nCliag.

E.sAttDitrg llonas ej fö! tl€ förste l(r. 40r- vial vårjo babondlinga-
tillfäI1a och utgår för vrrje sjukdoosfoll ned. högst ilet lö. huD-

tle. gä1I&nale f örsäkriDgsbelotpet.

DoDds fbrsdkring kosiar Kr. l0r- p6r buBdl.

ovåB!iå,.ndo S j ukvårdsf ör!äkr iDg ör en t j. Ilägasf örsiikriDg t j.l1 Euqd-

fö!sAkting6n ocb hostsr dot aIltså stt få siE hunit liv- och sjuk-
vå,rA6försäkrad Kr. 5O:- (Kr. 4O!- r Kr. IOr-), oB bundl€as fdrsäk,
riogsvärale är Kr. 50Oi-.

llealsr nå,Bra sktuella skadåox€bpeI inoo I jukvårdsf örslikrilgen.

l. 9-åriA iik, oper€rait för juvertumör.
KostDail Kr. 2L2t- - elsatt n€A K!, 172:-,

2. 7-4riq bupa, opererad fö! hudtuDör.

Kostnsa Kr. 28Ir- - ersåttnidg beil Kr. 200:-.
Adn. Hundlea f6raäkred fö. Kr. 20O!- - nax.6rsäitDiDg löa sjuk-

vi,rd.

3. 2-6"rlq tik, opererad föt rrträDsantle hropp i taro€or'.
Kostnrd ir. i62r- - orsättninB ned l(r. 122:-.

4. l-å,riE tik, oper€roil f6! brott pq höger lårben.
Koatnåil l(r. 394.- - o.sättning med Kr. J54t-.

Lnd. I €n tlol lall her huEdeo fått så svårÅ konplikaiioDer €fter
genomgåagen operatioD, 61,t ilen &vliv3ts. ErsettDing utgå.r i dyllkB
lall Deil huaal€ns törsäkringsb€lopJ, ut^D r€ttuktioD för vaal sob er-
hållitrs ?ör sjuhvårdlskoaiD4iler,

I eronpel 3 här ovan erhöll djuräguren efier någon tid ytterligaro
Kr. 40o!-, ilå hutrdon tyvär. nåste ovliv&s. För orlBgdl ptedie Xrl
J2r- + Kt, Ior- = K.. 42:- ut8ick i dstta ?Dll stsättdiag nodl soq-

6anlsat Kr,754:-.

Eremples skullo kuDna nålafaldigas - ovanstå€adle rr eadaet Jt
bcstigt axplock ur dagsaktu€lla fcIl.



skrivno av utgivBren ay OttB COIiGI foitlD, Mr. A. PhiliP Hendry'

och översrtts 4v Fru G. DiLLenbeck.

Crufts 1966 Ekulle föt Di8 ha va.ii iled fbrsl,a Cruftsr aär ja3

inte åelt*git såsoE utst4Il&re setl&n i&8 bölisde ned lason och

följaktligea såC jåg frao emot aleå fritrot i5g skulle hs sÅ.!on

ick€-utstiillsre: Iyvä,rr slog ibfluensovitusen doal p,r. dig pÅ

freilegen före crufts och irg fick iillb.idija de ilsgarBB inte på

CrEfts utaD i sängou: ..... oturligt nog had€ €t åv dloeartrtr

på Crufts, llrs. D. Postsr, bl.ivit tjuk i idllueE3s och vår ilär-

för förhinalrsit nrrvora föt stt dömo tikårns. ,.... Mts. UDa

Tullock tLddale istälIet för M!s. Foaier. Ilonare för hcDhunalarno

var orAföraDdeu i felrh Corgi League, Ill, Arthut Ariilger ocb

h&n fann siD bäsia huBa i MrB. E. ColliBst corgvyn Sbillol4h'

Sbillelah fick certifikltet och son .escrv stodl Ura. V.I(. Palde.-

CuDnirg6r Iat ch BerngroDlin of B!arentra.

Dei var iDt!€ss.nt, att ate trefärgaå6 å,terig€n Bick i idpp' dtr'

soo nånga ev Er vett bå-da dess& hunåar öt i.€färgDd€. Bern-

greElin haale vis".ts reil 3on väntaCes sv honon tidigare PÄ dagen

sv aitr soD, Silve. Sover€igD of Roblotr€. DoDre lnga hundr ä8d

ev Mr. B.S. {arriagton och uppfödd av Mrs. L foxr hsdle YubDii

gias iidtiBsr6 klcsser och slutaile soo BAstB Udghutrd. I tikrinSgF

haä€ unåo. tiAen Mrs. tullock lunnit sin certllikatvinDdre i Mr.

och Mrs. Duckvorihrs Ch Clovleythorn Miss'Poppotr vilken reilstnera

bley Bäsi i Ras€D. Uppfödare &v aletraa vdlkändla tik är !1r3. Sibploa

och hotr ar llltslr eftet Mr. och Mrs. Duckvorthrs Ch Crovleythord

SBovDsn. viansrs 
^v 

tese.vcertifikatst vor Mrs. E.J. Bushbyrs CF

Yi.Brod Rhåpsoily. Desss teÅ. tikår bolanssrealo bildeD ifiå8e on får8'

A4 bå.ds är rödr ocb ritsl Det, är intreBsÅnt 
^ti 

veta' att båds

dlossa tiker iir sn3rt sex år gndlo. Jag tlacker d€t 3ögot ea bel

ilel oD ilen vård och oDienke, son ä3erne har Civit dessa tiker, dÅ

tle kan yirne vid. den Åldern. Jag vill iDte p:rsi&r 4tt 51 1r dr eD

b6d tllder lör €n corgi' låDgt dlriflt,n' nen natr skulle bc tloti'

att dlo yldro tikArra sLulle ha en Btörre chads ett vinnar oD i[€ var

ov jSDngod keelitet. Det k&nske beror På, ait vi f.B. into har på8-

!o yB8re tih6r soo ä. lika br^ son ile son är 5 eller 6 !"r. Det ör

€tt iDtr,]ssant änDe' sod !{i k1n täBkrs h& Edta eB!& åsikter on.



ev Beryl MoraAB (1961 årr 'iIeLsh CorSi League Eendbook), över-

söittriD8 av Pru G. IliIl€abeck.

Ve6 som h6lst son h3r rå,d kan kötr)a en uxitllllilgshunit - nen tlnb

3å nycket oera s!äDDsaiLe ait löas upp en så-d&D!

Ifråga oo bosklp, yäxior och fådln. är alet ett beviset faktunt

åti Iinjeåv€I 5t tlen mest frsnSåagsrik8 oetoiletr och det'to BäIlor

likaledes ifrå,cs oE hundlr. !ör dl€n, son icke förstår tetDent

kad niolaa att'rlinjervel'i betydor eit taga sn goal huna! aob bas

för Bder stao och paro haBs avkomoa, så ait D&n fl,r perningar

De!.1an balvbror ocb bolvsysterr eor- €lIer larbror neal systsr-

eller brorsdlotier, ooster eller fdster Deal gystor- ellor brorson

elI€r psrnin8 d€al Dor- eller fÄrlar. SjäLv ansor jeg inte psr-

DiDg&! oollon ftr och dottcr €lle! mor och sotr läopliSai släkt-

3hop€t år för nära och iDt,et friskt blod hobEer in. Uen niste

kooDa ihåg, att liDj€evel föralubblcr allt- både goda och d{liEa

e8enskåper - ocb d6t är ilrirf6r o€rhört yihtict 6ii känne till b14o

de stsrka och sva8a punktertr& hos en hunal, I)6, yilk€n msa tånk€!

linjeavls. Ch Rorsvel Roil Dragon Ar itet perfekts exebplet på

frrngåag Deal al€nne nstoå, och jsg iror inte, ott ilot finds Bå-gon

viBnÅddle hund, soD irte nån.if$ldiCt koD sp:iro3 tillbaka till

honoD.

Neturligtria dr into slla huadBr lika livskraltige ocb har lsona

förmÅ96 ati nedArva sila goela €gsnskspar. Dot fians Bån83 hunala!

ocb tihsr, soD lyckats väl, D€n alalrig kuDnåt lraDbringe B&8on.v-

ko6bå soo eDs iillnäroelsevis varit likvärdig o€il (l€e sj;ilvar så oe

Ni öyeryäiger itt börj4 e€d utpfijdninS, år dot €tr Goit iit6 itt besirhe

o5,ng& utställBingar, innån $i käp€r en tiL, när ckull€ jag vilja

fraDhÅ,lls, att dst Ar bAttre för nybörjaren att börja 6oil eB tik

än oedl en huBd, ofterson ale bäcta och Dost länpligd hutrdlorns i

land€t alltid ör tillgöngliga för er överkoBlig avgift och ilctta

Ar iljur, vars härstaoning oo8greDnt p1aa6.Dts &v nänniskor netl

lltng erfa!onbei -

Det år naturlidivis båst ett st^rts oed en verkli,3i god tikr hs!

ob ed sådan skullo vars för dyr, han h€nnes icke-liks-bra kull-

sy6ier €v€ntuellt fra6brinrl6 liks bra aykoodd. Det viktig& ör

att bs eB bra krDfti{t linje. En vintr&Bale hundl, soB ar €tt lyck-
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at resultai åy en plaDlöa p&.ninA, år &v oych€t litet vErile lör
rss€!, d[å ilet er fögB trolj.Bt stt ile! Lad trealälvs lida goala ege!-
skepe!r unale! Aet ett en hura oeal ea väl geDoEtänkt st6Btayla,
åe€n oD tle! själv iDte er ott ut.tallBiEgsexenpldr, on Aen psrss
Eod rAttr huDal, boltle kunaa fraEbriaga något bättre ätr den sjdlv.

Dgt ftnls fortf&ranil€ earistioaer i typetr, Eea oo Ni b€röLt nigrE
uiställDiaBsr, hår Ni hafi iillfälI6 att rvgörs vllken Ni f8r€-
dltager. Jsg säg€r r'trAgla" utstäIlBingar, för bsrs två ut!tä11-
ningar Ler ge ganska förbl.uffaoAe resultat - segre.ad på dl€D eDo

kånsk€ inte etrs pl4ceras, ollor koun€r oycLot lÄgt ned på Ii6to!,
pÄ nalis utsttillDiDg. llen alet är f@derD till de stäDdigt At€rkoD-
traDalo viDnaras Ni Er ofte!, Nt år ilär tör att s6 och studlora !t&F-
tavlo!tra sn&!&re än viBns.a&. Fadorn till il€D typ l{i v:iljer
konDe! eii finnBs upptsgoD i'Stud Dog list", liltdD pÄ svols-
hudaart yilkot, b€tyd€!, ait hatr bevisst !itt eårdle tör r6sea.
l{åsta st€8 iir 6tt iaga roAs på, vilk€n betbuBil, soo pals8r bAst
för h4d3 Aöitrar och al€t hiintlsr ofts, att Ni hor tur och kotr ysro

sEket på, att en vi{,s hund gång p[ GAag frembtiEge. vl.nDaDilo ay-
koEDs neil iika! oft{r ån annan bunil. M€n lli nårta rnrä,tils gn hel
d.61 tid på unalersiikr.ing&r. 0d Ni Jraar €ft€t il€! a€Dasto chadpion
uian toake på batrs steDi,avla, kanske $i får tätt ett säljo Edls
yalpa!r Detr Ni konr.':r idgen vsrt i utställ[ltrgsriÄ8en.

Allt€ft€rsoo Br tiL väx€! u?p, är d.ot troIict, stt fel upp!tår,
aoo irt€ D?irktes !-.,! hsEne roB valp. Det år viktigt, att Xi ftirt
står vikteD av desså f€I ocb inte lurer Er rjitlv Botros Er tillgl.
v€lhet lör hlnne. Od hon vEntler ut alen ens ellet båda tötierna,
lölsök tlå inte:'rta1å Er, dti hon €n gÅag hoppst lrån en gearka

hög lto1' utan ".ceptere ilet faktun, 6tt ilet elltid luDdit! Corg+s

bed felohtl8 fl(nt ocb sDstrEng Er, oAr Ni väljer en bslhtDit tlll
Er tik, ati fj.ora etr huDal, som iate enilast rjäIv bar eE goil flotrt
uton ockaå bäj:r tåmer frÅa en linje o6il Boils frontå]. DssiutoD
båstg hsn h6 t/hte oo siB ott a6aErv4 eD god froBt. och så vtit&Fe
4ei[ varje eg '.skap, Visse fel är Dyckot lEttaae ått bll. se Ded

6n snttre oc! aali4, mi.a EoBiag iit lju6s ögo! och ilÅ.lige boget
dle Bvåreste ait bl: 6v o€d.
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Niir nu kull€n honber, v&r då allvarliAi kritislir nä! d€t gäIler

valparna. Lci ä! n$;lontitrg sAlskilt ned oa verkligt 8od. vali,

son tedl&a vid. åLt& ysckors å.lalo! s1å! ea o!3eren uppföaale, neD de;

nåsts botänkas, att fe1 i regel inte bli! bäiiro tseal tidloB utan

sädr€, och cftorsoD afla måste ba er viss begrän5ni4gr !är t[et

dälle! hur oångs hunatar so6 kaD behålles, nÅste urvdlet b1i hen-

synslösi. laktun är, ati oo Ni uniler en liingre tid kan ft frob

ett yerkfigt framsifienAe utsiiillninBso{6npler på tro kullc!r sÅ

bsr Ni nåti eti goti resultat, tei son nån måst. töEka på d!'

att D6B inte vill b6håI1a dlen bäste av en d[1ig kul.l uiån &tt eoa

vill bebå.lI& en som l(en kooila nAgon yeri. Ulpföd.ele, aod unaler eu

!än8!e iid kurDat fesistålla sitr 6gen iypr han oychet 1ättale v€ta

vilke do skall b€hål1& och vilha de skell Göra si8 ay netl' alå de

hsr erfarenh€t av var ileros styrka liåger och yar seaghct€. kon

uppstå. )et vikti6o ör stt inis Arsga sig ?ör aotr förBta store

kostDatLen, efterson etri djut Eeal Botl bärsianaitrg iEto kostar n€r

et! hål1& och inte är ti11 nera besvär äa ett så.6!€ exoEpla!'

ts€il vilhet nan irte kon tbnko si8 ett få flan annat äD vBlpa!

för sällBkap6bruk.

Jag vct sv erfar€D\.i, att d.etts är den rättå v4g€D och on vä9,

på eiLkon ban kan homma Ddstar änAa till toppen ocb kensho äada

dit, om n&n följer d€D koDsokvont, tör v€n som helst son sysslet

n€d uppliiilairg uraler nöllod löngre tid vet, at-l det Ar Bost tu: qn

nsn f8,r flas en virDsnale hundl s4.3on eit lycka{ rasultat av en ploB-.

1ös perning. Å anilra si.dau, oB Er tiL iBie lych&ts frsnbria8e

nåaot battre öu !i.g sjölv på tre kullsr, tcg d.å' Er förluBt och

alreg heEne t,ilfbsk6. MaE kån etraasi ?öAo upp Yin[ero g€lon P1s-

aeriag på 1å!g siki och €n snula 8oa tu!.

r'.f"f"*frr'"fi%frft**r'.frr'"
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Bre. böttre, bAst

av Mrs. Poster (ur OUR ColacI llORLD, Vol. l. No. ll). övereätt-

riBg av Fru G. Dillenb€ck.

DoD corgi, son fiJr nia år d€a fdrnäosisr är Ch Lees Corolet.

JeG heD fortfsraDAe s€ henn€ för ni6 vid eD Losgue Cb Shov

i Menchester. ilär utBtiillIiaG&rna börjÄtle igeD efter kriS€t

och ja8 var alör detl €tt boAyDDanale l-Diresse för utställalngsr

ocb uppfödniDg, v4r hon just i blodBaD nv sia uDgtlon ocb ver

så- vacker, att jaA DästAD tc?lBale aDden. Eon h4ae glonour

paraa[ neil "qua].ityn - trästs! perfekto lroPort'icno!r eit vsckert

huvuil och unalerb&ra börka ö8on och botr vrr ob6olut fedinib -

från ilet öGodblicket blev hon nin ?ia-u?-fIicka. S€nare fick

hon sallskep i nitt porträti.lÄllori 6e etr Blnan untlerba! alee

- Ch Copshov Cariail - ocb sa&&å förtjinster cäIIe! benne.

Hotr vsr verkl.iat brB och så uddorbert hon t!ö11 3i : Jag

dönae b€nne sisi, trär hon yer ltta Är gannrl och enilast ver

anDdl4 i veteraDklasa, nen haae hon varii i 6Dp€! tävliag hodo

hon slagit d€n tr1Iihop.

Dea basta corBi jag ai5cnsin -d,gt var olturliatvis mi! Ch

Kaorlend. Ctipper. Ildns utstiillDitrssegandkapdr behöver jlji

yI-I inta upDohÅ.IIa nig vid, dÅ it€ ä! &lliför vål käado -

och Aot finns brs fotoÅrafier i th€ tf€Ish Cotgi LeaSuers geble

hanalböck€rr soo Bör honon rdttvis4.

Det 6o!i tilltel&Dde bos clippet var för nig hins utrtlerbera

t€Dpe"aneEt, Ean v&. osIdSbEr, HftB boilile i huset ocb gick

överdllt meil DiC och blev rldrj.g störd 1v uppropade r€sot ell6r

av att obt& fränmandle människor. f,an kullkoBtaalc fullständiÄt

de! ieori, soB nå"DAs uppföalars fortfa.and€ håll.€r tasi viil,

ett för ett v&!a eD br& utBtdllningshunal och €n i'iod ovelshundt,

oåsto e4 hunal vata oit k€Dnoliliur. Hon va! al,trid i ea kennel

i hela sitt liv och det stora dat&l stoDtavlor, i vilka hcna

aanD fiuurerår bevisar hons föroÅ.as 3oB aYelsbulaL. -gln vår

itrte n€a! i eti slo[:5då.1 i hcla sitt liv och:tnAå vnl haD alen

odliskutable Ledaren bland aIIa hutrdirtra. Dot försiod iae intc

förran efto! hsas dlöd. llina hundår sprent aIl& tiltsaoo&ns

och fast jaa haite ire åDdrå aYolshunilatr koo de val öeoreDa.

(0n det någonsin förekob ett €nstako s1Ägsså1 ve! itet sIIiid
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tikarne). Äveo elter clipperrs olyckshdndtelse' aå. htn blåv Ael-

vis f6rlonad, var allt ftid. Men sÅ snari baD Yar bolter b'il-

jsdle a[€ alalia ire huddårna 5IÅss oeil Yalanalra oE Y€n son akulle

bIi Aen lealsnit€. Jag nlioner detta för ait vissr ait eD hundl

d6il sErskilt uisä.rkt tenp€raneat lu8nt och ut^n $tt iL€t eng

närks h€li k1n dlooin€ra er k€naol.

&&&&&&&&&&&&&&&

,tuLPli rsrtivt rNcEr't

Meil beklafjsntle får vi oedilela, stt iDte ett €ntla svar iDEonDii f,6re

tävlin8stiilsds ut8å.ng AeB I5 isnueri I966.
(vtr d.€t svårt €ller kutd€ Aet boro på bristande intresso fr{D
lI5 p€rsoner?)

YALPNING

En men €tt t€jon - en irefargcd h&nvalp f d 26/2 -66 e Loes Scherzo

u Dr€ynib Trinket' ägar€ lrk. E. Heorikssotrr Göiebor8.

VÄLPAII lILL SALU

Två ttkvalpar - en rörl/vit, en trefärg&A - vacciDersdlor vet.bssll(t' 
'

e L€es Schorzo u Aualroy. Siud. E. Lindgr€E' BronDa, tel. OE/25 72 15

PODEBV.iTD öNSI(AS

VeB h&.6t1 v€rkli8t Sott hemt nu e1ler seneror Ät IOBAOO - eÄ

unilerbar hanvelp neil lugnt ocb trsvliilt ten}eraoeal, € Loes Scher2o

u Y&nit,y Feir of Cadcounty, son jtg inte vill släPPa svels- och

utstlllniogsrätt€n tiIl? Pru G. DiIlanheck, LidinSö' f. 08/65 4E 99.

EXPOIiT

DeB förEta cor8iB bar exportgrats fr{n SvoriSe till AD€rika! OUADE-

!OUP8' €a iihvalp o L€es Schetzo u Vånity Pair of tsbcouqty her r€st

till Los Algele6r där ho! fått €tt uqdlelbart heE bos lånilieo Borry

JoBes. Ptu G, DillenbecL, Lidingö.



uI STi^ILN INCSBESULT]TT

(c. B€raelin)

}TII,Mö

Dosarot Esrr H. Dönvi8' DdaDerk

vid speciålklubbels tör sällskapc- oc! Dvö.Shuntler utstä"llaina den

I4 DovoDbor 1965 deltog I lJe13h Cotei (0+l)r

tik: ijppea klaas: E!989.g-L:@tg, Rvbe!8, NorsbroB' l Skl'

I skl' EP, Cert' gIR.

BODEN

Donere: Fru U. Segerströo

Yla sp€cislkLubbens för Sällshops- och DYti'8hun'lar utti:illnitrB 
'Lea

5 oats 1966 Aeltog O Yelsh Corgi.

viisrEaÅs

Domår€r Helr g. Leht,iaen, Iitrlenil
Vid Specialklubbens tör SäIlskels- och DvårghuD'lar utstöllliag dlen

I3 Bsrs 1956 dettog 8 1r€lsh corai! (l+5)r

Aunasr: 0tpen kleas: , Wallin' Stockholbt

I ökl' I skl, BIi' Cert' BIM.

Gavtioes Anchor, Ehneqt Parsttt I ök1t 2 3kI'

Eg!--ggsgS, Hult6n' UPssle' 2 ökl'

tihsr! ijppeB hlassr ch Bvitår€Dr I(o86, HuLt6a' UPsala' I öklt

SP' tsIR

CassioDsicr Bereeli', Liilingö, 1 öklt 2 skl

Electrot R'inAb€lg' Stockholnt 2 ökl

GsYtimes Pick-!'lo-UD' Kältnaa' Bsn'lba8en'

I ökl' I lkl
Ilvitat€na shoDÄirlt Aa'iorssoDt stochholn

I ökl' I skl' HP' Cert.



GölEBORO

Domåre: Fru S. Littori!
Vlil SpecialklubbeDs för SöLlsksps- och Dvörgbuadl&r uiställning deD

r9-2o 6ars 1966 dGltoa 6 rersb Cor8i! (4+2):

Eualsr r UngdloEsklass, A!!39..:!gq9gj!g' litlbe!tl' l{ölndå1' I ukl'
I uhk' 2 ökl'

Iluaaor: öp?en klas33 , tldlLi!' Stochholn'

t ökl, I sklr gp' Cert' BInr Ch6op' seot

Vackraste sp€ts.

l{4!9, sjöber8' Vä.irs Pr:JIuDdlal 1ökl!
2 skl' Hp.

Lirdbd, LeruD, l. öbL

I BkI.

TiLsr, öppea kleasl UeilB' Lindh6r LsluB, I itkLr I skl' EP'

Certr' BIM

C!g8g!--U-@ig' nvberg' Norsb'o!' r öLl'
2 skl.

onsfaget ttyckt av Bohtryckare Ev€rt Zett€rqviatt
Stålb600a!/Z€ttorqYist Bokirycke'i AB

IriDk ijP idd

Onrl&gsbililen: ftrt o Notd Ch Crevleycrov Prslk nålea sY P'E' lfalIiE'


