
rsH
CORGI
Nr" 2
r96(j

wELsH coRGr pRAT urcES AV svENsKA wELsH coRGr sÄllsKApET

t:':' ,9" "

-.li- -

?f':

7

,1
{

I
.!,

. ..tr

tt'

;i'

+, .4
"- trq*;.



WELSH COR,GI PR,AT

Utgiven av Svenska llelsh Corgi Sällskopet
Re<toktör: Byråchof Sven-Eggert Bergelin

svENsKA lIlitSH CORqI SÄLLSKAPET bilda<tes <leu 18 februeri 1963 och'

är ossocierat med Specialklubben för Sältshaps- och Dvärghuailar,

aom i sin tur är associerod oed Svenska Kennelklubben.

Meillemsantal juni 1966r 122.

ås
Ortlföran<Le Ryttmästare Polke Bongenhieln
v o Ortlf örancle Byråchef Sven-Eggert Bergelin
Sehreterare Fru Greta Bergelin
rr. Sekreterare FoLkskollärare Rune Berglund
Skattmästore Fru Gunvor KIinge
Suppleanter Folkskollärare Per Erik f,ellin

Fru GunneI Ditlenbeck

SVE!trSKÄ l.trELSH CORcI SÄLLgKAPEIS ( sekr€terarens ) " aal!ess 3

Fru Greto BergeLin, Kapellbacken 8, Brevikr Lidiagö1 teI.

08/766 2L 11.

MEDLAMSAVGIFTEN är Kr, 15l- per år (K". 5l- för feniljenetllen).

Den ken sättas in på Svenska lfelsh Corgi SäIlskepet,s poatgiro nr
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STEN $ {-4*-gglg:t-gg&q"LååUb:-SAP8 !-}t r eii-jÅs 0T EK öv e r m e d I e mm a r n a B

hunclar. De'rta han fullf öljas endast ned hjälp av medlemnorn& sjElva.

Dessa ombedes att sänd.a in uppgifter beträffanile siaa hundar titl

sehreteraren enligt särskilt f orurulär r vilket tillhanttahålIeg cY'

gekreterof,ertr

svgl\ItsKÄ qE-LsH C0RGU]ÄLLS{APET har ett F0}oEEGISTEB över nedlenmar-

Dos Telsh Corgis. Avsikten nerl FO!0REGISTRET är ott ba en dohunen-

totion över llelsh Corgisr som tilfhör(t) medlenmor inon Svenska

t{elsh Corgi Sällskapet sont att fölia upp Telsh Corgi-reaens ut-

veckling. Enda möjligheten att få F0T0REGISTRET komplett är geuom

medlemmarna.s benägna medverkan. Mectlenm&rna onbedes vänligen sänd'a

in ett foto i färg eller svart-vitt. Storlek 9 x 12 eller liknancle.

Eunden önskas helst stående i helfigur, profil gamt ensom. l

F0TOREGISTBET visas på Sällskapgaftaerna.
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R,ORELSER

av lvlrs. B.M. Morgan (trån the lfeleh Corgi League Hantlbook).

sättniag av Fru G. Dillenbeck.

över-

Telsh Corgins rörelger har utsatts för en hel tlel kritik sedaa

krigetl såsom varit fallet ned nånga andre raser. Jog tror tlettq

kan bero på, att så nånga nye människor har intresserat sig för

vår populara, ras och jag &nser, att en av de svåraste sakerna att

förgtå sig på är rörelserne. Vilken nybörjere son helst kan

snart lära sig att se en bra frontr rygglinje etc.1 DOtt medan en

uppföitare föredrar en rörelge framför en annan, har han nycket

svårt att förklera varför.

Jag konmer nycket völ ihåg und,er mina tid.igare dagarl hur jag toq

en hundl sottt }äBnats mig till påseender till den köncle all-round,

hun{lkäanaren fovyn Sdvards för ctt få bans åsikt. Då vi kon in

på uppfortsvägen mötte vi Towynl eo6 kon ut, och han gick from

till rtrig och franhölI. alle {"1 han kunile se i hundens rörelser.

Den åtorlännades f öf i $nd,e dag.

Aaletlningeo varför rörelserna, är så viktige, särghilt när det

g6l.ler en brukshund, ör att om inte hunden är korrekt byggd, hon

den inte röra sig horrekt. 0m den hor korrekt byggoad kan ma'n

vara söker på, att ledernas vinklar och avstånöet clen emellan är

anpassat för att åstadkonma ett naximun a,Y rörelser ned ett

minimun av ansträngning och samtidigt ett minimun av friktion

not narken vid nedtromp. Detto är vanligt hos kortbenta bundar

med. proportionsvis horta steg och gör stor skillnad ifrågo om huX

lätt hunden tröttag ut.

Mao nåste kommo ihåg, att alla avvikelser frÄn en linje direkt

frarrråt betyiler onödiga ansträngningar, så ott rullande eller

aaclra siclorörelser med frsnbenen bör k$sta misstankar mot skuld-

rorn&s konstruktion. Löga ormbågar kon lätt konstaterast men

förvånande få nänniskor kan so en rak skuldra.. Jhultlerblodens

spetsar skall ligga vät titlbako - d.V.8. inte högt upp på aocken

och ju närmare varondra ilesto bättre. Cn maa kan få tre fingrar
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emellan dem, kan skuldrorna alclrig bli riktigt bra. 0m man

sätter tummen på skulderbladets spets, pekfingret på spetsen

framför bröstet och d.et'undro pokfingret på armbågsspetsen,

bör man få en rät vinkel mellnn fiograrna. lm vinkeln är vida-

rer d.v.s. viC en rak skuldra, har hunden inte så stor monövre-

ringsf örnåga eIIer f ö1j samhet ott absorbera .r.nsträngningen att

hela tiiten stöta i narken. I'jan hon i iletta sammanh-,ng tänho

sig hopp från en viss höjd ned raka eller i,ndast lätt böjda

och då ej flexibla knän och förestäIla sig stöten.

Är skuldran korrekt formod och pl.ncer&d, skall hundens bröst be-

f inna sig vät framf ör frrmbenen. lln rak skulclre,r där hundens

bröst och franben konmer ned i en linje, påminner mig alltid om

en ga.mmit L spec orihandlare, som j ng kände, och somr medan hon

väntade på en bestäIlning, allticl. placerede sino handflator på

d,isken och sköt upp axlarna hring helsen. l'{ed denn$ typ av

skulöa får ma,D i regel för bred.a reörelser fram. iien liha illa

är för trånga rörelsor, där frcmbenen förefaller komma ut ur

samm& hål, vilket nöstan ovillkorligen tytler på ett för smalt

bröst och otillräckligt utrymme för hjörtlt.

Dakbenen skalI stå för den drivand.e krnften och skclL vora starkQl

korrekt vinklade och rörliga. Jm de into iir skapta på cletta

sätt, kan inte hunden skjuta sig framåt mcd. bakbenen utan tlre.ger

sig frnnåt ned frambonen oeh följer bara efter metl bokbenent

vilket är helt fet. dåd.e bitar och cyklar drivs med bakhjulen

och fr,rrnhjulen använcles endast f ör styrning och balons. För ott

få clenna clrivkraft måste en huntl ha en gotl löngd på länden. 0m

denna }ängtl sahnas btir han vad som kallns trrok i knäleden'r.

En lrund merl bra bakben står neturtigt väl i avslappnat tillståncl

och bör påninno om bild.er &v gocla hästar. Längclen på länden

t,i1låter honom att stå me<t vertikola hcsor placeracle enalast en

aning längre bah än ryggslutet. ilan skall ha ett bra, }ångtt

drivande steg, som går genom hela kroppenl medan en hund necl

rak knäled. inte har någon längtl eller kraft i sitt steg, även

om hasen är vertikal.

Fn huod, som står ned hasen böid, s& att foten är unclor honom
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lyfter den baro upp och necl utan att driva på1 och följer olltså

egentligen bara eft,ett med bakbenen, allteft,ersom han ilrages framåt

av frambenen.

t(obenthet eller hjulbenthet betycler båd.attera en rörelse som från-

går den direkta raka linjen och innebär d.ärf ör kraftf örlust. ';n

rygglinje, som går upp ttär boh, tytler vanligtvis på f ör långa

hn,sor, vilket fiirorsakar en stötig gång.

Verhtigt goda rörelser hos r:tt ttjur är en graciös och tilltslande

sxnr f ri frå.n r.nsträngning, och ger slmm& intryck 'r.v kraft som

kolvstången På ett lokomot,iv.

Jag tror inte sjätv, att hoppning hor särskilt, mycket med rörelsor

att göra. Det är ju klart, att en väl konstruerad hund bör kunna

hoppa bättre än en som inte är så v,"lbyggdr men uncler en 1ång ti't

har jag lagt märke till, att somliga corgis är förtjusta i att

boppa och gör rlet vicl första tillfälle, medan r,ndrlr som i och för

sig kan va.ra lika vä} bygg<[a, helt enkelt inte är roade av ctet.

Personligen föredrager jag den sena,re typenl eftersom en hundt som

kan komma ut ur alla inhägnader utan ta'k, är synnerlig;:n besvär-

Iig att ho i en kennol.

Bfi inte nedslagen, om i.lr hunds rörelser inte är perfekt:'. Det ör

inte tle flesta and.ras hellor. tsed en god vän att promener:! om-

kring med honom i olika hastigheter, och när I'li hrr funnit den

hastighet, vitl vilhen hans fel är minst påtogliga, öve clonsamma.

Det åligger llr att presentera hr hund på ttet sätt b'un är mest till

sin f örilel.

Ett ord om valpar. Jrg tror på ltt låta tlen själv1 välj'r., nä,r tle

skall rnotionera och när de sk'r.l1 vilo sig, tills de ör fyra eller

f em månader gr.mlo. Ge d.em en stor inhiignatt och några lekkamrr.ter

och på ctet sättet kommer deras muskler att utvecklas allteftersoq

de växer. En stor vn,l,l mecl tung benstomme kommer att låta sina ben

flyga onkring över.r,11t, nr..n bekynrr.,r inte om det. undersök honom

och se efter om han har korrekt'r, vinkl:ur. i)m han har clett kommer

han att sanla sig så småningom. i)m han inte h'rr det ktn inte någon

som helst motircn göra honom horrekt.



C TIARI'IBILD PÅ EUI'IDSPORTS .iulil -Irui{I'I3R

Blir lli j.irtc 6ocl och g1ad, när Ni ser den bi-1,1, solrl Siili valt ut för sitt
sonr.larnur:per! E11er hör I.Ii till- cler:r, son genast eäger: Usch, en flufft hur

han clor:i! - Det 1r en liten rar, 5:.:åna.ler'5.Lnnal t'Jelsh Corgj-valp, viilkän'l

lt:irstanning, bra typ etc. AIlt hon äger och har.är så a:ir 6enollprj-na ( se

Conarutlåtanitet ne,-lan) utor:t en salt, och clet iir, att piilsen är för 1ån6.

AIIa hennes förtjänster han ci'ärför inte nöra sig 8:illande t''land andra tter

el1er r:inclre vllskapta llelsh Coriis ;::en r-rer-l i<orrekta p'-i1sar.

Bilden visar Chanaeleon e Sv o ltrsl:.Ch Stolceplain napier (aöa ot;t L965)

u Cassiopeia ( 2 Cert, J IIpr 1 BIRt död.apriI L966),

Der engelska r:'Ie1sh Corr3i-dollaren l4iss-F. Hevrans clonarutfirtancle 1965 över

Chanaeleon lyder: rrsobel, ganska stor. Bra typ. Mycket bra te;:peranent'

Bra huvucl, öron, ögon. llyclcet bra fötter. Bra I'Jn,3,1 och ryggli-nje. Utl,r:rrht

benstonne. Pälsen för 1ång och njul:. l'lycket brer rcirel-ser'!l

Hur nfrn6a'rtlelsh Corgis, son 1r helt korrekta i prilsen, kan visa upp ett så

utniirkt donarutlåtan,fe pli StanCar.lens alla övriga fordringar?

Si{tr:s Generalsekreterare lvan Swe,irup: -- rtDärer.:ot är.biIden av i'/elsh Corgin

på sonnarön enligt virr ntening er verl':Ii; fulIträff--it

l{ågra har kritiserat bilclen, rien varför iute sr: Cet 111ada, :let vänlj-ga i'lerr

c'ch gliitljas nerJ. både SKIi och fotografen!

l'tELSH CORGIS av Charles Lister-ltaye

Ovannännda 1il1a bok, son inpår i serien Foyles Hanclboolts och son är en

uinlrkt handledning i corqins shötsel, l:oltr,rer att tlrrcler cn ticl frariåt j-

översättning; nedsänclas såson bila.:a til1 'rTelsh Corgi. Prat. översittninqen

iir gjor.1 av Fru, tl..Dillenbeck ned benhget tillstånd fr'ån För1a-1eb, 'i:.&.G"

foy1e, l,tC., London, och är avsedd. enclast för:'::edLeillJar i,Svensh"1 Yc'1sh

Cor4i Sä11skapet.

+ + + + + + + + + + 1..1- + + -i l. .;. + + -l- + -i'i -t + + l' +



CH;.I'i 'I.)NS .'J;JB rlBIGiiT

av Thelna Grcy (ur the

av Fru G. l;illenbr-'ck.

Det finns fortforande
det verkligen inte är

-'embrokeshire Corgis t

Jag känd.e

SIi }I F,.CH,

när kriget
rnsåg tlet
vilket var
hundgårda.r

6

':{e}sh Corgi Lengue HrnCbook).
,

ivors ättn ing

några nv oss - men iag är övertyg'r.d oor ott

många som ken påminna sig h'l sett alle

som blev chrmpions före 194O.

ti11 vRrenda en och den n.Ilra första.'embroke champion

blr:v min egendom och var den endo hund irg evlivaclet

bröt ut; hon vara nära L2 år gemmol och inte frisk. Jrg

bättre att göra så än att lämna henne på ett hundstallr

det encla möjIiga alternetivetl när mitt hem och min:r

rekvirerades e,v lrm6n.

sgAN tAcH födctes år Lg28 och var en tih av s& god typr att iog into

tror, att hon skull.e se t'g&mmalmotlig'f ut r o0 hon genon ett mirakel

skulle uppeobara sig i utstiillningsringen id''t'g'

iiennes far, CH tsOWHIT .DliPPl';R, v1r en annan tictig chanpion mecl en

und.erbar mörkröd färg och en utmärkt avelshuncl. Han blev far till

sin sista kull, när han var omkring 12 år gemmalr eD viril och

kraftig hund änd.a till slutet och far till siu chanpions en

untlan en C:r.rd.igan-tik, vilhen sen.crre registrerades som cn Carcligap'

Detta låter egendomligt för nykornlingrr.r inom rasent son förmodl'igen

finner det svårt att fatta de kaotiska förhåIlandenr som råtlcle vid

den tid, då hund.:1rna bara var trWelsh Corgis " inf ör i(ennelklubben t

och bara ;'ems och Cardies f ör sina ögarc.

C^; BOI.INI GYP och Ci- MIlt .DO " iill,iS..TI,rN var inte så rostypiska' som en

ilel ev derls samtida, så ilet är henske clärf ör vi inte f inner många

nuticla vinnantle hundarr som går tillba.ke till dem. Bonny Gyp's

utseencle stördes av ganska tunna, långa, spetsiga öron och Sensation

var högbent och hade ett långt fult huvud.

cH,,tiPIoN CRYi,illYCH PRESIDI.ijt gick iilL historien som far till cH

RO,';VEL RnD DR^^G0N samt sex anctra cham)ions. Han var uppf öcl'rt av

l,ir. .lliver Jones, som senare tog kennclnamnet Pantyblaiclcl . Sort-

sett från att han vor en cning kort samm'rnfogedr var han en absolut

felfri hund med förtjusande huvud och uttryck'



INT CIi BOVilIT PIVOT kom från en kull, som blev tiftl när iag sål{e

en parad. tik titl the hon. Peter Tufton. Mr. Bowler snappode skick-

ligt upp Pivot och vann en hel tlel mecl honom, innan han sålde ho4om

ti11 US'',, där han i stor utaträckning använd.es inom lveln. Han

blev fr.r tiIl sin första kull. i .ir,1es, när h.'r,n var endast sju måna-

cler gammal. Jag kommer ihåg, att jog tyckte att det v1r gonska oklokt

ott börja med en ung hund så tidigt, men d.et skadade tydligen inte

Pivot på något sätt

CH TRIEA OF SETTLY vnr en nycket tilltrr.lantle hund, ännu en som kunde

stå sig i konkurrensen i nutide tävling.r.r. Ilan ägcles nv lirs. Victor

I{iggon r €D ruv d.e allra ticligaste uppf öd.arna .tv Corgis r v&rs clottor I

Mrs. Fii1l, fortfarande tävlrr.

CIi RINGBOURT{jI ISLWIN var en kraftig typ på huhd metl god karahtär

och en framgångsrik tävlingshunil. Han hacle en g-rnska raggig päIs,

vitket jag alltitt tyckte förstörde hans silhuett

7

CH CLiBI0N 0F CWi'lR.u..IDR var en s1ående hund

min smakr men trots detta och i avsahnad ev

slå honom gav jag honom ett certifikat, när

Crufts 1933.

Jag trort
llla frams

inom rasen

nästan 18

serad.e &v

certifikat
för Corgis
far tilt I

men litet högbent för
någon bättre som kuntle

jag dömtle honom på

att det är omöjligt att beskriva cii Ro ,AvEL BE]) DR..GOII's

tåend.e egenskaper. Han har blivit cn legendarisk figur

och på grund av hans fantastiskt långa liv - han var

år när han clog är tlet många människorr som nu är intres-

corgis, som hatle rnö j lighet att se honom. Han v&.nn tolv

vicl en tid., d.å j ämf örels cvis f å såd.onr. f anns att vinnq.

. De sista nio certif ikat,en vernn han i f ölid ' Hn'n blev

3 chlnpions I ett rekorcl, som d,et inte blir lett att s lå.

En av dessa, CH AUHEATE Ol'GAIS, är förmodligen den hund ov aIIa de

här nämnda, som skulle gä rätt till tolrpen i ttette ögonblick.

CFi','IOLFO-i R3D-ritiiid var en litcn snitsig hunctr som också vann ett av

sina certif ikat på Cruf ts år l9)7. il:rn uppf ödtles cch ägcles av l1rs.

Doug 1a s -iletld ing .

INT CIl,,lii)IoNS FIT DO1IN P,'UL och FIT DO,li{ FLASI. var framgångsriko

brö6er, metl vilka l'iiss Fitz-l{illiams v:unn många framgångar. Desso

hund,ar hatle båcta underbara huvud'en.
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CH RO-];IVEL SC,TRLET Bl";r)ItROR är förrnoitligan en &v Dragon's mcst völ-

käntla söner. Hr,n hade tre ögare och v.rr till stor nytts för dem

aIla.

CH BOIJIIIT.,TOMPOM och Cu tsOilHIT PRINCE återfinns båcls i nutiilr stom-

tavlor, den sensro nrycket merr, än den förstnämnde, trots att hon

enligt min menin{J vår den bättre ov dem.

Cii rfBRi{ J'RRIOR var en helbror till Dr:rgon men ints tillnärmolsevis
Iikvöritig vare si.g som utställnings- eller avelshund.

C;l C,.DNO CPCH OP CLITIDD,TU vor en nnnsn ev dcsso förbryllonde huncl'rrt

som det f,.unns så rnångo av und,sr rasons första åri hon vlr för hög-

bent men mycket svår 'utt finna feI på i 'r.nd.rl .!vttoenden.

CH PUCK vrr en "modern typ", 1åg, br:r liingdr men helt f örstörcl ov

spetsigo rrkronbladsöronrr. Jlg tror inte, att han med de öronen

hode kommit n&.gon vrrrt icl'r.g, trots att han vor så trevlig onnars.

I{ln 'rnvändos ej heller i aveIn.

CII FLAMII{G LtD DÅVID vor ocks& något h;jgbent men vorliligt vn.bher

på rlla rnclrr. sätt och med en sälLsynt "qualityr'.

C-. GOLDIiII GI.,L vrr en söt tik, som förtjilnar bsrömmelse gåsom mor

till den berömd'e ifDookierr, föregirngore till den liunglig:t' familjcns

sanling cv Corgi-fcvoriter.

Cii ij0ifgI'il tsi5CO vrr en mycket Bodr krnftig typ. I'iånge frang.'l,ngsrikr.

hunde.r ict.rg går tiltbaka till henne, trots n.tt hon inte h'rde många

volplr.

C;l BIT 0TCOPPY v.rr on underbar tik mecl sörskilt vrckert huvu,cl. i)gl

mon söher i stnmtnvlorne, kan mrun finnr, att ochså denna tik före-

kommer bakom dussintal.s ,crv berömda modernl utställningsst järnor t

huvudsaktigen genom sin son tatty of Tovy.

CH BO$HIT iIELLE vcr en rnncn vocker röct och vit tik.

CH CrlBRRf B;BK vor en onnan underbor hund, som skullo ho kunnat tr.-
gos mecl på vilken utställning som helst ittrg.

CH ,JOLFOX G "RBO var en absolut f örstklassig, underbrr.r utstiitlnings-
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rnångl ov v&rrr titliga championsthund och liht så

krrftig förg.

CH BOIIHIT SEK,THA,

tror jog - meD fi

mod en underbar

d.en krrftigrst rijdn Corgi iag någonsin hor settt

tet vöI liten och völ lätt bYggtt.

CH TIFFLNI OF COdGllS är ännu stt stort ne,mn i moderna stcmtavlor.

Eftersom hon födcles Lg)i, liggor hon inte rlltitl så långt titlb:t.\o

i stqmtavlorno.

CH LIS,TE R,'\TTLE vor en ev de titliga 'rstorc'f vinn&rD&, som sändes

til.I U.i,-, dör hon spel:rd.e en viktig roll i rtt göra r:tsen käntl.

CH TERESA Cl'SEA.,,I' eD a.nnan vocker tik'r.v den typ son venligtvis

visas ictag, och CiI ROZAVEL /TCTIiESSI skulle bå<to hunna vinnl fortf :r'-

rande närsomhelst och vcrsomhelstl li.ksom Cii BOZjTVBL TB.'.ViL tsRii JOI.

Joy var den första Corgi som vcnn en I'Junior lfarrontrt och bon söndes

sen&re tilt Äntlelys Kennels, Ner York.

INT CH FIRBjI:D OF COGGES sändcs också dit och nåsto erkdnn:us sor!

en av tral. ls tiders" bösta tihor inom rrrson

CH LYBIC,I LIT1 finnor jrg utln tvekao vorr den bästa $v förkrigs-

tidens tikor och .givetvis cn av de vachraste Corgis överhuvudtagot

Henneshuvud,front,kropp,benochfötterva,rpcrfokta

CH BOZAVEL Gh'YNETH vcr on röcl tik undan en,lv Mr. John Homes'

brindle-färgarle tihar. Det är egcndomligt, att denna brindle-färg

inte har slogit igenon inon rasen

CH CÄNDYr oD hund ned personlirlhet, som var p:pulör hos a.lla utstäl1-

ningsbesöhare under titlen strox innan kriqsutbrottetr vor nensko kort

i kroppen mcn mycket trevlig.

CH TEEiilIrS CR.iIILUYCROV H.IZELNUT var en vorkligt söt tikr svår rtt

hitta något fel på och elltitl beundrnd.

Iiärmod ör listan f ulltalig. När mörkret f ötl. I9l9 f anns ctet många

Corgis med ett eIIer två certifikat som &Itlriq blev chanpions

på grund &v att utställningarna upphörde, nnnars skulle listan

blivit 1ängre. iiån11a av dessa nästan-chom.rions var cfter i'tragont

v&rs rekord kuncle ha varit önnu anrnärkningsvärtlere, orn inte kri-

g.:t kommit eme 1l cn .
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Var d,essa ganla champions biittre iin dem vi har nu/ De flesta av

dem vor det ints. l{åqro cv dom ve.r precis tik:u bra. Det är inte
så lätt ott jömföro tten, ty även om men har ett fotogrlfiskt
minne, vilket jag tror, a.tt jng har nör d.ot giiller hundor, kan

mon inte etälle upp de levande och tle itöda bretlvitl varanclro för
likviirdig bedömning. .'in av de svÅ,raste uppgif ternn när ctet gäI-
ler att döma hund..rr ör att värd.era motstånclare, som har h<;lt
olika fel. Detto skulle bli problenetr om dessa gamlo charnpions

skulle nöta de nya.

S:om vi har märkt, hado nånga av dem f n.ktiskt inga and,rr" fel dn

något hijgre ben än vad. vi anser önshvärt idag. Det vill säga,

de h.'rde underbart huvud, bro rygg, kropp och briistkorgl brc kraf -
tig benstomme, god front och perfoktc fötter, korrekt päls.
ientemot detta står, att våra modern'r champi,rns är trevliso och

låga. lien jog betvivlor, ett derrLs fötter skulle st& sig i kon-
kurrenson utom i enstahs undcntagsfaIl. Storleken och nnsättning-
en av deras öron är mindre tilltslando och somliga rv cl.em rör siq
inta så fritt och sunt, särskitt sed.,la bakif rån. I nångc f n.l1

tendorar strukturen av huvud. och nos att Åstad.komma ett uttrych
som är mycket mindre perf okt ön en glmmal ch"r.mpionrs brede bra
huvud, som inte ver f ör lånrit från brrksidan ev huvudct titl sto-
pet och inte heller från stopet till nostippen, ett trekantigt
verkligt rävlikt huvud..

Låt oss hoppas, att allteftersom vi fortsätter, skn.ll vi kunna

bibehålla - eller i en del fall återvinna - dessa gtmla chomp-

ions'skönhet och cliirtilt lägga cte ontlra goda egenskaperr som vi
hqr kunnat fä" frnm flenom noggrannt urval under å.rons lopp, så

att vi till slut når frarn till nllgonting sJm är ett vörcligt må.l

f ör oss nlla - d.en IDE,.',ISK., CORGIII.

ll 
'l 
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C^SSIOPEIÄ = tsaNllT

dotter till Int o l{ord Ch Crorleycrorr Pronk och Int o Nord. Ch

Byttorens Urso Moior (totto) tOaaes don 19 februori f962 och

clog clon f 8 april f 966 genon olyckshönd.else.
I KÄRT }iINNE

Familjon S.-E. Bergelin Fomiljon O. Johonsson

+++++++++++++++

ST0BMEABANKS GULLIVBR, röd och vit hanvalp e lfinrod Fergus (son

iill d.en berömd.e Ch Stornerbanks Foxyfoce) u Ch Stormerbanks

Vanegso har av Fru Lisbeth Åhsberg, Sol.bergs Kenne|1 Skå,re, im-
porterots från Miss P. Hevan, Englond. Gullivcr konmer i bör-
jon ov nösta år att stiillas till ovelstjäost.
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qtl rÄLltt rNcs BEs uLTÅ T

(G. Bergefin)

KRISTfhNSTAD

Domare: Fru S. Littorin
Vid Svenska Kennelklubbens utställning den 24 april tg66 cleltog )
Welsh Corgis ( Z+t ) :

Hund.ar: öppen klassa l)on, Lindman, Finja, 1 ökl, I skl
Ernemar Palle, Somuelssonl Sösda1a, I ökl,

2 skl
rikr ungd.omsklass: Ryttarens venus, Nilsson, Tjörnarp, r ukk,

Hpr I skl, BfR

NORRiiöPING

Domare: Herr H. Lehtinen, Finland
vial svenska Kennetklubbens rnternationel.la utställning d.en Z-g m&j
f 966 deltog 9 l{elsh Corgis (q+Sll '

Hundar: öppen klass: Champion of Camcounty, Kinsman, Sallin, Stock_
holm, I ökI, Hp

Hampe, Sjöberg, Västra Frölunda, I ökl, I skl,
Cert, Hp

Chaurpion Ryttarens Happy-Go-Lucky, Wallinr,
Stockholm, Brunnvall, Farsta, I ökt, Hp,

cÅcIB, BIM

Sv o Dsk Cham:ion Byttarens Tom Titt, Ringberg,
Stockholn, I ökI, 2 skl, Hp

Tikar: öppen klass : Ele4orcls Hi.i a, Åberg, stockhorm, I ökl, 2 skl,
Hp

Ekenords Kotia, Johansson, Igelfors, I ökl,
3 shl

Mountebanks Black Magic, Ohlsson, Strömsbro,
2ök1 '

Champion Byttarens Juana. Berglund, Solnq,.,
I ökl, Hp, CÅCIB, BfR

Ryttarens Shopgirtl And.ersson, Stockholn, I ökI,
1 sk1, Hp, Cert.
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V::NERSBOTTG

Domcre: Fru U. Segcrström
Vid- Svcnska Kennclhlubbens utställning ttcn 14-15 rnaj L966 dcltog
6 ,lolsh Corgis (4+2': z

Hunclcr: Un;rl ,)msl:1:rss: Bingos /rntonio r Tillbergr Mölnda1r I ukl, I ukk

öppen klcss: Cognac, Senncrup, Karlstod, I öklr 1 skl, Hp,

Cert, BIM

Hampe, Sjöberg, Västro Frö1unda, I öklr 2 shl

!ggj.11g, Lindberg, I'löInd.al, I öklr 3 skl
Tikar: öppen klass: Ryttarens Racon, Åh"be"g, Skåre2 I ök1r 2 skt

Stal-lyktans Medea, Linclh6 Lerum, I ökl r 1 skl t
Hp, Certr BIRr Championat.

STOCi(IIOLM

Domare: Mr. J. Bradtlonr England

Vitt Spec iolklubbens f ör Sällskaps- och Dvörghunclar utstä11ning d.en

15 maj I966 iteltog 18 \f elsh Corgis ( 9+9 ) ,

Hundar: Ungdomsklass: Norrsöters Niello, Jansson, Hö1ö, I uklr 2 ukk

Gaytimes Bandit, Ekman; Farstar I uklr I ukhr

1 ökl, I skl, Hpr Certr BIM

öppen kloss: Ryttarens Urh, Jäderblom, Danderyd, I ökl

Gaytimes rt nchor, Ekman, Farsta, I ök1

Champion of Camcounty. I(insmanr Wolli.nr Stock-

holm, I ökt
Lees Scherzo, Hult6n, Uppsalor I öklr 3 skl
Norrsäters Neuf, Jansson, Hölö, I ökl, 4 shI

&Jltt&rens UullebaIoo, Brofalkr Bro, t ökl
Tocldy, Bekkhus, iiaIIhälIr I ök1r 2 skl

Tikar: ö.'pen klass: of Camcounty, Vanity Fairr Dillenbeckr Lidingöt
I öhI, I sk1, Hp, Certr tsIR, chamPionat

Cygnus, Nyström, Enskede, I ökl
Ekenords Kam6 r Axii, B:lnC.hagon, I ökl, 2 skl
Fagerviks Farina, Ncr6n, Ä1v9jö, I öhI

Ilamsell lfind.y, Gyllensvärcl, Bromma, 1ökI
Mounteba.nks Bl:uck ltagic, Ohlssonr Strömsbrot

I ökl, 3 skl
Norrslltcrs Nia, Jansson, Hölör I ökl

Champion Ryttarens Juana, Berglund., SoIna, 1 ökl

Ryttarens ShopAirl, Andersson, Stockholm, I ökl,
4 skl
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UMEÅ

Domare: Fru C. Lind.h6

Vid Svenska Konnelklubbcns utstiillning clen 22 naj 1966 d.eltog I
TeIsh Corgi (O+f):
Tik: Ungdornslclass: llorrsäters Nonkine, flolmberg, örnsköld.svih,

I uhl, I ukk

SUNDSVÅLL

Domore: Fru S. Littorin
Viat Svenska Kennelhlubbens fnternationello utställning clen 5 juni
1966 tleltog 4 lJelsh Corgis ( f +l ) :
Hund: öppen kloss: Bvttnrcns Harlequinl .r\Lfretlsson, Sund.svall,

I ök1, I skl, Hp, Cert, C/.CIB, BIR
Tikar: Ungdornsklass: Norrsäters Nankinfl, Hclmberg, Ornsiröttdsvik,

I ukl, I ukk, I ökl, I skl, Hp, Ccrt, IlfM
öppen klass; Gaytimes Pick-l,ic-Up, I(ällmn.n, Bn.nd.hogen, I ijkl,

3 skl
l,lountebanks Black Magic, Ohlsson, Strömsbro,

I ökI., 2 skl

SANDEFJORD. NORGE

Domc.re: Herr B.O. Jansson, Sverige
Vid Norskc Kennel l(lubs fnternrtionella utstilllning d.on LZ juni f966
cleltog 3 tfelsh Corgis (t+Zl z

Hund.: öppen kl.&ss: Sv o FSk Ch llelarian Jacob, Nilsson, Stockholm,
I ökl, I skl

Tikar: öppen kl:rss: ch Ryttarcns Juanal Bergrund, solna, I ökl,
I skl, Hp, Cert, CÅCIB, BIR, int. chompiqnat

Dsh Ch Ilyttar ens Re c ett , l{orngreen, Vordings-
borgrlöklr2skl

Omsloget tryckt a.v Boktrycklrre Evort Zettcrqvist,
Ståthamma,r f Zet+,erqvist Boktryckeri .riBl

Linköping

Omslogsbilclen: Int o Nord Ch Crowl.cycrorr Prank målod cv P.E.'Joltin.


