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1fEI,S8 COBGI PBAT

Utgivan av Sveaska tfolah Corgi $ällshapet
Boilaktört Byråchef Svon-Eggert Bergelin
tfgls$ qAllqJ -s-i.L,L,sfÅPSt bil.dodos den 18 februari 1963 oeh
ör eseociorot nod $poeiatklubbon för Säl.Lskops- ocl Dvärghuador,

SI|SI{:SEÅ,

å sin tur iir asso.ciored ned Sveusho Kennolhlubben.
Meölomsantol soptembor 1966 z LZJ.
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SVESSKA IIELSH COBGI SÄLIJSKAPETS STTREI'SE:

Ordf,ör*ncl.e
v. Ordföroaöe
Sekreterors
yr $ekreterare
$hettmästarc
Suppleonter

Ryttmiiotare Folkq Bongenbieln
Byråchof Sven-Eggort Bergolin
Fru Grota Bergelin
Folkskoll.ärars Rune Borglund,
Fru Gunfor Klingo
Folksholl.ärore Per Erik Sollin
Fru Ounnel Dillenbech

(eekrotorarcns) ad.resas
Fru Grete Borgolinn KaBellbochon 81 Brovl.kl Liiliagö, tel.
SYSI{SIA !{ELSö COROI SÄLLSKAPETS

08/766 2r lt,

är Kr. 15:- por år (Kr. 5a- för familjemeillon).
Den kaa sättos in på. Sveneha Solsh Corgi $ållskapots postgiro ur
?O OO 2?, oöreses Svensks Solsh Corgi Sätlshapot, {ittstocksgaten
3 A, elo Klingo', Stockholn NO
I'|EDI,EMS.AVGIFTEN

AS,ilO!|E+qIg

i Welsb Corgi Prat är Kr. 2:- per rad.
har ett

.

över medlenmorn&a
hundar. Detto kon fullf,ölJas endEst ne<t hjäIp av nodleBEarno sJälvo.
Desso onbeAes att sönd.a in uppgifter botröffanile sino bundor tilf
sokretera,retl enligt gärehilt fornnul.är, vilhot, tillhandohåtlos
SYENSKA IfELSE CORCI SITLSKAPET

s

Kå.8,fOtEi(
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ehreåeroren;
gEtSil

hur ett,

över medlGnrorDoE Teleh Corgis. Avsihten mett FOIO&EQIS?R$f är att ha en ilohuiloototion övor Selsb Corgis, son til.lhör(t) nsdlesmar iaom Syonsksl:
liel,sh Oorgi 56llskapot c*mt, ott följa upp Solgh Corgi-raeene utf
,;
vechling. Erda oöjlighoton ott få.POtO$EGISTR.E! konplett lir gonon
medlommara&B benti.gno ned,verhaa. Msdlemnorno offirbeiles vänligen s*nita
in ott foto i färg oltor svart-vitt.
Storleh 9 x 12 oller liknånös.
]l
Euadtoa önekas hotst ståea e i hel.figur, prof il sost, ens&[.
FOTOBSCIS1BET visos på SäIlskopsoftnarna.
SVEI{SKA

COi:tGI SÄLLSKAPET
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Ilöstens sÄI,tsKApsAFfoN br.ir fred.agen den 18 novesrber xg66 lrJ.

\9.1o i Margarethaskotrans festvåruireg,

Norrmaf.nostorg

l,

Stockholm.

Kvälliens föred.ragshålIare är Ad.junlrt rngemr,,r Noröborg, Lund.,
.sorn
kommer att talLa över ä'mnet rfAktuell.a hundgeneti-ska slxirsmåItt.
Ad'iunkt Nordborg åir vä.Xbekant för aIla läsare av SK(:s Huaod.sport,
d.åir han svarar för artikl-arna i genetiska frågor..
Då uånga medlenunar framfört sirr. öm:skalo ola ett föred.rag i. ålrnaet,
är vfr" nycket gnada över att ha lyckats få Ad.junkt Norclborg, sarr

är expert i änrnet.
tr'rågor tiI1 företlragshå1laren kornmer att få stäIlas av raed-lenrr,arnEr
efter föred.ragets s1ut.
Då vi efter synnerligen stora.r ansträngningar fått er:r aukto:ritatfrv
förel-äsare och d.å d.etta är förenat ned. stora" o;rnkostnad.er på grunal
arr resorna, så är d.et vår entr.ägna önskan och förhoppling att så
nånga son nöjligt wi-Jll del.taga i. hösterxs sannankorsjst, så att i:nlie
Adjunkt Nordborg reser ti"l1 slifcs förg.äves älnda j.frå,n lund..
vik kvällien den LB novenber (f,reaag)t Kon och 1åt orse ha ea trev1ig och intressant aftoru till.sarurans i- bästa Trletrsh Corgi- anda.
Thdsupd ingår i. del.tagareavgiften, sora tir för medLera b &rT5.
Gäster, rned.tagna av nedlernmar, erlä,gger la nXs--.
Bind.ande anmäiJ-ara ti.ll SÄIISKAPSi\FTOMN bör vara seirreteraren tnllhanda senast onsdagen dera 16 novenber 1956, te1
"08/766 21 11.
Anmäld, sorl ej, imfinner sig utan att ha neddelat återbrxL ti-l1
sekreteraren före kf,.. O9.00 freclagen d.ern l_9, november, tord-e in.sätta deltagareavgiften på s$ICS :s postgiro,nurnen 70 o0 zT, d&
Margarethaskolan d.ebiterar strfcs antalet annäld.a deltagare.

( De:'tagareavgiften täcker enbart thdsupd-avgiftera, ö.vriga utgifter beia}as ur SWCS:s kassa.)

PIRA MÅNADEB I PAR+DISET
Göran Nilsson

Titeln låter kanskc lite bisarr, mcn om m&n mccl paracliset menar
hund.arr utställningar och hundf oIh, så har j ag upplcvt parattisct
nummer ett: EngIand.
Ä1Ii ilettn blev möj1igt tack vare lulrs. N.M. Kevill, Tymawr l(cnnc1,
som svarad.e på nj.n förfrågan om en vistclse på en Corgikcnnel övcr
sommarmånaderna. I vcrklighetcn var jag clör i fyra och en hnlv månad.. Ti11 henncs hund.ar ska.l1 j ag återhomma 1ängrc f ram.
andra dagen i Englantl fick jag tillfälle
n.tt se en av dessa
open shows. Här fanns det inic bara hunCar utan även hästar, kgr,
får, höns, kruniner, burfågIar, marsvin, blommor, hanclarbetcn och
mycket annat. Ett mycket populärt inslag var ryttartävli-ngarna.
Det var d.en f örsta utstäl lningen av dotta s lag 1 s orn j ag bcvistafl.e,
men d.ct blev många flcr.
Nästan varjc lörclag v&r vi på open shpws
med. väx1and.e resultat.
Mitt i veckorna åkte vi på championship
shor,rs, även clär med. växlande plaeeriagar. Höjdpunkterna på sormarcn var cLå l4rs " Kevill erövrad.c rescrycortif ikatet i 6lockpool
ned sin Toggu och då min Kathy blev 2za i Special Puppy Bitch ogh
I:a i Maicl.en vicl lfeIsh Corgi teaguets Opcn Shorr i Manchoster.
Bed.an

Låt nig övergå ti11 några hennlar, som jcg besökte sant några
de hunclar jog såg i Englantl.
/-

av

Ett und.er av plancringskonst, ävenså oorhört snygg och väIskött
är Mr. och M:rs. Frogatt I s kennel (konnelnamn Loonine ) . De har
ungefär ett 15-tal Corgis samt en deI andra roser, sammonlagt
cirka 3O hunCar. Lovebrödct får de på inackorcleringar.
Första gångcn jag var rtär haile de 160 hundar, a,nd.ra gångcn något mcr
än 2OO och så är clet sommaren igenom. Särskilt en av hund.arna fäste
jag mig spcciellt vicll nämligen dcn 16 år gamla Ch Lymepark CoppcIia,
som verkligen bar sina. år mcd. hed.er. Stjärnan i kcnneln var arinars
cn röcl-vit unghund. Leoninc Ädonis,
Mr. och Mrs. IIilts (Bcnom1ey hennot ) gav mig ti1 lfäIIe att besöka <Io rrsödra hennlarnatr. Dc tog mig nämligen mcd ner ti 11 s öd.ra
EnglancL, tlå Mrs. HilIs skulIe dit och döna, Där besöktc jag först

Miss Curties (lees kennel), som i sin tur bland annat tog mig r
ti1IMrs.Roberts(Mynthurstkcnnc1),ttärjagfichträffacn
av mina f avoriter, d.en tref ärgad.o tikcn Ch Myothurst Carousel
of Cellerhof. Mrs. Roberts nuvarande stjärna vor också trefärgapr
Ch Mynthurst Duskic Broadwing.
Efter att ha tillbringat
ctt par dagar hos Miss Curtiesl inljörts
jag ti11 Mrs. ocir Miss Hewan (Stormerbanks kcnnel), som också
v&r så vänliga och tog mig runt tift en roångfald andra hcnnlar.
Först oeh f rämst clå Miss Vrurray-Wright I s konncl Covf olcl. Det vap
cn und.erbart vackert bclägcn kcnnel. Där beundraclc jeg nycket
en ung hanhund, kallacl. Corporal of Cowf old.. Hcwans körrle mig
scd,an ti11 Miss Forsyth-Forrest, (Hetaria,n kennel ) . Dct f örsta
Miss Forsyth-Forrcst sa var: rrNu har Du väl sott nog av Corgis för
ett par dagar, så imorgon har jag planerat något helt annat,rr.
Hon tog nig så med. genorn dot underbara land.skapct Hampshire ner
ti11 kust'cn, clär Lord Hclson hed.e sin flottbas Bucklcrs Hard..
Platsen är även historisk för Svcriges Corgis, ty härifrån kom
d.cn första Corgin till
Sverigc, dåvarande fröken Y. Krafts Cb
Bucklers Megan. Jag träff acle även Mcgans uppf ötlare, då vi var
ditbjudna på lunch. Där blcv dct dock inte mycket tal om Corgisi
clct var hästar för hcla slanten.
Min 8-ilagers vistclse i södra Englancl avslutades dagon efter i
Hove mcd. d.ess ChampionutstäIlning.
mina L4 egna
På kvöllen styrd.e jag kosan norrut hem igcn till
Corgis hos Mrs. Kcvill.
Meg och PoIlyr cle båda stamtikarnar soQ
AlIa
var kullsystrar och lika un<lerbar& men så olika i sättct.
som sett skåtlespolet ilArscnik och GamIa Spetsa.rtt skulle genast lfF"ns igou cle gamla fröhnarna i pjäscr - Meg. som clcn robusta och F911y
på
som clen försiktiga.
Som Corgi var Meg en fröjd att titta
ctt härligt huvud. med underbart uttryck, resning, utmärkt rygglinje och sund.. Att hon sedan intc gillade utställningar var cn

sak. Pollys dottcr Lassio, som vi kallad.e "Sjödrottningorltr,
cftcrsom hon ölskad.e att bada. Näir vi tog hund.a.rna tif t bavet,
var hon först i vattnct och villc alttrig gå upp utan 1åg och
simmado runt, runt.
ernnan

Gareth, Cardigancn, vilhcns svans alltid. hom i ögonen på cle andra

,bundaraor shan, natgaleo och nod ögon son kunds sn6lta isborg,
Iol,o, bonbon ocb Lullbrodern Gitu, soa ald.rlg vor l0ngt från
varendre. ocb så Tegou, hronon på vorket rsound. as a bolln, som
engelsnännoa aäger. Jsr dot var vorkligen oa bärlig sonling
buoilar, båile ert.oriört och tanporoaootgaässlgt cott.

Det var oo uadorber t,id och jog l,öagtar tillbaka oorbört. rato
bara till hunderna ocb utstöl.lningarna uten ävon till öosga glodal
trovliga, undorbaro nänniehor.
Jag vot inte hur jag skall kqono tqchc alla deol son gjort dot
aöjllgt för nig att få upBleva atlt dotta.
Ocb a&

ritor.
Tikor:

titl

sigt haaske ilet är n&gon eon frlgor eftcr nina fevoIIär. Br <to!
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Ba.nhav Caf f inch

Ch Leoe Pennyferthtng of Troleail
Eolarieo Trouble
Ch Yinroil Pollyonna
togau of Tynarr
Leag fennoa Bagle

Tinroil Perogriao
CIive of Penilcrost
Stornerbaaha Boniface
Ch Caavell Duskie fnigbt

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

I
I

L

&f
I
I

Julklappsbehymoer? Bvent. hsn Lotta hJEtpo Ert Se glcl l.t:
tlrlllltilnnrtoilltn'lntt

f''
i

-6YABIIB.II|

KOT'I}IBB DB ENOELSKA KENNELNATNEN?

O. Borgolin

Då det kan vara roligt att vota.hur <le engelake kennolDannen uppatått1 bar jog hör sanlet några hörledaiBgar.
BEEYITs

-

BOggrr

-

Itlr. och Hrs. B, Butcher, soa har ilstta konaeloana, var
bioillore (Boe-keepere), ionaa de börjaile föila upp Corgls.
Do upptöohte, geDoa aaturliga uppföilaiagsnetoder, att
honung är eD av do oect vihtiga ingroilieBserna I uppföd.ningen av valpar ocb vid bebaudlingon ay aJuha
bundor. Bärav rBeevaylrt son hennslnann.
är ea konbinetion av Donnsu på keonelögareu Xr.
Bovler ocb bens bustru födit Ihite.

S.

startadea l9)i i Crarl,eytlora. lbe Keoael
Club avrlog ilotta nann, ill dot var envänt. Dörlör
lailes Cror till ordet Crorley. Cror betyder hofot
och lroa helt eohelt med itäiför ett ilet snitlila jörnrtaketet på faniljens stora grind hoils hofotrforrn.
tbe Koaaol Club goilkäade denno honbiaotiou oob
flrtän ögcraal llr8. och tllss G.C. Eirbank iato löngre
bor kvarr ör de fortfaraade fiCtorleycror!n.

CRAUtEICEOf-kennola

DALEVIZ

är föIjdon av ett nychet lyckligt Ehtenehep. Det
ökte paret beite Dsvi,d och Elira. Derag son (hennelögoren), llr. Ai Eriilge, önekaile att hens henoelnaon
shulle &terapegle litet ev lyckan och den goda viljoo
I dctto äkt,enshop ocb fråo siaa'förälilrart Daao I'Ilaviån
och trEIizen häntodes så'ordet Dalsvlz.

r

t
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HELAAIÅN

Den första Corgin Miss Forsyth-Forrest ägtle anlände
vid 5 nånaders åIrler i en sockerlåtla. När de packade
upp henne, trod.d.e tle at-l de hatle fått en hare istället
för en valp. Ingen kunde hitta på ett passand.e namn
åt henne och för att fä inspiration sökte Miss Forsyth-

Forrest i en bok mcd walesiska sånger. Där fann bon
rrhunting the
rrHel& r r Sgyf arnogrr , son översattes till
haren (jagandc haren). Det avgjord.es att HeIa nåste
vara haren och d.etta tychtes tlubbelt pa.ssande efterson Corgis i sitt hemland kallas för IIeelers. Senare
upptäckte Miss Forsyth-Forrest, att nHel&rr betytlcle
jakt och återstoden ov titeln är byt6t. Till slut
uppkom ItHelarianrr och tycktos båcle titlämpligt
och
tilltaland.e.
PEM

giftsrnåI var Mrs. C.G. Strattonrs n&mn
Pembroher så hon beslöt att använda Pem som kennelnamn.
Då uppfödile hon Ierriers och Cockers. Hur lämpligt
blev d.et inte, när hennes intresse vänd.e sig tilI Corgis.

RAISIi{A

var nannnet på en liten by, vilken en gång var en del
av uthanterna av Nev Delhi. Mrs. G.E. Wilson bodde
d.är under åtshilliga är, med.an den nyo huvudstoden i
Inrlien byggcles.

ROZAVEL

l{är Mrs. Th. Gray var barn hyrd.e hennes föräldrar en
viLla på Bretagnes kust, som ksllades f ör rrRoz-aveltr.
FamiL j en tillbringad.e en ansenlig ticl där och }ämnade
den med de angenämaste minnen. Då kenneln startades
några år sen&re och kennelnamn börjatte övervägas,
beslöt Mrs. Gray till slut att kalla henneln efter
clet hus, där hon hade h:rft en sådan lycklig tid.. The
Kennel Club tilIät
ej namnet med. bindestreck men gotlkäncte clet som det står nu. Mrs. Gray har inte någon
aning orr vad. ordet betyd.er, cller hur huset f ä+'t sitt

Före sitt

namn.

-8SSALT

Detta hennolnamn tegistreradoE av l{rs. Biggoa, rrär
bon upBföilile Sealyhans onkring 1908, ocb itå botl<te i
Sealyhane Penbrokeshire. Soaly vsr d,en tilta år.som
f1öt genon nerkorna. f,eDnelnennet överfördee på 1940talet tilL Mrg. llilf - Mrs. Higgonts dott,er.

SUIEL

Miss M. Osboraets förste hundr €D Shetland. Sheepdog,
ver registrerad. son rfMoooen Shie1,r. Det första ord.et
är nomaet på en vik på ön Shye (vBet om N. Skottlanil).
Det onöra ordet är på gaellisha och betyder saäcka.
Boa hallad,es cå, emeilaa det fenns ea nörk ftäck p& bennoa svenal .exekt L en gnäckas solfjiid.orgforn. Nör dot
blev dags att skaffa keanelnann, så rofuserad,e fhe
KenneI Club nanaet Mooaea ocb ofterBon kennel.ög&rea
alltiil kallat gin tik för thiel, gå valile hoa det och
det god,händes. Så "Sbieltt är fortfarande keaoelnannet,
oaktat lfelsh Corgis inte har några svansar på vilha det
oöjligea huntte finnas snäckforuade fläekar.
aaa..
aaaaaaaaaa

trU4L,SH COROIS'f

av Cbqrlss Lister-Kaye

Äveu till iletta nunaet tir som bilogo fogat ett kapitel av denne
haad.bok om lfelsh corgins skötsel DrDo översä,ttniugen 6r oadost
avsedd för nedlemnar i S[CS.

Bland. airna,t I
ItOlika enlags ned.ärvniingsförrnrSgarr
Irv€i1l cl.en 18 noveder 1966"

får vi veta nsr

on på fredag
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INTELLIGENTA CORGIS

&v Mrs. B.M. Morgan (trån the Welsh Corgi League Hand.book).

översättning av Fru G. Dillenbeck.
Det var inte många av oss, son började med rasen, när det fanns
hälften så många hundratals registreringar som d.et nu finns tusentals, som någonsin drömde oEr att d.essa skulle nå vacl man
nästan kan kallg nstronomiska siffror.
Trots att den är så vanIigt förekomnancle, är dock Corgin inte någon modehund, vilket
a1la vi Corgi-ölskare kan v&ra, synnerligen tachsamma för.
Corgin har sina egna förstklassiga egenskaper at,tr tacka för sin
popularitet ocb är sjölv den bästa reklanen för rasen. Så.son brukshund. måste den ound.vikligen besitta stor intelligeus och trots
atl mycket fä Corgis id.ag behöver utf öra rlet arbete, f ör vilket
d.e ursprungligen f öttrles upp, är jag fulIt
övertygad oBr att skulle
de få tiltfälle
och någon träning skulle snart clöras ned.ärvda
instinkter återupplivas. De rnest nöclvänttiga egenskaperna hos en
brukshund. är givetvis intelligens och förnåga att fostras, parad.
sred en önskan att vora tillogs.
Även om idag mycket få Corgis
används för att valla kor, är tle f ortfarand.e osed.vanligt begåvade.
Denna intelligens varior&r mecl ind.ivid.en och tager sig olika uttryck bcroende på varje hund.s haraktör. Mec[ and.ra ord., intelligensen gör sig närkbart framträdand.e.
Innan jag går vid.are, skulle jag från min egen erfarenhet vilja
nämna ett exempel på hur vallinstinkten
fortfarande finns hvar.
För några år sedan hörd.e jag hund&rna i sina rastgårdar skäIla
och föra ett förfärligt
liv.
Nu är detta inte tillåtet,
Jag
bar ofta hört folk säga, att Corgis är skölliga' nron om d.e är
det så är clet ägarens f eI. Jog vi<thåtler, att ingen ras är mera
mottaglig för fostran. Även om mina egna hundar skall skäl.Io
på frärnlingar, som kommer ti11 huset, eller ge varning om det
bänd.er någonting ovanligt, tolererar jeg absolut inte snåskälIande
utan grundr vilket de nyckot väI vet. Nå, jag gich ut för att
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se vad s&ken gällcle och fann att Bella, en tre månacler gammal valp,
på något egendomligt sätt hade kommit ut ur rastgård.en och in i
bönsgård.en. Hon hade intc jagat hönorna ellor f ä+,t d.em att f lyga
ut utan had.e fint och snyggt stängt in dem i ett hörn, framför
vilket hon gick vakt fram och tillbaha för att hålla clem kvar clär..
De and.ra hund.arna, som ,olldeles riktigt
ansåg, att detta var någonting ovanligt, had.e skälIt för attr låta mig veta, att någonting var
& färile. Jag var riktigt stott över Bella.
En vän till migr som är lantbrukare, har en Corgi som sällska,pshund och säger, att när han vill ha en hjord. med" !ångstyriga kvigor sammanföst, är Corgin nycket bättre än hans tränacle vallhundar"

Före kriget köpto en d.am, som bod.d.e i Dartmoor, en Corgi, som
hon kallad,o f ör Reynard., f ör att ersätta en Grand. Danois, som hon
hatle f örlorat.
Ef tersom han kom ofter en så stor hund., var hon
ganska ned.låtand.e mot d.en lilta hund.en, tills hon fick klart för
sigr att hans hjärno och hjärta var minst lika stora som hans föro.gångares. Eftorsom hon boclde nära en boud,gårcl vitle han ovillkorligen gå ut med korna och vallhunclarna. På ttetta sött t'ränade han
halvt om halvt, sig själv och blev så iluktig, att hon till slut
Iännad.e över honom till
bonden för att ge honom en avslutancle
dressyr. Ef ter cletta hj älpte R.eynard regelbunclet ti11 vicl d.en
å,rIiga sammanf ösningen av kor och hästar på Dartrnoor und.er må,nga
år, fast man har sagt nig, att hen inte var så bra, när ctet gällde
får, clå han gärna tog i f ör hårt med dem.
För mina egna. Corgis är den bästa stund.en på dagen, när Jenny skalL
stängas in för natten. Jenny är den get jag håller för att slippa
klippa gräset ocb för alt ha njölk till valparna. HeIa dagen, när
hon är bunden för att betar springer de bara fram till henne för
att häIsal noD på kvällen ör ctet en helt annan historia.
Jenny
måste stängas in, men Jenny vilt hoppa omkring och taga sig litet
gräs här och litet tlär och göra några lekfulla språng. Detta
chockerar verhligen mina Corgis och de rusar allihop efter henne
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och driver henne tillbaka till mig. Hon lännos så ifre<l att gå
snöllt rnetl mig och sår just när hon skall in i sitt hus, gör d.e
alla ett koncentrerat utfall mot hennes hq,sor och in hoppar hon i
högsta fartr @D lek som roar både vallarna och clen vallade.
Mina Corgis jagar alclrig en ensam höna i ett kör, tle tlriver d.en
a11tid. tillbaka till mig. Men Corgins intelligens går 1ångt
utanf ör vallning, vilket d.ock var ttet som den från början f ötldes
upp för att göra, och d.oss hjärna arbetar vrrre sig tlet finns någon
vallning att utföra eller inte.
Karen kan skiljer mellan clörrklockaos ringning och telefonens
ringningy hon skäIlcr för d.en förra och tjuter för d.en senare.
Om jag är utom tr"örhåll för telefonen, när clen ringerr springer hon,
som givetvis har mycket bättre hörsel än jng, efter nig, ger två
skall för att väcka min uppmärksamhet och rusar tillbaka mot huset,
atlt uncler det hon ser sig on då och itå för att vara säker på att
En dag räd.d.atle hon en hund från att drunknal
iag följer eftcr.
jag höll på att arbeta i köket, då Karen kom inrusande och bokstavligen tjöt och ville ovillkorligen,
att jeg skulle följn med henne
omedelbart. Vi sprang iväg så fort vi kunde och fann Charliet
grannens litla blandrashund, i en stor vattentunna med så Iitet
vatten i, att han inte kunde Laga sig ur. Vi kom i sista minuten.
Iiur han konmit ner i tunnan kan jag inte förstå, men had.e <tet inte
varit för Karen hatle han intc konmit ut ur tlen levanile.

Karen är verkligen en stor personlighet och lyckades få tillträcte
till huset därigenom att hoa var så besi'ärlig i kennelnl ttär hon
utan att göra någonting specieltt, som jag kunrle straffa henne fört
gjorde livet od.rägligt för sina kennelkamrater. I ren förtvivlan
tog jag in henne i huset för att ge de and.ra litet lugn. Omedelbart ändrades hennes sätt och hon blev fultstäniligt änglallk not
411a, även mot de hund.ar, som hon tid.igare hade bråkat med.. Sedan
hon såIund.a fått sin vilja igenom, stannad.e hon i buset. Hon
är en fantastisk rått- och musfångare. Den enda nackdelen är, att
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Eig för, att clet finas €o Dus bakom ett skåp, så
ör ilet ingeating anaat att göro än att flyt'ta på iletr då hon annarg
är fullt beredtl att riva ilet i stycken. Sista gångon hon väutaile
valporp bestämde hon sig förr att råa ögg skulle vare ayttigt för
anhhenne och belst anh6gg. Varje morgon letlile hon vägen till
danoen och intog två 15O gr ägg. Vi förnod.adee att hon antagligen
själv bäst visste vad hon behövd,e7 och hon böll sig verhligen i
den nest fantastiskt f ina koadition. Niir kullen var avvanil vilLe
hon inte ho flera ögg och hon hacle alilrig ticligare stulit ägg.
Eoa stal den inte heller tlenna gång - bon bara beordrade dem.
om bon bestänmer

fracy hor en helt', annan tekaikl när hon väntar valpar. Den första
aningen on vad som föregtår får vir när vi ser henne gå omkring netl
en bit &v en linpa, med. vilken hon tänher sig att hon skall börja
lägga upp ett förrått för sina små. Jag hor sett heane stå i den tonm& öppna spisen ocb försöka köra upp linpan i gkorst€lr€rlr Vi hittar
bröttbitar inatopBade under matthörnorna och bakom hu<lilarno. En gång
blev jag uton nig {!v sksm, ilå jog tog upp en gäet titl hennes rurir
end.ast för att se en halv linpe sticka ut under hennes kud.d,e.
Lynette var vår stora älskling ocb tyckte mycket on att sova vid.
eld.en. En dag sköt en gnisto ut och fich nattan att börja glöd.a.
Eon rusade upp och tranpade ut glöden, varvid hon svedde sina tassart
nen bon ville lnte låta någon hjälpa sigr förrön elden var släcktt
ilå bou gärna 16t oas se om hennes tassar.
Minor, min första Corgir brukode följa nig överallt och blev ibland
instängil i nitt sovrum. Hoa funderad.e snart utl att on dörren iate
var låst kunde hon öppna d.en genon att tlrega i rnin morgonrockr soin
bängcle på. tlen. Iblanrl gick d,et. Iblantl kon jag tillbeka och foan
en förtvivlail liten huarl sittancle på en tillskrynhlacl norgonrock
ned göaderriven hängare.
Sinbact of fey är väl känd såson Jakthunil, melr raåuga år innon han
föiltles, användes en liten Corgi i Bssex tiII jakt och var sin ägaros
stoltbet ocb g1äd,je,
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Det oåste finnas nåoge, eom han ge li.ko bre ocb kanshe böttrs bevis
på Corginr lnto11lgeas, och hör vill jog baro frnnbål1o, ott d,ot
är Corgins bog&vning ocb cbaru, son gör honon till ett så foscincrande a6llahop.
Glöa lnter att hon beåöver on fegt honil från börjeo.

lli får beo Er valpe är dea dag Ni shall börja upptostra
bonou. Corgis behörer söl1cn tillrättaviaas f ör någontiog, soru iii
i.nte gillar' Eo! än en gång, mon Ni honoer att bli förvÅnad. över
hur många DJra sskor, corn lli inte boller glllorr som hon kan fundeia
ut. Kon alltid ihåg, att Er Corgi Lnte är on ujuh huatl. Om det
är ili son skall bestönne, gå iir <let ju någon son nåste lytla, så
varför inte han. Ean blit enellertid myckei lyckligarel om det
tir Ni toa ger ord,er, för hon trivs ocb ger verhligen gitt bösto
undet lart,, vänllg itiaciplia. Tog vederbörIig hänsyn till bans
ålderr nen 1är honon fr&n börjon att förstå, att när Ni säger
nnejn msnor l{i det verhllgea. På gå s8tt har Ni fÄtt en god början. Dö ben blir ältlrol bör bons uppf,ostran avlrDc€ra8 för att utvechle ilen hjtirno baa redan har. Jag tsr säher på, att Ni honmo:
ett få Iön för mörlas.
Dea ilag

f.I
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S lI C S: s HEDEIISPRIS
Svenska Yelsh Corgi Sällskapets hederspris har tilldelats
följande
Welsb Corgis, som erbålIit SKK:s hetlerspris vid Int utstäIlningar:

aen f8-19 juni 1966r
SOLBE&,GS TOTT, Åhsbe3g, Skåre
RTTTAR,ENS RÄCO0N, Åhsbe"g, Skåre.

Int Utställningen i

önEgnO

Int UtstälIningen i

EÄLSINGBORG

I.IOUNTEBnNIIS G0LDBN GIJINTT

tlen 3-4 september 1966:
Sibe, Kalmar.

Hed.erspriserno kommer att utdelar på böstens.Sötlshapsafton.

son Leeg Scberzo har betöckt Int o Nord
Ch RITTARENS ultsA MAIOR (f,Offn, barnbarn till
fnt ch ZEPHIR
OF BROME och STORM!:RBANIiS AMBROSE). Bergelin, KapelLbacken 8,
Littingö ), tel. Ol/leA 2L ll.

Int Ch LEES

SYMPHONTTs

$$$$$$$$$$$$$$$

Ch RITTABENS KAMf hor betäckts av Lees Scherzo. Yalpar väntas

omkring tlen 25 september. Fru Karin Hult6n, Uppsala, tel,
oL$ / 2447 2.

En gång till

men

för sista gångenl Se ovan!

LOTTA

,r9rrrr9rrttrtr,,

Efter omsorgsfulla stual.ier av våra We1sh Corgi.-förfäcler åtar j,ag
nig nu att göra r:,pp stamtavlor för d.e flesta av våra Wefsh Corgis.
Det torcle \rara uöjligt för nlg att i rd;stan. a1la fall föra tilIbaka stantavnan sju X-ecL utrynnande i 216 födä:cler. öns&ac if,nnrl fle.ra led åir i vissa. fall även det nöjligt. Beståi,1'xyninga:r mttagas pr
rcI Oe/166 2l Ll. trhr Sreta Bergelin, Kapellbacken I, Lid.i:ngö t.
aaaaalaaaoa.aaaaa
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LTAT

(C. Bergetin)
LÄNDSi(N,ONÄ

Domare: Dr. M. i(rasilnikof f

Vid. Specialklubbens för SäIlshaps- och Dvärghundar utställning
den 22 maj 1966 ilcltog I l{eIsh Corgi (O+f ):
Tik:
Ungdonsklass: RITTARjINS VENUS, Nilssonr T j örnarpr I ukk'
I skl , BIB.
lI0ilSENS

Domare: Fru U'. Segerström
Vicl Danska Kennelklubbens fnternationalta utstälLning cten 18-f9
juni 1966 ttettog 3 WeIsh Corgis (Z+r):
Hundar: öppen klass: Sv o Dsk Ch RYTTARXNS TOM TITT, Bingberg,

Stockholm' I ök1r

Tik:

öppen klass:

Hp

Sv Ch RITTARENS HÄPPI-GO-LUCIiI' Wallin, Stock-'
boln, Brunnvall, Farsta, I ök1r 1 skl, Certt
Hpr CACIBT BIR' Dsk Ch
Sv Ch 0F CAMCOUNTI, VÅNITI FAIRr Dillenbeck,
Liclingö, I ökI r I skI, Cert, Hpr CACIB' BIM'
Dsk Ch

öersRo

Domare: Fru G. Berbom, Norge
Vitl Svenska Kennelklubbens fntcrnationella utstälIning <len IB'-f 9
juni L966 d,ettog LZ Welsh Corgis (3+g):
Hund.ar: Ungdomsklass: ZODICUp, Glaisner, Karlstad.r I ukk, Hpr 2 skl
öppen klass: SKOGAB9S NII(LÄS1 Sjöberg, Borlänger 2 ök1
SOLAERGS TOTT, Åhsberg, Skåre1 I ökt' I skl.

. Tikar:

Cert, Hpr CACIBT BIB
Ungdomsklass: SOLBEEGS I'IICIiI, Åhsberg, Skåre, I ukk, 2 ökl
öppen klass: RITTARL;NS RACOON, Åhsberg, Skåre, I ökl ' I skl"
Cert, Hp, CÅCIBr BIM
RYTTARENS MiiGPIE, KarIsson, Mariestacl' I ök1
RYTTAREIIS SHOPGInL' Andersson, Stockholm'
I ökl' 2 skl
BIItrGOS JULIA, HaIlin, Jönköpingr 2 ökt
EKENORDS iiIJA, Åb""g, Stockholrn, I ökIr 3 shl
EtiE{9riDS Klr.M6, Axö, Bondhagsnr } ökl, 4 skr
GIT.YTIMES tiLACK AND liHITE, Lintth, Banithagen, I ök
TISPET Hansson, I(arlskoga, I ökl

-16SKARA

l;cnare: Fru U. Segerström
Vid Svenska Kennelklubbens Internationella utstä1lning den I juLi
deltog 1 WeLsh Corgi (f+O):
Hund.: öppen klass: HAMPE' Sjöberg, V. Frölumda, 1 ökL' 1 skl-,
Cert, Ep, 3fR

1955

YISBY

Domarel Eerr H. Lehtinen, Finland
Vid. Svenska Kennelklubbens fnternationella utstäl1ning den 1 C juli 1956
deltog 2 Yfelsh Corgis (O+Z):
Tikar: öppen klass: AUDREY, Lindgren, Bronma, 1 ökl, 2 skl-,
EKENORIS IOTJA, Johansson, Igelfors, 1 ökI? 1 skL

Cert, Hpr BIR
virxJö
Domare: Mr I[, Hindley Taylor, England
Vid Svenska Kennelklubbens internationella

utstäIlnlng den 5-7 augugtt 1955

deltog J llelsh Corgis (2+5):
Hundarr öppen

klass:

C0GN.A,C,

ERNEMAR

Sennerup, Karlstacl, 1 ökl, 1 skI,
Cert, Hpr BIM
PAttE, Sanuelsson, Sösda1a, 1 ökI, 2 skl

Tikar: Ungdonsklass: STALTYKTA$S

Ucklun, 1 ukk, Ep
1 ök1r 4 skl
öppen klass: DREYMIN TRINI{ET, Henricson, Götebcrg, 1 ök1, 1 skl
Cert, Hp, BfR
CARI\ffiN, öd.nan,

E1{3N0RIS KATJA, Johansson,

fgelfors, 1 ökl, 2 sklr

Gtltmr Sibe, Kalmar, 1 ökl
Nilsson, Tjörnarp, 1 öklr J skl,

Ep

MOUNTERBANKS GOIDEN

W,

Hp

ö.runru
Domarec

Fru U. Segerströn

Vid, Svenska Kennelklubbens Internationella utstä1Ining clen 21 aueustl 1 965
d"eltog 2 Welsh Corgis (o+2):
Tikar: Ungclonsklass: NORRSÄTERS NANKING, Holnberg, örnsköltlsvik, 1 ukk, 2 skl
öppen

klass;

GAYTIMES PICK-ME-UP,

Käl1nan, Bandhagen, 1
Cert, Hp, CACIB, BIR,

ökI, 1 skl
Ch

t7
CH/I.RLOTTENLUNI)

Domare: Mr. G. Leatt, England
Vitl Danska Kennelklubbens Internat,ionella utstäIlning den 27-28
augusti L966 deltog 4 tfelsh Corgis ( f+l ) :
Hund.: öppen klass: Sv o Fsk Ch HELÅRIÄN JACOB, !{il.sson1 Stockholm,
1ökl, 1skl, Cert, Hp, C/rCIB, BIM, Dsk Ch
Tihar: öppen klass: RYTTÄRENS SHOPGIIIL, Aad.ersson, Stockholm,

I ökl, 3 skl
D&qIMlN TRINIIEI, Honricsonr Göteborg' I öklt
1 sk}, Cert, Hp, CÄCIB, BIR, Dsh Ch
Sv o Nsk Ch BITTABENS DID0, Wal1in, Stockholn,

I ökl, 2 skl
HÄLS INGBORG

Domare: Fru B. Fossenius
Vicl Svenska Kennelklubbens Internationalla utställning tlen 3-4
sept,ember f 966 tl,eltog 5 WeIsh Corgis ( f ++):
Hund.: öppen hlass: tsINGOS ANT0NIO, fitlberg, MöInd.al, t ökl, l skl
Tikar: Ungd.omsklass: NORRSÄTERS NÅNKING, Holnberg, örnskölrlsvik,
öppen klass:

I ukk, 1 öhI, 3 skl
AINGOS TITÅNI4, Tillberg,

Mölnd.a1, 2 ökl

MOUNTEBå,NI(S GOLDEN GLINTT

Siber Kalmar' I ökl,

1 skl, Cert, Hp, BIR
&I_T!A.RENS VENUS, Nilssonr f jörnarpr I ökl' 2 skl

Omslaget trycht :r.v Bohtryckare Evert, Zetterqvistt
Stålharnmar

/Zet+.erqvist Boktryckeri Ä8,

Linköping
Omslagsbild.en: Int o Nord Ch Crowleycrov Prank målad. av P.E. lfal1in

