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WELSH CORGI PRAT UTGES AV SVENSKA WELSH CORGI SÄLLgKAPET
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ifELSII CO&GI PBAT

Utgiven

av Svenska

fledehtör

I

Selsh Corgi Sällskapet
Byråchef Sven-Eggert Berge I in

bililades rlen fg februari f 963 och
är &ssocierat med Speciolklubben för Sällskops- och Dvärghuador,
som i sin tur är associerad. med svensko Kennelhlubben.
Medlensantal t[ecember 1966; L24.
svENsKA wELSn _gqLql $ÄLLSKAPETS STTIrELSE:
Ord.f örand.e

v. Ord.förand.e
Sekreterare
vr Sekreterare
Skatturästare
Suppleanter

Ryttmästare Folke Bongenhielrn
Byråchef Sven-Eggert Bergelin
Fru Greta Bergelin
Folkskollörare Rune Bergluad
Fru Gunvor I(linge
Folkskollärore per Erik llallin
Fru GunneI Dillenbeck

svE!{sKA $ELSH c0BGr gÄLlsKAtEls

Jsekreterorens} aitress:
Fru Greta Bergerin, Kaperlbackea g, Brevik, Liir.ingö, ter.
CI8/zd, 2L 11.
är Kr. 15:- per år (rr. 5l- f ör f onirjenedlem),
Den kan sättas in på Svenska lfelsh Corgi Sällskapets postgiro nr
70 OO 27, adress i Svenska l{elsh Corgi Sällskapet, tf ittstocksgatan
) L, c/ o KIinge, Stockholm lIO.
II{EDLEMSAVGTFTEN

ÄNI{ONSPIIIS

i }felsh Corgi prat är Kr. 2:- per rod,.

SvENslr.A wELsiI 9Q&GI SÄLLSK.$PET
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i

hLr ett

över nerttemm&rnas
hund'ar- Detta kan fullföljas
end.ast rned. hjälp av medlenmarn& självq.
Dessa ombed.es att sända in uppgifter beträffand.e sina bundor til1
sekreteraren enligt särskilt formulär, vilhet tiLlhand.ahålles av
sekreter&ren.
KART0TEK

goat] SÄLISKAPE-T bqf ett PoToREGIsTEB över medlemm&rn&s llelsh Corgis. Avsikten ned. FOTOREGISTi,IiT är att ha en d.okumentation över 'lrleIsh Corgis, sorn tif f hör(t) medlemmar inom Svenska
l{elsh corgi sällskapet samt att f örja upp l{etsh corgi-ressns utveckling. Encla möjligheten att få POTOREGISTRET konplatt är genon
medlemmarnas benägna med.verkon. Metl. Iemnarna ombed.es vänligen sända
in ett foto i färg eller svart-vitt.
Storlek 9 x lZ eller lihnandei
llunden önskas helst ståencre i helf igur, prof il samt en!,a.m.
FOTOREGISTBET visas på SäIlskapsaftnarna.
SVENSKÄ $ELSH
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Referat av S-E llergelin
hö11 sin Sällskapsafton för hösten fred.agen d.en l8 november på
Margaretaskolan. Ett 35-taI med.lemm.nr mötte upp för att höra den
ti11 Stockholm per flyg onlände adjunkt Ingemar Nordborg tala om avel
SWCS

Föred.raget var verliligen intressant och 1äroriht.
Adjunkt Nordborgs
enastående förmåga att håIta intrcsset på toppen närktes mgr än viil
på åhörarna som med. spänning f öf jde f örc.d"raget,,

Det är inte så lätt att summerr upp v.r.d som f romf örd.es, men en döl
anteckningar g j ordes . Här är några av ricl j unht Nordborgs synpunkter
i ämnet.
Welsh Corgis hcr mychet tä kroppsliga d.efektr--r jämfört med många anclra raser. Hos vår ras finns sålunda inte sådana sjukclom&r som epilepsi och diskbrå.ctr. överhuvud.t:uget måste rasen betecknas som sund.

hunclförätlling bör man förstå en$ planmössig fiirändring av en ras
f ör at't nå, de ökad.e krav som ställs på den. Urval, som är all f öräåIings f örsta princip, dt den röd.a tråd"en genom aIl ave 1. Genom
inruvel f år miln seclan möj tighet att rikta aveIn. Inaveln ger i och
f ör sig inga clef cktor, men den talar om ggg d.essa def ckt,er f inns.
När man letat rätt på de hunclar som har defehtern&, gäller det att
inte längre anviinCa cl em i aveln eller i vart fall belr:,nsa deras
Med

användning.

En hejdlös inavel mcdför emellertitt en försämrad vitalitct.
Det är
då, b1. a. nervsystemet som hommer i obalans . Det kan ocksri. bli anclra
former avtrin&velsdepression" - kanske ti11 och med så omfattande,
att rasen kan dö ut. Det finns ju för närvarande såclana raser som

helt enkelt skrrlle d.ö ut om inte minniskorna hjiilpte d.em. Närmast
syftade adjunht Norclborg på de rrlser, tliir tikarna inte längre kan
förlösa sig självo, utan man måste göra kejsarsnitt för all" få fram
valparna. Den försämraile vitaliteten
gör också att hund.rrna blir
mottagligare för sjukdomar.
Inavelns allvarligaste avigsida är emellerticl att värdefulla gener
lätt tappas bort. Om men sålct1es arbetar med inavelslinjer måste
ett flertal bevaras för att i någon mån eliminera clenna risk.
En inavcl måste såluncla styras för att ge d.et gocla resultat

som

3åsyftas. Den mest använcla f ormen ir tin j e avel r som lt:ln, karakteriseras .r,v f öf jand-e. Huncl ,t och tik A ger tik il. S'lmroc hund. j{
och tiken B ger tik C. Hunden X och tiken C ijer tiken 'i), ilär renoålas sålunda hunclen X egensliaper genorn att frehvensen:Lv cless gcner ök,r.s.
Viil en såclan inavel 6;i.'iIIer tlet att f å f ram en li"imr-rlig ave lshund,
llan kan också renodla en tiks egensllnper
i d-etta fa}1 hunden X.
på motsvarande sätt. - En sådnn hund behöver inte nöclväncl igtvis
vrra en prima utstii"llningshund. Vikti;t:r.st är ju att d e ned$rvda
egenshapggna iir ITocla.
Eftersom inaveln oundvikligcn medför olika former :!.v inavelsdepression måste man som motvikt mot detta på lämpligt sätt avväga med
olika former a.v utavel. Ett sätt är att psre ihop inavelsIinjer.
Som uppfödare måste man i vissa falt när ctet gäller rnser mcd o11betingade clefekter ti11 och med titlgripa
varliga, konstitutionellt
raskorsningar s om end.a, utväg.
Att en hund har fiirmåga att ned.ärva goda egenskaper han man tin så
Iänge enbart honstatera praktiskt genom :r.veI. l'ian måstrr sålunda
göra försök och inte förrln man vet rcsultatet av ett anta,I valpkullar kan man rätt beC.öma hund.ens ne<leirvningsförmågr.. Ett visst
stöd. kan man dock tA" gcnom att studera stamtavlor, föräldrnrna samt
der.r,s andr:r kullar och hund.ens syslion. Egentligen borde man enligt
ad.junkt Nordborg ha något som hette rrgodkänd avelshunc'l-" r vilken hed.erstit el hunde nås f örst ef ter ett reclovisat gott resultr.t av valpkullar i sin helhet.
Avel inom en litcn ras betycler som regel en större eller mindre grad
av inavel. I'len som sagt, denna måste miln styro och i vissa f aIl också motverha. Därvj-d. iir det av utslagsgivande betyclelse att uppföd-arEn
na hål1er ihop och gLlmensamt f örsöker f å f ram ett gott resultat.
sådan avvägning &v in- och utavel meclför att clcn icko är ekonomiskt
gcnomförbar för den enskilde ui,pföclaren. Så 1ångt ad.junkt Nordborg.
Efter föreclraget föIjcle så en trevlig samvaro ti11 en P,od th6suu6
varund er genetikf rågor clryf t,ld.es och ad. j unkt Norrlborg besvaratle
frågor.
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ÅnsAvGrrrEr{

för
1967
sättor in pii postgiro 70 OO 27, Svenskc Velsh Corgi Sällskapett
Wittstocksgetan 3 A, c/o f,Linge, Stocl;.ho1m N0,

Årsavgif ten är liksom f öregåoncle år lir. 15: r Skulle två eller
fleyr personer i sanna fanilj önska nedlemsklp bet.llar endnst en
Styrelsen ör
f amil jenedlern Kr, 15:- och de övrige Xr. 5:-.
mycket tacksamr oh necllemmorn& bet,olor in ein årsav3-ift utan på,minnelse, ty en s&don hostor SIICS båtle tid., orbetc och pongrir
för popper, huvert och porto. (Siilfskapeta kaeca är into stor,
neillemsovgiftörno skcll röcko till mtrnga utgifter) i
.
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Utrlelning ov SifCS t s Hedorepris gker vicl Sällskopsaftoncn, son
onslut,er clireht till. å.rsmötet, vil.kct kommer ott hållls stadgoonligt utrder mors månaC. Lista på de som orhåIlit SHCS:a öedorspris koromor i lleleh Corgi Prat nr I 1967.

ItlT illsi.l,r'i I olJllLLT CH,if.iP I 0NAT
Frå,n Sveos.ka t(ennelklubben

nedrlelog t,ill

har ncdanstå.ende uppgift lömnots
deo clst berör.

och

'fiven om vlssa huntlägare erh&llit ett ontn.l CÄCIIJ på sin hund,
tit,eln Intcrnntionell Chompionr är hunden
son berättigar tilt
icko Internationcll Champion, färrän Svcnska liennelklubben
srhållit skriftli.tt
besked från l'ederction Oynologique Internationolo, Thuin, Belgicnr on dess godkännande och utn4nning &v
ved.erbdrande hund. Sosrtittigt får huntlögaren brov och diplom f rån
ovgnnännda Ir.C.I.rt

5l,;C3i'{O.t L0TTA PÅ riPJA;',7

av G. rrergelin
Yår felsh Corgi tik Lotta fick för ett par år seclan uppleva, al't' hcnnes ciotter Flnny nedkom mcd. en kull valpar.
I huset vilacle en viss spänning, c1å Fanny fick ha ett eget rum för att
i ostört lugn få vård"a sinrl smi9'. Morraor Lotta smög omkringr som en
osalig antle fylld av nyf ikcnhet. Hennes t'vå f ullvuxna söner bara busad e merl varanclrc och v or inte ett ,tugg intress c'radle av vitd, s om var
urystiskt
på, gång. De tycht() nog bara, at,t, eras systcr Flnny blivit
inte lekte hon med dem längrc, hon barn. rusad.e som en toss"u ut i
träcl.gfrrdsn för sina bchov och lika fort in igcn ti11 sitt rum. "TJejen hade fått fnattr'.
<1

En varm och vacker sommorCaE viir alla nio hunclarna ute i trädgården.
I valpgård en vältrade om varand.ra b1. a. Kurre, Missan och cl en pigga
Svarta Maja, "Utbrytardrottningon'r kallacl inte ut.rn orsah. Alla var
De stoovetancle om d.en flro, som luratle strax ovx.n deras huvuden.
ra hundarna stormshällde på ett sättI soril innebar att något vFrr på tok

Yi rusade därför ut och fick till vår häpnad se en livs lev'-r.nde apa
sitta på en härlig tjock tollgren ov.rnför v;ulparna. Nog hrr vi Iitct
var sett i syne, men att se en npar ganska stor och med en jåttelång
svans, sitta i en tn.tl och stirra mitt på I jusan tl:t:, Cet var i mesta
1.rget. Vå"r reaktion var att snabbt få in valp"rrna och F:uny, för ingc-'n visste om apa,n skullc svini;a sig ner i valpgårdcn. (itar nå,.4on sett en
f örrymd o,p{r leka mcd. hundar? Inte vi i rr.I Ia f aIf t )
Uncler denno räd.dningsaktion had.e Lotta med sino tvir pojka.r tyilfigcn
ski,Ilt ut och skrämt rlpon så ordentligt, att d,en tagit sin tillf f ykt

till t,oppen på en 20 m hög gran. Där uppr satt den småsnattrandc i
lugn och ro och kl iade och pl ock:r.de s ig. De t,re stod vid. grancns f ot
och tittade uppåt och okvädad.e honom.
Efter en stun<l r1å ingct hände resignerir.de cle tre f'motl.iga" och gick in.
Apan satt clär cl en satt i grentoppen, som en 1nn&n koltrast.
Vi tvåbenta övertog bevakningen och eftc'r ett par timmars väntan kom
ap&n ncr, men på behörigt avstånd från oss. Varken lock oIIer pockt
j a inte ens I öf ten om blna.ner och vind.ruvor, f örmådrl-e apan att 1åta
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sig f ång*e. Dot var helt f örbryllancle!
voms va.r den?

Yar hacle &psn komnit, ifrtr.n,

Från and,ro giilan si,lketet hördes ctå, vänligo rop och bön"r till opln
Dcnna röst vlr holt främnando för oss och ingon
men utan resultat.
aåg vi gonom den töta grönskan.
PIötsligt förbyttos don vönliga st,ämnan och förvnndlades till en
ilSlbpp ut
be.rsk kommandoton \ 1n poliskonstapcl nred bcfallningeni
Mormor! hon hor jagat hem apan f örr!rr
Utnn ett vi visste om dot, had'o vi fått cn
Där fick vi förklaringon.
ny grsnne, v.rrs opa älskaclo att rymm€r. över till oss och gronnen sjlilv
tychteg völ könno till våra hundqr.
Att Morrror Lotto vorit på apjakt i vår egen trättgårcl titlignrot
en sonn m(m f ör osö helt okänd nyhet.
r rr il [ ll il
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v'1'r
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Norit Cb Vonity Fair of Camcounty (ilfA och vond'ringepris Stockholn
mcj f965 under Miss P. Heron, itIB Stockholn oktober f 965 uncler Mre'
Th. Gray, BIR Stochholm Haj 1966 under llr. J. Bradclon, BIB Åro augusti 1966 undor Fru il. Fossonius), dotter till Engt:r'nda eogerrikagte l{elsh corgi 1963 och Lg64 samt frörnsta avolshund }965 Int Ch
Barngremlin of Errxentrn, i trect j e led härsi,omnsnde f rån Int Ch Lees
synphooy och Int ch zepbyr of Iiromo, vlintar vrlpor d'en 24 tlocember
e Norå Ch tlyttarons tlappy-Go-Lucky. Fru G. Dillenbeckl Lid'ingö'
?eI. 76, 48 99 ef ter 15 j l.nuari 1967.
+++++++++++++++

lrli,

Åvgl,

Ynnityt s son T0I];OO e Lecs Scherzo. Stsntavlo i 6 genernt'ioner
bcgäran. Fru G. Dillenbeckl Lidingö. Tcl. 76, 48 99'
&&&&&&&&&&&&&&&

FöDELSE
RöDE

OnU f öttites söndagen rlon

2O.

novomber f 966 på Krpellbachen
tsrot' tlult6n' Uppsola

Lotto ilorgelin, Llttingö
aliga Int o Norcl Ch IiITTT\BEI'IS U'?SA t'lÄIOB
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MED PIRRE +,Å DEESSYP"IURS

av Ryttmästare l'. Bongenhielm
llösten 1965 cteltog jrug metl min då 2-ärige Welsh Corgi Pirre även i högtid.ligare sammanhang benämnö Ryttarens Poseiilon i

en

&v Svensha Brukshundsklubbcns Stockholmsavclelning anordnad d.ressyrkurs. Jag har med avsikt väntat att clelge mina corgi-vänner
erfarenheterna från kursen, då jag ett år senare ville unclersökat
huruvida 1ärilomarna från denne. veriiligen bade grundf ästs hos
hunclen.

Pirre var som 2-åring och är fortfarand.e en synnerligen livlig
hund. Han var reöan då ganska lyd.ig och nu mycket. Han vet så
väl, hur hei.n skall "gå i koppel", men plötsligt kan han glömma
sig och ttd.rart. På kommandot "f otI lyder han genast och sor ganska
generad. ut,. Hr,n råhade f öre l-årsåIdern bIi biten &Y en lnnan
hund och titl och med en corgi. Detta har gjort, att han gärna
morrar och är på sin va.kt mot end.ra hund.ar (givetvis ej tikr.r).
Det var sålunda delslrv intresse för dressyr som sådan dels ock
för att få bättre pli på Pirre, som jag anmälde oss till kursen.
i(ursen startade i slutet, åv september och pågick till mitten av
november och avslutades med. clressyrprov. Kursen letld.es på ett
utmärkt sätt av Herr Georg Enecrona en man med mycken erfarenhet av d-ressyr. I kursen deltog 'rhussar" och "mattar" i skilcta
åldrar mecl mig som absolut'rold-timer'r och mecl ett 4O-tal hundar
av många olika r&ser. Lehtionerna hölIs, med. undantag av ett pir
på Järvaf ä1tet, i Vetorinärhögskolans s.h. riclhus I €D ganska anspråkslös och trång lohal. Men ju trängre lokal ju närmare kommer hundarna att umgås - en ganska viktig clel i utbildningen.
För Pirres del ingick dessutom övning i att kliva in och ur
buss två gånger varje lehtionsdag. Lcktionstiden var få timrna
2 gånger per vecka. övningarna. var i hög grad spänstgivande för
såväl hundar aom f iirare, alå cLet mestadels blev ganska varmt i
lokalen. Så min hustru hade som ofta rätt, då hon vid kursens
början sade:'rDet här kommer att göra såvd.I Dis som Pirre gott,
och för Dig är clet även nyttigt att komma ifrån T1tr-nrt.
Först,a lektionen infann vi oss i god tid' ty vi skulle iu beshåda
våra blivanderrhompisars't ankonnst. Red.an när vi klev ur bussen
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förstod. Pirre, att här shuIIe händ.a saker, ty han spetsacle öronen.
Ju närmerc vi kom rid.huset desto mer tilltog morrningarna, ej
minst från Pirre. Då en d.el av hund.arna var ganska stora, tyckte förmodligen Pirre, att här är ctet bäst att sätta sig i respeht
f rån bör j an, vedan han visaclc alla hunclar utan undantag en bister
uppsyn. Dessutom tychte han säkert , a,tl de v&r ganska ttglyttiga'r
i f örhå11ande tif l honom, som va.r tlubbelt så rammal. I genomsnitt
var hundarna i l-årsåldern.
tsåde Pirre och jag und.rade, om någon
corgi skulle uppenbara sig. Det hom eilr som bn.r sig verliligt
valpairtigt åt. Han skrek, lacle sig på rygg och skrek igen. Vad.
Pirre skämd.es! Und.er kursens lopp satte sig Pirre i sådan respekt
hos f ränd en , at,t' d-ennc e j vågade titta på honom. Sist "träd.d.e
det i salen en kvanting intt clet fulaste och grymmaste Pirre i
sitt 2-$"t iga hundliv skåttat i en engelsk bulliLogg. Denne hade
tyd-1igen haft samma tanke som Pirre att hrivda sig frå.n början.
Blickarna, som han mötte, kan man med- bästa vilja i världen ej
kalla för vii.nliga. Först slet doggen av koppel nr I och kastad.e
sig över närmaste hund.. Stor halabalik med vild. ftykt av förare
och hund.ar. Pirre tychte, ott clet drog ihop sig ti11 ett härligt
kurr, så jag hade fullt schå at,t hål1a honom. Instruhtören lyckacies så småningom infånga besten, som utrustad.es med. koppel nr 2.
När även d.etta slitits
och ersatt,s med koppel nr ), avtroppade
husse och hund.. I)enna hund kom tyvärr pä, grund &v sjukd.om ej
atrt, fortsätta kursen. Det shulle varit intressant att fö1ja
hans utveckling.
Pirres tyd.ligt visad.e avsky f ör bullcloggen h:r,r denne, som råhar bo
två hus ifrån oss på Karlavägen, ej glömt och kommer förmodligen
aldrig att göra det. Jag han f ör säkra, att när d.e möts t . o . rn.
på var sin sida av gatan, hörs det över hela östermalm.
Så bör j atLe kurs

en !

Son jag tid.igare hor nämnt, slutade hursen med ilressyrprov. Provens ord.ningsf öf jd ger en god bitd åvr hur kursen genomf örd.es.
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Proven ärc

1. Linförighet
2, Frlnförgående
). Fri.tt f öIj
4. Plstsläggning undor
5. Inkallning
6. Apportcrin6l
7. Hächhopp
8. Platsliggancto.

gång

l., Linf örighet
Utgllngsställningen är, ott hunden sitter (står) vid förarens vänstr& sido. hunden skall läras antingen det ena eller d.et ond.ra.
Utgångsetäll,ningcn uåste varo konsekvegt. Föraren hå.ller kopp1et med båd.a häad,erno, vänstra hand,en näroaat bunden. Utgångsställning skcll hunden aIltid. intaga, när förarcn stannar. Undor
gång shall hunden följa föraren uton att dra i kopplet och hola
tiden röra sig så, att hund.ens framclel är i höjd med föraron.
Föraren skall huana göra m&rschföräad.ringar åt sidornn och helt ofir
och hunden skall f öl jsant vsro ned. l{on skaLl ej göra runCcr,de
vändningor utan tvära. Denna exercis är d.et'tsvsitigasteil jobbet
uncler hela utbild.ningon. Pirre brukade tq.lo om f ör mig, att hon
tyckto tlet börjacle bli "tjatigtn genom att naf sa mig i. vodsn.
2,

,,

FTanf ö{såendo

skall gå över en smal spång eller i en trappa, är ilet
länpligt att hunden g&r f öre.. Detta sker på komnandot nFöretrr
På, konmandoordet 'rHaIt!'r skall hund.en stsnno st&eade med kroppen
i narschriktningon. "daltt'r ku också åtföljas ov uppmaningen
trStlnaa hvar ! t'
0m mon

J. Fritt föIi
Detta aker på

sflmmr!

sätt som und.er punkt l men bundon ät -gi

kopplad.
''
4. Plgtslässanale ugdqr gånp
Platsläggancte sker till att börja ned på ställot.
Dotta är den
övning, d.å man onvänder tlet krefiigaste kommandoord,et 'rPlatslfl
För att uttrycl;,o hot,et gör man nod öppen hsnd en nedtryckende
rörelse not hundens huvud, samticligt ned komoandst. Hunden skall
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bllxtsnabbt lägga sig. Vi11 han res& sig, upprepas

komman<lot

åt-

av rrStanna kvar. | " Sedan hunden lytler kommandoordet på
stäI1et, sker övningen under gång. Förare med. hund.ar går efter
varendra. Instruktören hommenderar "Lägg hunclarna och fortsätt
narschenl't Hund.arna ligger kvar och f örarna f ortsätter morschen,
tills instruktören säger "Stanna vid. Ed.ra hundar l il Hund.en skall
tlå ligga kvar, tilts föraren vänlist (L motsats ti11 Plats!)
säger trSitt I rr och klapp&r och berömmer. En hund., som är toppilresserad. skalI ligga kvar, hur länge cl.et än drö j er, tills f öraren kommenderar något onnat. Denna övning är grunciläggand"e f ör
punkt 8 Pfatsliggande och ingår även i punkt 5 Inkallning.
f ö1jt

5. Inkallning
Föraren går med. hunden, kommenderar 'rrDlöts I rr och f ortsätter
m&rsehen ungefär 20 meter, gör helt om och holt.
F,opar sedon
rrHit t rr i vänlig ton. Hund.en skall tlå genast komma tilI
f öraren,
runda honom och sättn sig vict hans vänstra sicla. Det är ett
svårt moment, att f å hunden at,t, rund.a f öreren och inta utgå.ngsstäI lning .
6. Äpportering
Alla hundar är road-e av att leha med. pinnar, bollar o.d. Man
bör tittigt sålunda före dressyr och under lek använd.a kommandoordet I'Apport!'r Äpportering ti1lgår så, att hunden sitter
stilla vid förarens sida. Föreren visar hunden föremålet och
kastar clet ett tiotal meter. På kommandot 'rApport t tr skall hunden hämta föremålet, håIla det med f;r,st grepp, återvän<la titl förnren och intiu utgångsställning.
Först på kommand.ot ilLosstil skall
föremå1et lämnas till föraren. IJenna övning är ganska svår.
ilund.en har svårt att var& stilla,
alå f öremåIet hastas, och vilI
gärna släppa föremå1et framför föraren. Var noggrann även unrler
lekapport mecl att hund.en håller kvar föremå1et i munneg, intar
utgångsstälIning och först på I'tossI" Iämnar över föremålet,
7.

Häckbopp

De flesta

hund.ar tycker nogr:.tt cletta moment är clet roligaste.
Det närktes tyiLligt und.er kursen. Med hunrlen kopplad. går man
mot häcken. l,lågra meter före hindret stäppcr man kopplet med
vänstra hand.en, ökar takten och ropar 'rHopp![ Så f ort hunclen
hoppat, konmenderar föraren trFot!", fattar åter kopplet med

II
vänster hand. och återgår till vanlig marsch. övningen varieras
med. att man går i riktning mot hind.ret utan att hund.en får hoppa.
Därigenon motarbetas rusning mot hindret. pirre njöt av ett få
visa sin d.uktighet i hopp och hs.n fick alltict hoppa på s&mm&
höjd som d.e storvuxna hundarnl.
3. PIats I ipnande
Detta prov sker med samttiga hund.ar på en gå.ng. Förare med hunilar står i en linj e med. ca I meters mella,nrum. Så kommentLerar
instruktören "Lägg ner hundarna! t' När samtliga hunclar platslagts, kommcnd.eras 'rFörarna framåt m&rsch!r' och efter co lo
meters avstånd f rån hunCarna "Ävd.olning helt om halt !tt Från d.et
ögonblick förarne lämnar hund.arna, får d.e ej med. röst elrer
tecken mc'd.d.eIa sig med. sina hzind.ar. Hundarna skrr,11 ligga absolut
rrplatstt i 5 minute'r. På, techen från instruktören återvänder
f örarna till
sinn hund.ar, kommenderar vii,nligt "Sitt I It och beIönar dem med. en klapp eller en rqod sak. Detta prov betraktas som
tlet svåraste, villcet framgår a.v att en hund, som ej klaror detta
prov diskvalificeras.
Det häncle und.er en d.ressyrtii,vling, att två hrrnd.ar hade nått samma.
poäng och e j gick att skil j a åt. llundarna LA,g plats, nör f örarna försvann ur deres åsyn. TilI slut försökte man då med en bil,
i vilken f örarna tog plats och körcte bort. liunilarna låg allt_
jämt kvar, och clet återstod endast ett låta d.em åera segern.
Dressyrprov och bedömninp
Proven bör j ar v'anligtvis med. ,platsliggand.e". IIär ges endast ett
betyg 5o poäng elrer o. Iret si.stnämnda innebär , a!,t hund en c j
fär fortsötta med övrige prov. Han är diskvalificerad.
Två domare dömer övriga provr som sker i den orclning, som ovan beskrivits,
retygssiffrorn& är från o till lo. Domarnes med.elbetyg multiplicerrrs med. koefficienter allt eftar provets svårighetsgrad.. itoefficienter för olika prov är:
5 Fritt föIj och apportering
3 Linförighet och häckhopp
2 Framförgåend.e
I PIatsläggande und.er gång och inhellning.
Pirre klarade proven gensha bra utom apportering, där he.n fick o.
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Dotta prov hed,e han hola titlen klarat någorlunda., oär and.ra hund.ar sett på. Under provet, när inga huneltr var n$rvaren<le,
struntade han blanht i epportaring och intresseraale sig mer för
eu d,el godo doftcr i ridhusbotton. Ållt iletta givetvia tirl
hugses !tora förargelse.
AÅIplioaa ref lehti oaer

Dot kra hoastaterea, ott de båd.a corgis, 8om doltog i kursen, hlarade Proven över medolmÅttan. Enligt instruhtörons utsago limper
g18 corgin nychet bra som tävlingshund. En brs tävlingohund måste
hrt, on verklig rrgålustrr. Han får gärna v&ro en s.k. rthård.ingil.
Yeko bundar är därernot nindro lämpatle. Drescyren kan nan börja
före 1-&rsåldern nen givetvis f örsikt,igt.
Man bör nnvänd.a d.o ovso
ongivna komnendoord,en tid.igt och konsokvent. Man får oJ tråka on
hund under dregsyrarbetet. Feur ninuters dresayr och d.ärefter lck
aågra g&nger dogligen räcker. Allt efterson hunden btir ä1tlre,
tkärps övniagarna. Håll ej på. neil Ea,mno sak länge utan variera
hels tiilen. sluta när husden viger trötthet ocb råt den vilo.
Deltagandet i en drosoyrhurs tvingar såväl förare som hund in i eo
logish utbilctningsföfjd.
Man Iär känna sin hund. på ott anaat sätt,
än nilr don tittigare rört sig i famitjekretsen.
Genon det gtora
antalot raaer, som är repreaenternt på en tl.ressyrkurs, får nan sn
vidgad. blick för oliko reaers betoend,o. Detta ör intresseat ocb
lärorikt.
Att clressyrkuraen gav Pirro gg viktig lärdom är eäkert,
nänligen att tyst och nägton onärkligt göra "6gubbor" åt and.ra hundsr. Det har hen med frangång prövot i ungiioget oad vå.r ajuåriga
eorgi-tik.
Hoa morrads och fick gång på gång ovett, ollt und.or det
Pirre f&g fullrtöndigt
evsloppned och önglalikt oskylttig. Bn snabb
blick på Pirre gav d.ock vid handen, att han blixtsnabbt kuncto viss
en del av en hörntand futlt tillräckligt
för att få tiken ur balans,
Ju
en

bättre dresserad. huncl - dosto trcvligare hunil. oå dörför
drecsyrkurc - don Ber Dig själv och bunden så nycket.

Ett rlktigt

gott jul-oorr

till

alla snälIc corgiå önskar till
Ed,er

tilt givne Pirre.

gonon

glut

F€g-^!r_E':dsi-'irr'.

:;rc'i:t:si''
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Ul StiLLN Ii,lGIt

RES U LT;r,t

(G. Bergelin)
Vid detto nr av 'uie lsh Corgi Prot t s "press läggning" hade inte Svr:nsk:r.
iiennolklubben erhå,llit samtliga resultatlistor
från hittitls
hå11no
utetr..Ilningar i Sverige och de nord.ishrr gr:rnnlöndernr.. lloit cnlcd.ning
härav konrmer dessa utställningor mod i nästo nr.r.v'i'ielsh Corgi Pre.t.
S;ii{D iJFJOi,D
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Vid Norska l(ennelhlubbons Internationello utstillning d.en 12 juni
1966 Celtog I Hclsh Corgi från Svorigo:
Tih:
Oppen klase: Cb.:ITTÅileiis JU,iNA, Borgluntl, Solna, Cert,
cAcIB, 3IR
F0il,L/iNcE

Dom,lre: Herr B. Ehnborgl }'inland
Vid Svensks Kennelklubbens utsti.illning den f7-18 septenber 1966

tleltog 6

Uol

sh Corgig

Huniler: öppen kloss:

( 2++ ) :

Seltnä:, I ök1., L shl
SOLtsEIIGS TOTT, Åhsborg, Sk&re, I ök1, 2 skl
Tiksra öppon klass: CI,EOPATRA, Åhsborg, Skå"re, 1ökl, 2 skl
Sli0GirfiOS NLJIO, Sko61luntl,

HIJ;I, Åberg, Stocliholml I ökl, t skl,
Cert, Hp, BIR
liOUNTlts,rNiiS liLACr. l'lÅGIQ, Ohlsaon, Strönsbro t
I ökl, 4 skl
IiITTÄlillNS SirOPGIliL, Andoreson, Stockirolm,
l ökl, I skl
EKEIIORDS

Gö!Eso:ia

Domarer llerr O. Campbell, Norge
Vicl Svensko Kennelklubbens Intornationcllo
tober f 966 cloLtog 18 Vslsh Corgis ( Z+f f ; :

utställning

den l-2 oh-

liundarr Ungdonsklass: STÅLLh,!A}JS C/iHO, Fogelborg, Götoborg, I ukl,
2 ukh
39319!9, Gleisnorl Huskvnrne, I uklr I ukkt
Hp, 2 ghl
RIITALIINS XIIOS , l{ol I in, Stochho ln, I ukl ,
3 ukk

tpi

.::!r:{.a.j4F-riT.f-

jF;w

L4

orts.

Int
Hundar: öppen klass: Ch of
f

Tikart

GiiTEtsoRG

Ct'il.lCOUNT{.. riIttr,S}lhN,

licllin, Stockholm,

I ökI, Hp, CACfB, BIB
QIIIEO$ eUTOtiIO-, Tillberg, l,iölnånl, I ökI.,
3 skl, Iip
ii;ri.iPE, Sjöborg, V?istra Frö1undo, 1ökl, I skl,
Cert, Hp
STÅLLIKTrill$ _1ll!IIQN, AIm, Göteborg, I ök1, 4 sk1
Ungdomskla,sss I'IOLLY., Jsnsson, Älvestor 2 ukl
EYTtÅRlJlIq )(Oir.l'IÅ, Wollin, Stockholm, I uliI,
1 uhkl.; llpl I ökl, 2 shl
gtitlRuilS y.r,strtxn, Antlersson, Stochholm, I uhl,
3 ukk
STALLII(TÅNS CÅ$llON, Odmon, Ucklum, I ulil, 4 ukk
ZSÅ-ZSA, Nilsson, ilosenqvist, Stochholm-Jönköping, 1 uhl, 2 ukk, Hp
öppen hlrss:
ASSFr Strömborg, Luntlsbrunn, 2 ökt
i]llfGOS JULIÄ, Hrl I in-Norrman, Jönköping r 2 ökl
iITIIGOS ?ITllllIir, Tillbergl
Mölnclal, I öh1' 4 shl
IfITtAR,ENS FIINNI ,Tr\CE, Rosenqvist' Jönköpingl
'
I ök1, I skl, Certr Hpr C/rCI31 BIM
itIqPAR :.lS Sif 08qIA,l, Andersson, Stockholm, I öhl t
3shl
,
Ch ST;\LLIKTTINS ,l"tED€A, Lindh6 , Lerum, I ökl , IIp

st0cLhpLM

Domere: Mr. P. lfhitakor, England.
Vid Svcnska i(ennelklubbens Intornationella utsttillning den l2-13 okt'o:
ber 1966 deltog 27 'rrfelsh Corgis ( f f +f 0):
IlunCar: Ungclomsklase: LITTLE ME, Åberg, Stoekholn, 3 ukl
SEV,iN UP, Sanclel l, Sol lentuna, I ukl , 3 rtkk
sT0lr,l.{EgqAi.li.S O,UIL{Vlt&, Åhsberg, Skåre, I uhl,

I ukk, I ökI, I skt, Cert, Hp
!9!å9,9, Dilronbeck, Lidingö, I ukl,2

ukh,

Ilp

I5
f orts.

Int
tiundar: öppen kloss:
STOCiiHOLl.i

0h of CAMOOUI{TI. ir.INSYiri'i, doIl.in, Stockholmt
I ökl, Hp
Ch G,TITIIIES aDllIliriL, Dohlbergr Bandhagcn' I ök1'
CriCIdr llp' SIiL
LEr;S $0,iOltZ0, Hult6n, Uppsal'u, I ökl r 4 skl, ttp
i:OililSÄTj:;its iliiufr, Jansson, iidlö' I ökl r 2 skl t
Hp

Tikar:

ilItTi.;IIJNS dAitLE:-UIl'{, Alfrc'dsson, Ujurundl.r 2 ökl
Nord Ch IIITT^rii:;l;S SOtl iITT, Ringbergr Stochholm' 2 ökI
3.9.9!Ir Behkhus, KaIlhä11' I öhlr 3 skl' itp
Ungdomsklass : ir0l{I}iIOSF, Valinger, Johanneshov, 3 ukl
llo;Li,SiTEIiS N,!i{..I1{9, llolmborg, örnsköldsvik,
I ukl , 1 uhk, l. ökl r 4 skl r iiP
IITTTAREI{9 {OÄliÅ, lir1l in, Stockho ln I ukl
'
'

2 uhkr

HP

lASliIlIB, ltndorsson, Stocliholm' 2 ukl
TiITT,\RHq{S Z^NI, SkogsrXdh' Vä}1ingbyr 3 ukl
CLEOPÅTRÅ, Åhsborg, Skåre, I ökl
9I9{E' NYströn' Enskede' 2 ökl
EriEtloilJS ilIJÅ, Åberg, Stochholm, I öhl
El,EtlOilDS rAl{6r Axö, l}ondhagen r 2 öhl
l' öklt
Eli,ENOr.lDS iiATJA, Johanssonp Igelfors,
2 sk}, Hp
Sv o Dsk Ctr LEOilINE SENSaTIOiI,IL, Eknon, Farstt t
I ökl' CACIB' Hp' 3IM
I'IOUNT,,BANIiS llLirCK liliGILr Ohlssonr Strömsbrot
I ökl
ll3B&SlTDllS IIOTHING, Jansson, iiölö, I dkl'' 3 skl
llITT,\,1:jllS KOR;r'LL, Estraclas, Stochholmr 2 ök1
IaITTlitE,ls SltERitI, l{ollin, Stoc}rholmr 2 ökl
llYTT.lREl'iS StiOPGIhL, Anderaaon, Stockholm' I ökl
'
I skl, Cert, Hp, ChnmPionot
IiITT.iRENS

öppen klass:

Oms

loget trycht ev iroktrycl;ore Ilvort Zett'erqvi8t,
Stålhamntr f?.etterqvist doktryclieri
Linköping

AB,

Omslagsbiltl.enr Int o Nord Ch Crlvleycrov Pranh, målatl ov P.E.'rfallin

