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We}sh Corgi

Prat är Kr. 2t- per rad.

SV]jI'TSKA WUJSH COR.GT SÄL]-,SKAPJJT

har ett

hrrnd.ar. Detta kan ful-lföljas end.ast

EAITTOTEK över med.]-enmarnas
nned hjälp av medl-emmarna

själva, Dessa ombedes att sända in uppglfter beträffande slna
hqndar til1 sekreteraren enllgt särskilt fornnulär, vilket till-handahålles av sekreteraren.
S\TENSKA WETSI{ CORGI SÄII,SKAPET

h?r ett

FOTOREGISTER

över medl-ematt ha en do-

Corgis. Avsikten med FOTORIGISTB.ET är
kr:mentation över Welsh 0or$1s, som tj-llhör(t) medlemmar inom
Svenska Welsh Corgi Sä11skapet samt att föIja upp Welsh Corgirasens utveckling. Encla möjligheten att få FOTOREGI$TRET komplett
är genom med.lemmarnas benägna med.verkan. Meolemmarna ombedes vänligen sända in ett foto i färg eller svart-vitt. Storrek 9xI2
eller l-iknande. Hunden önskas helst stående i helfigur, profiI

marnas Welsh

samt

ensan.

FOTOREGISTRET

visas på Sällskapsaftnarna.
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Ånsuörnr

L967

Vårt årsmöte lråI1s i år fred.agen den 17 mars 195? k1.. 19,50
1 Margarethaskolans festvånlxg v1d l{orrnalmstorg 1, 8 tr.,
$tockiroLm.

En särsklld ka1le1se tt1I årsnötet är blfogat detta nunmer,
Efter årsmötet föl-jer så SäUskapsafton.

Skriv redan nu Ln årsnötet 1 Er almanacka och att annoälan skali
vara gjord tlIL sekreteraren senast onsdagen den L5 maref

Ttll vår $ällskapsafton har v1 denna gång lyckats få Docent
Göran Bergnan från Universltetet i Helslngfors. $äkert är det
nånga son mlnng Docent Bergnan från ett av TV-progranmen 1
serlen '?Ett år ued Bå^user', där Docent Berguan satt ned sln
taxtlk I btäet och talade on hundpsykologi. Det var för nlg
en upplevelse att få höra Docent Bergnnan tala om, hur nan kan
(ocn bör) J.ära slg förstå htmdens sätt att uttrycka sig och
nycket annat man bör veta för att kunna ungås ned sin hr:nd
på bäeta sätt. Detta och mer därtilL får vl lära oes 1 Docent
Bergnans föredrag, som bär ttteln rrAtt J'ära känna sln hund,rf .
Det bJuds också tlL3.fälLe att efter föredraget stäUa frågor
t111 Docent Bergnan.

Vt hoppas att th6supåprlset inte är avskräekande. Frlserna går

ju enellertld sakta t höJden och priset täeker enbart th6sup6n.
Och vad får nan egentllgen för en tla L dessa dagar? Nog kan
man vä1 säga, att den tlan bl1r väI använd o& oa,n går på derura
Sällskapsafton.
Även d.enna gåne fl,nne det nöjl1ghet
Sällskapsaftonen, men för dessa tar
betalt ued,le&savglft som vi andra..

att ta med bekanta tiJ.L
vi Kr. 1J3-. De har Ju lnte
:i

1FOTOREGIST.RET
Intresset för fotoregistret är mycket stort, ndr det visas på
Sällskapsaftnarna. Jag vill d.ock framhå}la, att ökas det inte på
med gamla och nya.medlemmars hrxrdar, som inte ti-digare är representerade, bJ-ir det snart nog tyvärr ganska oj-ntressant.
Hjälp vår sekreterare att få in så många Welsh Corgis som är
möj1igt. (Se ingressldans sista stycke. )
Det gäller alJ.a mcdl-emmarna över hela landet.
++++++#++++++

s Hedersprls på Internatlonglfa Utställ-ninsar
Svenska Welsh Corgi Sällskapet delar liksom föregående år ut
högst två hederspris vld var och en av Svenska Kennelklubben
anordnade internationella utställ-ni-ngar r.rnder l-967 .
SWCS:

Utstäl1nJ-ngarna under :.-967 är
progr{rm (Hundsport nr 3./L967)

Int.

enligt

SIC{:s preliminära

z

Mal-möd.en4-5mars
örebro d.en 22 - 23 april

Jönköpingd.en6-7maj
Västerås den 20 - 2! ma3
Sandviken den 18 juni
Skellefteå den 27 augusti
Hälsingborg den 16 - 17 september
Göteborg den 4 - 5 november
Stockholm den 25 26 november
1. Hed.erspri-s utdeJ-as ti11 den främsta hund respektive lik
Sesrarkl-ass, som fått SI(K:s hederspris i d.enna klass.

i

2. Kvalifieerad att tävla är Wel-sh Corgi Pembroke
som tilJ.hör med,lem i Svenska lfel-sh Corgi Sällskapet,
ggg är svenskfödd, och
gg e j tidigare är svenslg nordJ-sk eJ-l-er intcrnationcJ.l
champlon.

3. Resultatet tiJ-lkännagives i Welsh Corgi Prat och priserna
delas ut i samband. med" Svenska Welsh Corgi Sällskapets närmast följande Sällskapsafton.

är priserna friimst ervsedda som uppmuntran till rocdlemmarna att få fram svenskfödda Welsh Corgis i toppklass. Vl
får hoppas, att priserna har åsyftad verkan till avelns bästa,!
Som

syncs
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Svenska tdeleb Corgl SäLlskapets hedersprls har tlll-del-ats föLJande Uelsh Corgls, som erhåIltt $KK;s hedersprts vld Inter-

natlonelLa utetällntngar

Int.

UtstäUnlngen
Ekenords

Int.

i

I

VI$BY den 10 iuJ-f L966:

l(atja,

Johansson' Igelfors.

UtetäLlnlngen 1 GOfEBOIiS den 1-2 oktober L956:*
Ryttarens Ruury Face, Rosenquist, Jönköplng. '

Irrt .- Utståtlnlngen' 1- STOCXHOIJvI den- L2-L3 aovember" 1965.
teddy, Bekkhug, Ka1lhäl.lt
.

Hed,ersprlserna delas

ut på SäILskapsaftonen den 1? mars L957,

#{.{#.t.##+

ÅnsAvcrFTEN
. eåttes ln

för

L95?
AO 27, Sveneka Weleh 0org1

på postglro 70
Ulttstoeksgatan 3 A, e/o l0lnge, $tockholn

l]ällEkapet'

NO.

Den är lLkson föregående år Kr. 15:-. Slnrlle två elLer fl,era
personer I eanna fanilj önska nedlenskap betalar endast en fa.nllJemed,len Kr. 15:- och de övrlr,a Kr. 5z-, $tyreJ.eea är mycket
tacksan, oo medle$rrrarns betalar ln stn årsavglft utan påaLrurelset
ty en eådan kostar SII{CS både tld, arbete och pengar för pepper'

kuvert och porto. (Sattel€pets kassa är lnte stor. Med,leneavglfterna, som är vår enda lnkonst, skal-l räcka ttLl nånga ut-

gifter).
Det var för örrrtgt enastående vad nedleanarnå förra året var
viinl-lga och betalade Ln nedleroeavgifterna utan pårntnneloel
"ft/*i*lc/t/;wdq*p/"w/fl"

F

F',

r)SVENSI'"A WE],SH CORGI SÄIISKAI'ETS STADGAT{

är bifogade detta nummer, liksom "Standarden", som följde
med. Welsh Corgi Prat nr 4/t966 ltar vår medlem boktryckare
Evert Zetterqvist i l,inköping tryekt och skänkt Sällskapet.
som

Boktryckare Zetterqvist har även låtit trycka nya skyltar åt
Sällskapet att sättas upp i utställning;sbåsen samt uppl.ysnlngslappar om Säl-l-skapets syften.
Här må också ndmnas, att, boktryckare Zetterqvlst red.an tidigare
1åtit trycka upp omslagen til-l Wel-sh Corgi Prat, så att de
räcker några år framåt.

framför sitt varma och hjärtliga tack till- boktryekare Zetterqvi-st för denna stora vänlighet, son tll-J-ika är ett mycket gott ekonor.aiskt stöd åt Sällskapetl
Svenska Welsh Corgi Sällskapet

t========

VTEISH CO]iGI Pzu,T

hoppas vi även i år få ut i fyra nunm er. Omslagen är, som tidlgare nd.mnts, redan tryckta av vår generöse medLem boktryckare

Evert Zetterclvist, linköping, och förvaras hemma hos redaktören.
Det är "bara" att få fram all-t det, som skal-J- och bör finnas
lnuti omsJ-agen. llur vore det med ytterligare hjä}p från medlem-

att fylla ut med innehåll-l Det behöver ju inte nödvändigt*,
vis vara artiklar. Något kåserande på en sida el-ler två är
mycket väl-kommet l-iksom litet prat om Eder hund med mera, med
meraj Huvudsaken är, att vl får till stånd ett något mera aktivt deltagande i vårt 'rPrat".
marna

,,llIEtsH coRGIS" AV CHÄRISS tISTEn-KAyri
I år fortsätter vl med följande kapitlen av "Welsh Corgls'l
av Charl-es-lister-Ka1e. De kommer att succesivt sänclas ut med

Prat till- medl-emmarna och til-l det här numret är
bilagt kapitel 4 om t'Köp av Corgi-valp".
översättningen är liksom tidlgare gjord. av fru G. Dill-enbeck.
Welsh Corgi
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AVEI,SRAD

Ti-l-] avelsråd för !,trelsh Corgi är utsed.d av SSD ( SKK) fru Grcta
Bergelin, Kapellbacken B, Brevik, Lidingö. Tel" OB/IAA 21 11"

detta kan mein l-äsa i Svenska
Kennelklubbens inforr,rati-onsskrrft "Praktiska avelsråd."'
Vi- clterarc rrAvel-sarbetet kräver av sin utövare en ingåencle kän*'
dedom om rasen, ofl dess utveehl-rng sedan }ång tid til-lbaka och
om dess aktuell-a ståndpunkt beträffande såväl- fel- sora förtjänster. Dessutom bör en uppr'ödare tlga fullständig vetskap om cie
olika stammar som förekomner inom rasen och deras karakteristikä'.
Nybörjare på detta områd.e och även nånga äldre uppföd.are 8ör
därför klokt i att rådfråga expertisen vid val av avelsdjur'
såväl beträffand.e tikens lämplighet för avel som ifråga on passande täckhund." Inom de flesta specialklubbarna finns numera
särskilt utsedda avel sråcl eller avelsnämnder, vil-ka beredvil-ligt
och kostnadsfrltt besvarar all-a fr.'ågor rörande avel, även från
personer som inte är med.lenular"
Förfrågningar bör göras i god tid före tikens beräknade löpperiod"
Därvid ska man liimna uppgift orn tikens naJtn, registreringsnusuaer,
härstamning (tretst f,ullständig stanta.rla), ålder, färg och even*
tuella pris på utställni-ng ell-er bruksprov. itven upplysningar
9a likens temperament och mcntala egenskaper kan vara av betydelse för att tjå.na till- ledning vid valet av täckhund.r'
Angåend,e kraven på avelstiken och va'l et av täckhund kan vi l-äsa
vidare:
I'Höga krav på avel-stikeq. Varje ti.*Igare som har för avsikt ait
ta valpar efter sin tik bör stäl-l-a en allvårlig ftäga tiu sig
själv: trär min tik v ä r d att avla på? Gagnar jag rasen genom att ta valpar efter henne?r' Svare:t bl.ir givetvis beroend-e
på vars oeh ens fordringar i detta avseende, men om man j-rttc kan
besvara frågan med ett örrertyEande rriarr, dfl gör man sig själv
och hela hrrndavcln en tjänst genom att avstå från avelsverksanhet
med den tiken.
understrykas vilken utomordentlig
Det kan inte tillräckligt
vikt som bör tillmätas valet av moderdjur. Den al]rnänt utbredda
Vad menas då med avelsråd'?

Orn

-7 uppfattni,ngen att en medelmåttig eller rent av undermålig tik
mycket väl- kan anvd,ndas i avel-n bara den paras med en prima han-.':

är fullst.1ndigt fclaktig. Teoretiskt sett har tiken sanxra
möjligheter som hanhunden att sätta sin präge} på avkomman. Yar
sål-und.a ytterst kritisk vid val av avelstii':l Kan inte den egna
tlken anses absol-ut fullgod för avel, såvä1 ur härstarnnings.synpr.rnkt som med tanke på hennes egna kvalifikatj-oner, tag d.'å lnga
valpar efter henne
Val av täckhrrnd. Sedan man efter ett omfattande sturliurn av stamhund

tavlor och blodsllnjer lyckats finna några ur härstamnlngssynpunkt id.ealiska kombj-nationer, kommer man till den sJ-utliga fasen i arbetet: val-et av täckhund, Mern har kanske hittat ett pi;r,
tre hanhundar som i?assar bra t111 tiken vad härstamningen angår,
och nu gä1}er det att välja den som även ifråga om tenperament,
bruksegenskaper och exteriör är den mest Iämpade. Detta val
nåste baseras på ett samvetsgrant stud'ir.uo av de tilltänkta kon*
trahenterna och en ingående jåimförelse mel-lan dem ur olika synvinklar. Svagheter hos tiken i ett eJ-ler annat avseende- fysiskt
el1er psykiskt - bör täckas av förtjålnster hos hunden på motsvarande pr.mkter och vlce versa. lvlan får vid.are se til-l att fc]
som är karakterlstiska för stamnen lnte förekommer på båda sldor
i den planerad.e kombj-nationen. Det säger si-g självt att man i
al-lmänhet bör va"lja den bästa av två j övrigt lika lämpade hanhund.ar. Har någon av de till-täni;ta tidigare l-ännat god avkomma
innebär detta ett avgjort plus. Bc;tsarana gä11er on hanhunden
kommer från en jämn och bra kulJ- och även hans syskon är fra*nståcnde.

"

Fru Greta Bergelin står sålunda tiJ.l- tjänst med avclsråd. Säl-1:
skapet har ]åtit stencilera en blankett för avelsrådgivning,
vilken bifogas detta nurnmer av Welsh Corgr Prat. De som önskar
få råd vld val av täckhund bör vid det aktuel-la till,fället sända in en ifyllcl blankett til1 avelsrådet.
De som har hanhrrndar J-iinpJ-iga för avel bedes snarast sända in
ify11d.a blanketter för dessa hundar,

Vid behov rekvireras blanketter hos avelsrådet,
omgåend.e,

Som

sänder

dem

GTI:!@
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av Anne G. Slddleeonbe (trån the Welsh Oorgi league Handbook).
översättnlng av Frrr S. Dlllenbeck.
i{naa eedan Penbroke Corgln först presenteradee på utståillnlngar
har den ståindlgt ökat I popularltet, tllLs d.en nu l-igger såsom
tvåa av alLa raser i England och ständlgt ökar 1 antal 1 noånga
andra }änder. Dctta botyder, att vl varje år välkonnar ett
antal nya nedJ,enaarr äv v1lka många är ned för första gången.
En nybörjare har nånga problen och d,enna artlkel är skrlven son
ett föreök att vara tl1L hjä3.p med några av dem.
The r,fe].sh Corgl leaguef s första nål är att fråi.nJa uppfddningen
av god,a Penbroke Corgls. Vi bär alla ett ansvar i detta avseend.er gemLa uppfödare såeäl son nybörjare. Det är al].tld väI
värt att sl.kta högt r on nan går in för uppfödning. Försök att
få fran det allra bästa t{i kan och var noga ned karaktär Llka
väl son utseende.

Det första stora problenet är vlJ.ket slag av avelsdJur nan skal1
köpa. $oal,lga är lyckllga nog att red,an ha en verkligt god tlk
1 fanilJen att starta med, nen för dem som börjar utan någonting,

är det evårare.
Hel,lre än att börja med en hund och en tlk ned tanke att para
den, bör Nl tägga aJ.J-a de pengar Nl har råd ned 1 en verk3,lgt
god tlk oeh sed,an föda upp Era egna. f,i1 är begråi:rsad vld valet
av tlk av vad som flnne t111 saLu för ögonbllcket sant av prleet,
under det att Ni vtd val, av hanhwrd end,aet är begråinsad av hans

}?inpllghet. Fönrtsatt att Nt har gJort ett klokt tlk-köp, har
Nl al.la de bästa hanhundarna lnon rasen att välJa bland.
ldealiska tlken för en nybörjare är en tlk; eottr haft en
eller två lcuLlar, har rätt att valpa, är en god mor och har
vLsat slg kunna åstadkorula en hyggltrg typ på valp. Det är
höget otroligt att Nt eku3.J-e få ta$ 1 en avelstlk av toppklass,
nnen företklaesiga tikar flnne ofta att få från uppfödare, som
Den

-9
säIja en cle] av sina vuxna hundar från tid ti1l annan för
att få plats för valpar och unghundar, som skal-l läggas på.
rnåste

Den bästa. sortens tik är en som inte ha.r några framträd.ande fe,l-.
Hon behöver lnte nödvändigtvis vara en första klassens utstä,l-l-nlngshund (av någon oförklarllg anled.ning är tikar sm är champions
säll-an de bästa avelstikarna), men hon nåste vara alltigenom typisk, heJ-J.re för stor än för liten och med god längcl. I{on bör ha
ett tli-"o]igen bra huvud, men skul-l-e hon se litet för maskulin ut,
skad"ar detta inte, förutsatt att hon har I'cluality" och inte ser
grov ut. Undvik tikar mc,d verkligt svåra f el- såson mycket små

eller mjuka,öron, mycket ljusa ögon, Cå1igt bett, felaktig päls
eller vcrkligt dåliga skuldror. Det senare är ett av de svåraste
felen att bl-i av med i en uppfödning. För att åtargå tilJ. öronen; skul-le c1e vara njuka såsom ett resultat av en olyckshändel-se,
en operation eller valpsjuka, behöver de glvetvis inte räknas
såsom ett fel på en avelstik. Tikens ternperamcnt är viktigt.
Hon måste vara orädd oeh vänlig. En skygg tik, hur vacker hon än
är, bör aldrig anskaffas för avel"
Er tik, our Ni har råd ti].l det, från en linje,
som man vet har kontinuitet, d.v.s. cn linje som konstant fått
fram goda tikar i fl-era generatloner. Priset på en tlk av denna
typ är inte lågt e men Ni borde ha'r en god chans att få t11lbaka
största delen av Era pengar på den första kullen.

En sak till.

Köp

HlttiJ-ls har vi bara beh:indlat frågan om att köpa en vuxen hund,
men det är rnycket roligare och billigare att börja med en valp,
Här kornmer i'li förrnodl-igen att ha ett störrc urval av olika linjcr,
men det ta,61er längre tid, j-nnan Ni- kan bör ja föcla upp Era egna
valpar. Femton till- arton månader är tidigt nog t'ör en tik att
få sin första kul-l. Köp den bästa val-p }li riral-igtvis kan och välj
helJ.re ut en från cn bra jälnn kul-l- än dcn cnda framstående valpen
från en för övrigt då1lg kul-l.
Al-J.a de
av god.a

bästa linjerna inom uppfödningen byggs upp på en grund
tikar. Det är oriml-igt att fordra, att en bra hanhund,

-10hur god nedärrmj:rgsförmåga han är har, ska'l1- hirnna" vldarebefordra
al-l-a sina goda egensicaper till sin avkomrna, när han paras med
undermiil-iga ti-kar.

När Ni väl har fått Er tik, är nästa problem att välja bästa
möj1iga hanhund till henne. En titt i Kennel- Gazette vlsar,
att det finns ett stort antal- hundar til-l avclstjänst ic1ag,
men endast jämförelsevis få av dem kan uppvisa förstapristagare
på championnatutstäl-lningar bland sin avkornma. Det vore kl-okt
av en nybörjare att använda en hanhrrnd, som vlsat sig vara cn
framgångsrik avelshrrnd .

Ju flc-ra god.a egenskaper en hrrnd och en tik har gemensamma,
desto mera troligt är det att dessa kommur att återfinnas hos
d.eras avkomrna oeh vidare, ju
hos föräldrar och mor- elJ-er

oftare dessa egenskaper förekommets
farföräldrar, desto tro.llgare är
det att de så smånlngom fi-xeras inom en linje. Tyvärr är det
bara, al-]tför lätt att svåra fel fj-xeras på samma gång, så clet
är mycket viktigt, att dcn hund Ni'vä1jer ä.r god på såda"na
prrnkter, där tiken är d.åt-ig. Det rär en felaktig id6 att tro,
att en hrrnd och en tik skal-J- kompensera varandras fel-. Om Er
tik är för J-ång i ryggen skal-J- hon paras med en hund nned pefekt
längd och inte med en som har för kort rygg.
De li-njer, som mest kontinucrligt har frambringat vinnare, har
byggts upp på basis av noggrant planerad linjeavel. Detta är
ett oändligt stort ämne och kan här cndast hastigt beröras. Då
en parning planera,s, bör cn el-J-er två huindar finnas på båcia siclor
at stamtavl-an och om möjligt skal-l de varA de bästa hirndarna i
densamma. 0m man parar ful-lst:incligt obesläktade d jur leder detta
nästan ständigt till- missräkni-ngar. Iln annan sak bör nd.nnas här,
nämligen att det ibland händer, att tvfi. linjer, som kanske arbetats fram på något olika sätt, inte går att kombinera väl.
Ingenting arnnat än att försöka och göra sina misstag kan b evisa
ett sådant påståencle.
Orn

Ni ser mot framtiden,

uppkommer sl-utJ-igcn

frågan

om

urval

-il_ur Era kul-l-ar. Detta är nyckeln til-l. framgång inom all uppfödning., lägg lnte på någontinge som inte verklinge;n är värt att
behål-la. En bra uppbyggande plan för en ny kennel är att al-ltid lägga på den bästa tikvaLp€n, förutsatt att hon är så bra som
ell-er bättre än modern, och på det sättet gradvls bygga upp Er
egen linje.
För ögonbh-cket vj-sas emellertid på utstälLnlngarna
alJ-d.eles för få bra unga hanhrrndar och för rasens skul-l- bör en
verkli-gt bra hanvalp j-nte sä1jas någonstans, där han inte bl-lr
utstäl-lct ell-er använd .
?ersonligen skuJ-le jag inte rekommendera en nybörjare att ha
en tik på fodervärd (systenet är i England något annorl-unda än
här. Övers.anm. ) el-J-er att l-dmna d.en bästa valpen 1 kuJ.J-en
istäl-let för parningsavgift, om detta kan r.mdvikas. Det är
möjIigt att det endast flnns en enda bra valp i en kuJ-l- och
den behöver Ni sjä1v,
Det verkar all-tid på mig soro om det vore lättare att göra ett
urval ur en egen kuIl än ur någon annans. Kanske det beror På,
att man betraktar dem så noga under uppväxttiden, att man har
kunnat se mera än man kan uncier en kort stund. med en frännmande
kul1. Vid en månad.s ålder ser d.e flesta valpar ut som champions
men när d.e kommit så 1ångt att de är armraskade och awänjda,
börjar skil-lnaden synas.

Först och fränst fel tecknlng. Korrekt teckning är utförligt
beskriven i standard.en. För nnycket vitt, e1ler vitt på fe1
p1ats, år tydligt vid föd-seln, men små vita fläckar på kroppen
kan försvinna, då den andra pälsen växer ut, och kraftiga vlta
teeken på huvudet kan krympa, så att de inte blir alltför märkbara senare. Valpar föd.s ofta med skära noser. De allra flesta
blir svarta, när valparna bJ-ir äl-dre:; i en dcl fall- tager det
endast några dagar i andra några veckor.
Ett verkligt dåligt be tt märks myckct tidigt, rrr€r den tidpwrlit,
då valpens bett verkligen skal-l wrd.ersökas, är när tänderna brutit igenom. End.ast sådana valpar som har jämnt bett (mycket
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ovanligt hos unga valpar) el-ler ned överkäkens tänder utanför
underkäkens bör komma i åtanke för avel el1er utstäl-J.ning,
Tänderna behöver inte viclröra varandra såsom hos en vuxen hund.,
ett mel-lanrum av en dryg halv centimeter är ganska vanligt hos
en sex veckor Ea^lnrnal- valp. De vuxna tänderna tager nnycket mera
plats och i nittionio faJ-J- av hundra blir rcsul tatet ett perfekt
saxbett vid sex måna.oers åldcr.
Vid tre till- fyra vcckors ålder börjar de första tr:cknen på c.n
för 1ång ("fJ-uffJr") päIs att synas.. En valp, som visar tecken
på en mjuk och lång pä1s vid denna ål-d.er med t'fluft.igail tofsar
framför öronen, kommer helt säkert att få en lång päls, när den
är vnxen. Den ideal-iska valppälsen är mycket tjock, kort och
någ:ot ul}ig.
Den nya pälscn bör synas nedåt ryggen vid åtta
veckors å1der och den bör nästan vara av sarqma kvali-tet som en
vuxen hund.s. Denna mellanpäls bör också ge en antydan om valpens bllvande fåirg.
Black and tan-färgade hundar föds black and tan c1ler vid enstaka till-fäl-lc-n kl-art blå. Sobelfärgade hundar föds enligt min
erfarenhet sobelfärgade eller nästan svarta, när det gäIlcr mörk
sobel. Somliga röda och gyllene hirnd.ar föds med nästan samma
färg som de sedermera får. Andra är mörka och bl-ir inte röd.a,
förctin den nya pä1sen konner.
Antag nu, att kul-len är nästen åtta veckor gammal och att fdrg,
bett och pä]-s är til-lfred.sstäl-1ande och låt oss försöka att
plocka fram d-en bästa" En bra val-p skall- stå stadigt på korta,
tjocka ben med en rak front och fötterna frar:råt. En utåtvänd
frarofot vid. denna ålder bctyder nästan al.ltid en då}ig front
senarc, men en fot, som har en svag tendens att vändas lnl,t,
kan mycket väl- rätta til-l sig sjä'lv så småningom. Bry Er inte
om, om den är något kobent bak, bara det inte är al}tför kraftigt.
Unga valpar står säl-lan rakt bak och är vanl-igen ant:i-ngen något
kobenta eller något hjulbenta. Alltcftersom valpen bl-ir kraftigare brukar detta rätta tiJ-l sig sjillv.
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Ryggens Iängd bör vara I proportion ti11 höjden även vld d.enna
årder. En va].p med. en mycket l-åns elLer nycket kort rygg kan
sorteras ut ned. detsarnua. llkaså en va3-pr Borr! vlsar d.en nl.nsta
tendens t111 högbenthet.
I'Ian

bör också kunna känna början ti1l det fra.uskjutande bröst-

benet.

lnte har rest örsnen, kan nan få en god uppfattntng om hans bllvande hurnrd och uttryck genom att rulla honom
på ryggen, så att öronen faller ut. $kal1en får lnte ha någon
son hel,et tend,ens att se tJock elLer grov ut, då något d,vltkt
snarare ökas än nlnslras. On skallen är en anlng krrlJ.rig letälLet
för att vara eLät neLl-an öronen, är detta en fördel, då nean 1
så fa1l kan vara eäker på att d,en koumer att utveckLa eig ned
tt1lräckLig bredd,. Bn valp ned kullrlg panna, d..,v.s. kurlrlg
all,deles ovanför ögonen (äpplehunrd) tan eorteras ut, då detta
nyeket säIl'an rättae t111.
ora val-pen ännu

Noeliingden

är evår att

ned, säkerhet bedörna vid. denna åIder,
men en valp ned l-ång nos kan sorteras ut nedd.etsaqna, med.an
en med ganska kort nos kan behåLLas tllJ.s efter tardömsningen.

F

A1la valpar lrar b1å ögon, när de är snå. Ett öga soa konmer
att b1l ljuet eller blått, när hr"rnd.en är rnrxen, är nyeket
klarare och kraftlgare I färgcn än ett öga son blir nörkare.
Den rLktlr::a färgen vigar s1g först nrnt puplllen och eprlder
slg sed.an så smånlngon utåt. örats storlek kan man tnte bod,öna
med. säkerhet förrän senare. Jag förcdrar en valp med stora
öron framför en mcd. emå, eftersom snå trlangulära kattllka
öron sällan blir stora nog och små öron förstör hela uttrycket.
I allmänhet tycks öroncn gå upp nycket tldigare numera åin vad
d.e gJorde förr, Man bel:,över inte b1i orollg ou det tager Lång
tld, lnnan de går o;rpr Orn det vlsar slg nödviåndigt, kan nan
bincta upp den ned tape. Jag är övei'tygad olq, 4tt njuka oron
är ärftllga och jag bnrkar aldrlg bekynra mlg om öronen i en
krrtJ-r oo jag ixte vet, att det flnris någon hletorla ned mJuka
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öron 1 föräl-drarnas härstainnlng.

ekuldror och arnbågar är något 1ösa är d.etta förLåtllgt hos
en ung val.p, förutsatt att hunden lnte är feLbyggd, såsom
exenpelvLs ned raka skrildror. Det flnne åtnlnstone 5Wo chans
att en dyLik 1öshet drages thop ned tlden, men det är glvetvls
en sak nan bör hålla ögonen på.
om

storLeken är kanske det al1ra evåraete att bed.öma vld denna
årder. Det är så nycket som beror på blod,sllnJen, tlag kåirnner
;r

i:-:,k,
:
i

valpar'

som lnte bar rnrxlt ytterllgare cfter fem månadere å1der
och and.rar som har forteatt att växa långsant til]. ett års ålcler
elJ.er mera. On valpen är godtagbar i andra avseende, tag

då chanscn oeh 1ägg på

d"en.

Jag har Låinnat en av de a1lra vlktlgaste egenskaperna tiLl
elst och det är tenpora.nentet. sn corgi-vaLp skal]. vara cn
glad 1lten krabat, fuJ.J. av rackartyg och med på a11t..

Det lönar slg att hå1la ett krltiskt öga på d.e valpar marr
3-ägger på. Medan de växer upp går de fLesta förr elLer eerrare
lgenom en perlod, då de är nindre tj"1ltalande, nen de växer j.
regel- tlLl sLg igen.

Var aktsaq om Er hunds hälsa nu när d.et är så ka[t. Iåt
den Lnte sltta utanför affärerna och viinta på Er och stå lnte
stl[a och prata med bekanta ute, det är så 1ätt att glörnna
bort att hr:nden fryeer, även on Nl eJä}v är valm. Så l.åga
hund.ar son wel-sh Corgls får rätt blåskatarr oeh nyeket annat
eLiinde. Var förstktlg,l Tiink på hundenl
/a;c/*;aW4@/WW*/4,
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PARNINC

Ch AIRODITS har betäckts av l{ord Ch (kva1lf. {ö" Int Ch)
RYTTARENS I{aPPY-0o-lucNY = Prus, Ägare Fru Greta $chlr6n,

Rlnnargatan

'3

5, Brornna. 1e1. 08/25 86 J.e.

PåS{rrlc

har betäckts av Sv o Nsk Ch KINSIIIAN of CAMCOUNTY.
Ägare trl^r.r Bertt Axö, Irolleer.md.svägern 106, Band,hagen 1r Tel.
08186 52 54, kont, 08/86 OJ 80.
EffiN08.DS I{Å}6

vå*P$R

(e Eng}ande frä$staavelehund
L965 Int Ch Barngrenlin of Braxentra u Eng Ch Bo*Peep of Cancounty) u RYITARENS XOÅNÅ, certvlnnare (sondotter til1 åmerl-k.
Caqad. Eng. och Int Ch lJees $lmphony satst dotterdotter ttll Nord
Ch (kvallf."för Int Ch) Ryttarens Happy-Oo-lueky = PIUS. Ryttarens Kennel. Tet. OS/lt 05 Ar, 50 91 95, 85 59 62.

e Sv o t{ek Ch KINS$,A}I of

r
[ ":e
i.1'

CAI*ICOUNTY

VA,IrPf.B

(se Julnunret) har fått sju barn, två pojkar
och fen flLckor, a1la röd/vlta, välskapta och kraftlga. Fru

V.iINITY och PIU$

G. DLllenbeck, Bågvägen ?, Ildlngö.. Tel. A8/765 48 99.
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TITI., SÄIU
-.qF}

7 (l+3) lovanae valpar fallna e EIGNORDS

IGTJÅ och Engelske

nyinporten ST0RMERBiTI{KS GUILI\Ib]R. Födda otTt konplikationer.
Ägare

F

Thyra Johe.nsson,

Igclfors.

Te]-

.

OL22/72A32.

F

ryP0,ng

2 st Jå nån. valpar
l, Hund: CARADOC 0F T]]I{åidR = Thomas. Röd.
1 Ttk: CASEIIA OF TYl,lÄt{R = Sarah. SobeL,
e Gl.yrrtlrlon Storoerbanks Sond.sman u Cerldr,een of

T;rnnawr.

är krrllbror t111 gtornerbanks BonLface (Ledande avelshrrnd 1964 ) . Cerl,dwen är Reserv Best ln Show-vlnnare och e Ch
Bond.soan

Bowuan hresedown

Pasoport (5ra;e ledande aveLshr.md 1955, vinnare

av 10 certlfikat).
Uppfötlarel Mrs. N.tr{. Kevlll, England

Inportör:

Görrul Nl,]-sson, Btockholm

i
:

l

E.

F,lc!
F-

t
i

dag, J0l{i'{4, nedkom den 28 oktober 1966 med 5 vä3.ekapta barn,
v1l-ka sa.ntliga, när detta 1äsesr'är placerade I goda händer.
Int o Nord. Ch Byttarens Juana
(Ägare Fo1kskollärare Rrrne Berglwrd , So1na. Te1. 08/85 59 62)
ii

l

a

i
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(s, varlnger)

4åg
Doma

re: Fru B. Fossenius,

Sverlge

Vld Flnska Kennelklubbens Internationella utställning den 28
augrstl 1955 del-tog 4 Welsh Corgis (Z+21, varav 7 frän Sverige;
Hr.rnd: öopen k]-ass: Sy o Dsk Ch RITTAB4iIS T9I4-TITT, Rlngberg,
Stockholn, cert, ch

Tlkar:

Öppen

klassr

,

Dl]-lenbeck, lidl-ngö, cert, ch, CACIB, BIR
EJ&93,8å, Rtngberg, $tockhoJ-m, 2 skl-

uå{!{g,

ry, 'd.G. $lggers, tsngland
Vid Speclalklubbens för $ällskaps- och Dvärghundar utstä"11n1n9
den 20 novenber 1966 deltog 2 Welsh Corgis (f+t):
Hwrd: öppen k1ass! ilAlviPB, Sjöberg, V:a 3'röLr.urda, cert, ch, BIM
Ilk:
Öppen klass: &TITA&B{F WiqUS,, Nilsson, Tjörnarp, cert,
Donare-:

BIR

EI,W$ry
Domare: Mr, G. Ireatt, England.
Vld. Norska Kennelklubbens Intcrnationella utställning den 26-27
novenber 1966 deltog ? jrielsh Corgls (5+Z) , varav 4 från Sverlgg;
Hrr$dar; Ungdonsklapgi Z0PIQUS, Gleisner, Huskvarna, 1 ukkl, hp
Öppen klase : ch of cÅI,icouNTY. 4li{$ltåN, t.'al-1ln, Stockholn, cert, CACIB' BIR
R,osenqulst, Jönköp{ng,
?lkar: öppen klass: W,

2 skl,

hp

0h RYTTARiiI.$ sHpl0ISt, $,ndersson, stockholno, cert, CACIB, Bil

-1t,sT00gH0w
Domare: Fru S. littorin
Vld Special-klubbens för Sällskaps- och Dvärghund.ar utställn1ng
den L1 december 1956 deltog 11 Welsh Cor.gis (6+7):
Hr.rnd.ar: Ungdomsklass : I{ORR$;TER$- riif0lilA$, Jatsson, Höl-ö, 1 ukkl-,

hp, 2 ökl
öppen

klassl

GIr;YTII,iES PaIrlDIT,
NOiiR$.;TUEIj N.qRR,

Eluran, Farsta,

eert,

BISI

rlillbergh, Hölö, 2 ök}. '

Jansson, Hölö, 2 skl
.T,.J,!9!, Bekkhus, Kå11hä11, 1 sk1
Ungd.omskJ.ass: i{ORRSj.TAq$ r'lAJA, Kjell-man, Farsta, 2 ukl
NOS}fS.rTEBS, j{EQA, Jansson, Hölö, 4 ukkl
{OIiRSrITERS NI}IA, Jansson, Höl-ö, 5 ukkl
N0rur$iTånp $IJ'I!'å, Bekkhus, Kallhiitl, 1 ulr
RYtTAREfiS XqAt{4, }1a111n, Stockholm, I ukhli
i'lopJ1$ÄTERS,II,$UF,

t

tt

Tlkar:

hp, cert,

BIR
RYTTARENS V.ASMIIIB, Andersson, Stockholnn,

2

ukkl,

hp

t:

f
I

Onslaget

tryekt av Boktryckare Evert Zetterqvlst,
Stålhannar/ Letterqvist Boktryckerl AB,

linköping.
.i

fuslagsbtlden: Int o Nord

Ch Crawleycrorlr Prank målad av

PiE.

Wal-l,ln

