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VELSH COBGI PBÄT

UtAivrn av Svc.ske l{olsb Corgi Sällshapoi
ReaLaktö"1 Byråchef Svon-E8geit,.-Borgalin

bildloalcs iletr r8 februari 1963 octl

ör associerot ned s?ccialkLubbon fijr sällskops- och Dviirghunal&!t

s06 i sin tur ät associeradl neaL Sv€nska Kennelklubbon.
lilcalloEsantcl juni 1967: 117.

Orilföranite ByråcheJSvon-E8gortBer6elin
v. O!ilförandle Ävalclningsalirektör Bj örn Klingo
Sokrete!are Fru Greta Bergelin
v. Sokrotcrare Folhshollärarc Rilne BerSlunal
Skattmästrre F!u GuDvor Klinge
Suppleanter FolkskoIIärarc Per E!ik VaIlin

l.u Gunncl Diflenbcck

Fru Greia Borgalinr Ka!eIlb&ckon 8, Brcvikr Liilingitr tel'
08/766 2r rL.

!IED!E!iSÅVGIFTEN ä! Kr. l5:- per år (Kr. 5:- för fooilienedl€n).
Dor kan sättas in !å Svenskå Yelsh CorBi SellskaPets Postgilo Dr

7O oo 27, odresst svcosko I{olsh Corgi sällskoPctr 1littstockrgstqD
J t, c/o KIingc' Stockholn NO.

Ai{!loNsPiiIs i {o1sh Corgi Prat är K!. 2:- po. raal.

övor ncalleonalE4a

ilelsh Corgis. Moillohrnarna onbciles att sändlo in upPgiftor botri*f-
?anale sina hundar tiL1 sckrel,ersron onliBi sörskilt forDulärr v1I-
kct tillbandshållca av sckrcterereD,

över ncallonnir-

nas llelsb Cordis. tolOREGISTBEI 6r an dokuoeDtotio! över 1{€Ish

Corgis, soE tilfhör(t) neillcEnar inon Svonsko i,tclsh Corgi SäIlsko-

pet. Medlloanorne odbcalcs sändls in ett foto i fiitg cller svort-vitt.

Storlek 9 x t2 611er likaandc. llundlon önskas helst ståcnde i h.I-

tigur, !rofil sant cnsaf,. Foi;oregistret visos på SöIlskopsaftlernc.

AVELSRÅD röR vELSg coRcl: 3ru Grots BcrgoLi!, ter. o8/766 2r rr.
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ÅnsuiiTDT 196?

SäIlshapct höll sitt ordintric årsnöta för 1967 dan t7 mors i
l.16rgarcthsskolons f ostvi.ninC viil Norrnalnsiorg' Stockholn.

Till årsmötet heCo ryitnästarc FoIke Bongcnhielri ovsa6t siB sitt

olaLförenilcsko!. Iftc. bonon v3Lales vico orilför&ndcnr byråchcf

Svcn-EgBcrt Bcrgclin soo orilföranalc. Son Dy vicc ordföronalo vdl-

alos avilolningsdirekiör Bjö!o 1(lingc. I öv.iji onvdlaes styrclsoa,

vsrs sonnansAtttrinj_ f!&ngår ov fdrsättsbI&ilci. BcvisorcrDa, f!ö-

ken l;, Lundlqvist och ?ru E, Golilring, obvaldos likoså.

Någon ändriDB i årsavgiften f6! I968 cjordca intc utao ilcn är

oförä[dr1al Kr, I5:- pcr po!son och l(!, 5:- för foniljeEedleo,

!å årsEötot låstcs up? styrelscDE förvaltninAsborättelso ur vil-

hoi vi. han soxa följ&ndlo.

Uilder 1966 har dlot varit två Söllskapsef-t,n3r. Da{ första vor 1

anslutning tilI årsnötct för 1966, då hurudprosranlunktai vor

en visaing ov dleo otrgalska ljud- och färgfi].ncn on Wolsh Corgis

och Aon Dndlra hölls i novonbor, d,'qr.djunkt If,gonar i{ordlborg från

Lunal talcalc on,Äktuollo hunalBonctisko spörsEgl". Dasse Sä1Iskol,s-

aftnar bcvistadcs ov l3 rcsp. 15 porsoncrt

Under 1966 her t'son vån1igirr, utkonfiii 4 nu6ncr 3v itclsh Cor8i Prat.

SiilaDtolot hado för r966 siigit till saftm&nloCt 60. En nyhct fbi
Arot vor ott, som bilogå s6nts ut er övorsättninj avrrllelsh Corgls'l

1v Charlcs Listor-i(3yo.

Ävsn uniicr I966 hrr dcleis ut hcdcrsprisor till bunder, son till-

bör meillenncr i Sällskapct oc!1 son vunnit SKii:s heaorsprisor vlil

intrc!aationcfls utstiillningar. Inta nindr\-- än 6 sådåno hor alolets

ut och alat krn tiIleSers airt Siillskrpct ha! köpi in yttcrligo!o

haalerspris för do nårmesta åren.

En f,yhct fö! I966 är 3tt SpccialklubbaD fiir SälIskeps- och DVATB-

hunalsr utsctt fru G. Bcrgelin till avelsråd ?ör llolsh Cotgis. Dctta

iDnobär tlals rt,t Sällskopoi hrn gc ökod sorvico åt hoallcnnor ocb

onaro, sorn sökcr täcllbunal, alcls att.'.ot gcs ökaala nöjlighctor att
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fr'dnjs uivocklingcn ov ltaIsh Cordi-ståmmcn, Bådgivninjcn hr 
'n

visdt sig onfattoatlc.

Boktryckdro Evert Zotterqvist t Linköpins har ulalor f966 Iåiii

trycka och tiLl SällBkapct skånkå 600 ax av Bkyltor ott seita

upp i utställnin8sb.isenr 5OO or trv stoDilortlon, l5O cx sv Så11-

skepois atslBar sent övor I.OO0 ex &v tryck€t oe sällskapcts

utpg i ft cr ,

Son tock för den Biole okonomisko hjölp son Söllshapci få-tt ov

boktryckoro ZatiorqviBt unilcr ila sclasta Aran utså,gs tLcnnc vial

årBnötoi tilI hader6nodlon i Sällskapct.

S06 haalersmaillcn uis:igs äycD rytinästare Folko Bon:cnhiolnr soB

varit Sellskapots orAföronalc scdlon aloss bildadde 1963.

Doi kcD ocks6, noderos ur förveltoinGsbc!ättolscn, att SöIlsk$!cts

styrelse haft ait sonnatrtrdffando ncal styrclscn fbr SpeciaLklubben

f6r Sällsho?s- och Dviirghunder för ait Aisl\uic!i nöjlighctorna

tiIl somvcrkan fränst i vcd 4vser utståIlninGor,

Årcts vlqst va. Ir.416:- och vid ineå.n8cn rv lg6T arisponcroac

Sdllskd!ci Kt. L.262t-. Efterson penCornd inte itr till för ati

11ara! uten för atlt anvärdas, h1r styrolsan iakö!t ctt hcalcrsprl.r

besiåonilc ov t,v;i nyckot vochro ljusstokar i noilori alcsiCn och

sköDkt åossr" till Svensks Kcnnclklubbcn odt utgå son vondring8pris

f ör golslr Corgis via SKi(rs iDtcrnctioncllE StockhoLEsutstä1lDitrg.

AärigcEorx har ott från nLnco scdin ldngc frsnfö!i önsk.nåI kunnot

uppfyllos. Bostänmclsorna för prisct åtorfinnos pL annan plots i

Actta nunEor. Priset - i ett vackcrt schatulL - yisadcs på SdlI-

6ka?s aftoDcn.

0ncAcIbo.t cftcr årsnötet Acladcs ut tro trv Siillskopotrs hoalerst

!ri!cr ttll Ekcnorils (otjr, ägorc ?!u Thy!i Johansson, IAelfor€l

ltyttarons lunny Frcc,6garc lsrr Gunnar nosonquist,, citteborg, rsmt

Toalily, ägaro l.u Pic ijoklihua, KolIhlilI.

Eftcr årsnötct föl.jdo så S{illskopsaftodon, i viLkcn iDi6 minAro ön

44 personca dcl,toA, dotts trois trtt dct v6i ctr frcdlogskväll.
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Mest ilrog s?ikctli8en kvallcns föradtagsbå1taro Aoccnt Cöron

trån IIelsinAfors, son tslnalc on hunaPsykoloAi.

Vid ih6sup6n Iottaalas si,. ui en hopfittlbö" och Prcktisk hulakorSt

sod haala Bjorts och rkiinkts iill SEllskapot av flu Kc!i. llultd!
3!å,a Uppsols. 9ct ver onilrc årctr i t:rdr sod ftu Ault6n kom noil

rD slAcn fin !rcscnt till SätLskspct. Lottcrno vot utsålilo På on

lltod stunal och lycklig vianole blcv fru Bcrit Brofxlkr Kocktorpt

Bro, OrAfördetlcn frxnfördc Sällskopcts trck iill fröken Agncs llultdn'
soD vcr fsniljens roprescÄtlnt pA SälLskapseftoncn.

!oio!egistrctr sod nu år uppc i ott 7o-til olito:to15\ Corgis,

loaac som ålliid olla oii iitto i ooh veckla färShori ?å l{cl3h

Corgis tcgna av fru G. Borgclin var uistalfAa.

BasTr'init'ml,sgg !ön mEDLii rNG,\v sl{cs :s VÄI'IDRrilcsPnrs

Ptisot uppEattos ti11 Årli3 t6rlan vidl S(K:s lnicrastionella
utsiillnin.: i Siockholm och tillilclas dLcn bästra svcnskfödAo

l{eIsh Cotgi Pahbrolior son crhålIit betcckningcn 'rBäst I n5santr

ollcr'rB'ost I iloisstt Könrr.

Prisct förvslias ncLlan ut6täl1nia81rao nv vinntndc :lulds dgoro

och tillfalls! fit. alliid ilcn hunilliSater soa onvsott orABinSs-

fö1jAc! oriivrlt detsanna tro 8å!184r noil samBa ollc! oliko huaar.

Mj.niatyrbägaro åtfötjcr vrnd.ringsprisct såsom ninnespris.
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c11 IC(O
(Int o Nord Ch Ryttarens Ivanhce)
C. Bergelin

Just nu sitter jag vid köksbordet och her våra två Welsh Corgis,
Lotta och hed6s lil1e son, bredvid oig. Båda gnag.er på va!
sitt bjiirkvedträ. Det är fridfullt och trevligt i huset och
aloften &v nybryggt keffe sprider extra befttrewacl. Tdkerna
flyger och p1ötsli€t fångar jålq en speciell ni@esbild &v Chicko,
en vacker tlel3h Corgl,

!'ör sju år sede hade jag Chicko neit sin mga dotter Lotte här,
H& var fJEa år, stor och kraftigr pä1sen var trefliTgacl, nörkröd
neat evsrt sad6L och rit i bringan. Blicken var vard och livful:.
fies sätt ett sittå'var så typiskt just för honoo Anade he,
att det vat nåt i faggorna, intog hsn spotrtut "sitta vackert,'-
BtåIlningen. Där sått hd tyst oeh stil1a öch hoppactes, Sia ena
tass ladle he förtroligt not ens tcå och ögonen talade siti tyd-
liga språk. He fick inte sitta ',vackert!, för den 1ånga ryggds
skull, nen passade md in-be på honon, så bara satt he där trygg
och fö*dntesful] Lotta försökte att meai al.t kraft få otu11
sin får, då hes styrkå och bales var enastående och ombbl.ig.
He var scn en brubjöm på Skes6n.

Chicko var en dycket klok och tilLgive! vowe. Ho var e! snäll
f&r och lekte gärna ned sin dotter, som hm lärde upp att bLl *
oräd.d lekkerat. När f eken va! slut hö1l h& h€me på 'i6atts,,
neal nyck€t 6Rå n@ offektive medel. Hans auktoritet son förä,1der
var sådilr soe Be idåg skulle önska att valenda fsr &v måimiskr
släktet skulLe besitta.

],lina td-kar gå! öfta till Chicko, sor twårr etltför tidigt slu-
tade sina dagar i våråB geEoD en tla€isk olyckshänal€lse.
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Ii,IACtrON,-DENING - VÄLPI{ING

G, BerSeIin

Pör nångo uppstrlr ctt sior-b problcrtr, ndr fr-miljon nå61,o åko ifx$n

sin iaclsh Corgi ?å- samcstar eller vid andrc tillldllon. Vsr skclL

n1n !lscera sii hunal? r:lundpansionst finns on alcl, ricr vilket slioll

n1n väljc.

Mca hdr sÅ m&DGa oliko u?irfattningar on iin dot are och:n aet anara,
Säkart är kritihon i:rtc :"Iltid hoft, riklig. (rrsko der ni,n3n gångcXl

on aLer går i noest,iv !iLtnirr, bcror på väIdi9t olikc u?pfctt:rir:ar
blaqå hundägarno, om hur cn ilun.l sk3ll sirötca, bchövcr sköios och

hur Ac! sköts. Sonlifia h1r shänt bort sinl hund-or i nissriktod vö-I-

viljar se, ati hunilen har svårb rtt snpf,ssa sit iriIl andril nilhnipl(or,

o.dil3A AiscipIj.I och sundlD nåtvonort

llelsh Corgin är känd för att vnra synierligor arpassDi.ilgsbcr, iock
vare sirl intelli6eils. Dct går blo att liinnc bort dLoa ctt slag. Jeg
taI:-r ov rgon erfa.clhct, Ci j1C baft att sto!t antcl hrntlrr hos oss,

ocb det finns into on ende, son inta visst ti.llijivanhot ocb erI)asslt

sig efter dct Dyo hoariet och r3florna dlr.

En sak bö! ean intc Clönmc bori yid överlännandot ov sin \uDd- tlll
frdndanec vår4arc, ven d,ot vf,rr ni. Är nin hu.d litct spccicll. cllcr
hcr siar yanor el.lcr ovanor, si ttI.- on dct för de:: r.:va vård.oron,
Detrto iif,ebiit ju för 111 d.eI kaAske ctt visst mltt av Bod ati atkänBe
sino egEl svagheter ifråga om hund.uppfostroi, ncr så nyckct lAttara
fbr den, sor skcll taga övor, rtt ritt först1 nykomlinjen och kunnl
behanl-lo Aaide dLä!oftcr. Shor s'. oj kqr kr:rsiio hu[c1a, helt nis!upp-
f&ttas och blir snsudcl wera cn svårhnntcrliC bund tiII sin €een nsch-
.1o1. n,asoii konner alessutonr i vorrykte.

Dot goilif,gus oit m;^niskors bctccnale är o1iki, nor betr6ffande hundlr
är vi syn..orligcD litot tolera:rt1, Vi fordrar, 

"tt 
a113 shell fö1jo

eit visst nrönster l! ra cdr Vad Du Skall -,it vcd Du firr - var Iyst,.

Jog h'r funnit, BL,i STJIRll.llIS;iuNDcr'lraD rIMSt,rlUI:tD vare ctt urm;rrkt
5tåi1le, där man kan liinne sirl felsli Corti i goda hdaale.. Flero nv
våta aoalemnar h&!.ealan prbvrt och funÄi.t dct varå förtroendeingi-
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voaAe och bra. Hundlorna tases väl om hana 1v djurvärIiij per

leaa ov 3in kunnigo förcst,å:ldarianc, fru St,rj.d. äox har trGit siJ
on hundorno och i de fa11, där vctarinliriufripondc bellöyts ordnat
detdcr llär slcrls iiic nödr och krafte! utan paroLlen år i'ÄItt för
huDac[r. Blcnd Welsh Corgis, soft har vistcts hos fru Strid, han
blandl soclra ndDnas iudray, iaytiarens iiolly-co-Li;htIy, ysDiiy Fdir
of CcEcouniy, Afrodite och Dclphinus,

Vtnity Foir of CatucouDty h3r vorit d5r vid sina bÄ,al: valpiinfj&! och
sködt,s ut,oDordentlil;t vä1. Fru Strid onbesörjde siv:il svonskupo-
ricg son bort,tog:linC r-v sporrarn:.,

Äfrodiie h3r ?ör en kort iid seatld också, y11p1t pÄ Blå Siji_rr:1nl
i(insialuntl. Joa äi gllil öeer, att öaarirran ti11 denf,a tik.lät
i(instaluqd ocb fru St,rid övcrtr cnsvaretr vid detia tillfnlte, d.å

alct viBeile siB bli ett konpliccrrt fclt h!d tiing och hejslrsnitt

som aista utvdg. Teck v^!s denr4 sakkunnigl hj::lp och ijll!!ipxndp
i tid klirsdas både /ifrodite och fyra tikvalpa! till riy.

Jo, som synes ör itci inie blrr vid sanestor oc\ dlyti!.t,rson hund-
incckorilering bebövs. Vi har aten situationcn, n;r huoalCAlren sholl
vlra noil os sitt livs försic v11pnin8. laör dli-i3s huBdäCare blir
alenna an stor hänilelse fylld av oro och frå;ctrchar.

Egertli6en är Cei 33$sks ni.rlilitit, hur litet kunshaper on förlossning,
volpnilgEkoriplikctio:ler oic,, som mLnar -.v oss ä:er, ocil ändi. säito"
ri 3jIlvncnt ii.jå,riJ och sklffar oss v1lp3r.

De lnnt eleocntärr kunskaperro sohnr-s ibllcil oca borct.o vcrs cE förut-
sAttniEA för rti, övorhuvudtxEct yl8o t:rlir på stt 1:ta sin tik v1lpa.
För..Il del, ncn k3:r tyckl ocI tro, att djurat kl."r1r Aet (ldr bijst
3ji,1'/, nen tyvärr Cär det int!. alltid. så Iött. Vi har f1€ro exonpel
pä ftisslyckade volp!1inf,ar, där tikcn dött ellor vr-tpr-r h:-r Aött t,octr
eore !r!ista[de kunskoper hos hundd.laren. Delne Ar intc situotj.oned
mogcu och tiken, sont tvin:i^-ts ia i sin situatioD 1v siil i;garo, fjlr
IiAl slldeles i onöitan. /

Där if,te veicrrnirhj:1p omeilati)art k1n pår:knrs och ajr j.jar.,n ör
okunrig rekonmerdcrDs 3tt 1änna bort tit.Jltiff sakkunr-ija, sob p&

ctt vedertr:ftigt sätt t3r hanil on-t.ikc:r och son hrr titl;i..n3 till tte



heAeI, son ken beLövas fdr stt i en brydsan siiuation klora

tuel1a l ohplikatioier och rdddd 1iv.

För Siockholo mcå on.ejd kdr: BIä Stj:trnsns IiuDdgårc i(i6staIuDal rokoo-

nerrdoras 5v mrinCc tlckslnnc {c}sh Co!,ii-ä8are.

Till detis vilr jaI åierigen frrnhål14 värd€t av adt ha sjuk- och

livtötsiikrat hundlen och spociellt vid vltl 
'irr,. 

ivor om tikcn tiai-

glre her yolpnt uirn iir;oi son helst bosvlr oc:r 11It gltt brar kan

nan inl,o varl loo% siher iör d-ci skullr ati det iiår bro även näsil

aiånC, htt si, irtc hir blivit fall€t hrr lIeIsl Corgi-dglrcr soo öve.-

skattai sin tiks presdotioner Sitt uppleve.

EXPORT

IDt Ch Vosity Fsir of Cemcounty h",r ex!ortoråts tiIl Doctor och

lt!!. Johu Ldsbertr lleinitode Konnols, USÅ. I!u G. Dillenbeckt
Liding ö.

VÄLPÄil TILL SrILU

EliErIoRDs ritid föad.e utlr konplikstrioner 6 (5+r) vllskf,pta volpar
dex 2E nars 196? e Sv o Nsk Ch iilitsi4^'il 0. CLiiCoUllTL iöda ned viio
tccke\ - 

^vmcsliadle 
- Veterinärbesihti4od.e, Uppfödare fru Berit

:-xö. fe1. 08/35 52 54.

VÄLP.ri TII,L SirLU

irIillIL-il.l.llfL i villD Seylor' Ulriksilalr redkon alen 1l april I967

nea B (5+3) vDtskapta volpsr e Iot o No!a Ch ltytta.eEs HAPPI-Go-LUC.iY

= PIUS. ornsoru sfull upp?6dDinif av fröken Ånn-Mari llolm. Ävnoshadc,

veterinärbesiktig-,de. Ter. 08/85 08 37.

TlLL:!VEL
ToBIGO, 2 cert p:' 3 utstäI1ri.nE1r och nea synnerligcn god dtoDar-

kritik e L€es scherzo u IDt ch vcnity lair of Concounty. Fru G.

lillenbeck, Iridingö. Telr Pt,/765 48 99.
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FEDERÄ?ION CTNOIOGIqLA I$Tril{ATIOt{4-LB (r, C. I" ), thui.4, Belsi@
har i år tiLldelat flae yeLsh Ccråis jrte$eiionotlt c]:dpionat:

L967 12. RYII}|RENS JUAiiA 6 lnt o Nord Ch Helarie Le!"echaE
iig. B€rglmd, S.1na u In't o Nolal ch Moonrocks Binett€
Up!f. trauia, Stockhold

f967 Lr, RYTTARENS E]\PF1-40-IUC(I e Int o Ncrd Cb C8wleycrow Pr€rk
. iig. $a1tia-nr:rereL1, Sth1n u Calåers Josephile cf Ccwfold
Up!f. !gåt]i!, Stockholn

L967 L4, BEI,ARIÅN JACOT 4 HClAriE RAV@
Äe. [llesoo, Stoc]hclE u llelåliu Jei?ber
Uppf. FcrsJrth-Forrest? En8lad

1967 l.r. v,{NrTY FÄI? oF C,L\tcoUNfY e 1nt ch Båmg"ed}in of Sraxet:e
lS. Dillsbeck, LidilCö u Cb Bc-Peep of Cuoouty
Uptf. ltisbeyr &rå1sd

hd åv IIDXRÄIIoI{ CrNoLocIqUE Iilr0!]LlfI0i{1ID

tldiga!€ tiLldelatE el€ welsh CorgiB i Svelise!

l.956 1. CIlIllTz 0F CCittFOfrD oF WxY o Lees laueate
iig. Tömbergr tlaköping u B:Jmtj-riotr caprioe cf Cos4oLd
U??f. Murray wrighi' Engled

1956 2. l,xEs tcvÄ1 s Lees Lareete
Äc. Iöebelg, Enk5liag u L6es Palasol
{t!?f . Cuties, }higland

L958 ,. cRÄsT,EYcR(m PlÄilK e Int Ch crarlsyc!@ B@ffi l'låste: Irooa
i[. {a11i+1 stockho].e u crewleyc!@ lorky
U!!f. Firbskr Englsd

I96c 4. BENxtIcrs BB,IN!Ä e lnt ,) Ncrd cb crawloyoloF Prek
liA, fiå1lin, Stockholm u fot o Noral Ch 0hiå+3 of Cowf.ld of veJ
Uppf, Tönberg' Enköping



-I0_

1960 5. RYTTARENS IVAMoE e fnt ch Zephyr of Brone
Äg, ltal1ia, Stockholm u Crawl€ycro{ ?each Bredy
UUlf. We11in, Stockholn

L962 5. NoRRSÄTERS IJASII e ch Lees Ensig!
Ag, Ekean, Farsta u Benedicls Bestrice
Uppf, Jesso!, göLö

196' 7. HXIARIAN I,IPRXCHAUN e HelåIie Raven
Äg. Wallio, Stockholn- u Helarie Pealora

Berglud, SolBa
U?pf. FolsJrth-lorfest, Engled

196, 8. uooNttooKs BINITfE e ch Rtrttsren3 Ilte!
Äg. Salltn, Stockholn- u Ritzi

Berglmd, Soln8
U?pf. Lilse, lroma

7961 9. RYTTARINS !E!LA DoliNÄ 6 Int o Nord Ch crswleyctor Prank
hg, SkogLFd, Sellnäs u ljricas Urity
U!pf. Wallin, Stockhol6

1965 10. RITlanENs ATEIIA s rrt o Nold ch Helarie Leprechau
Äg. tta11in, Stockbolm u lnt o Nord Ch l{ootrrocks Binette
Up?f. Wallit, Stockbol-n

1965 IL RYTTAcENS UnSA irlAlon e Int o NöriL ch Rtrttarens Ivetloe
AA. Bergelia, Lidjreö u Ch Stornerbeks Aatute
Uppf, Wallia, StockholB

Yi!g=,==g_!4y=!!I!gI=EB4!=E!

En f,ycket väsentlig del av verksanheten i en löreninB sv vår typ består

i att söka få en så fult6tänrli6 bild av corsibeståndet i landet 6on nöj-

1iet! såväL kventitåtivt som kvåfitåtivt. för ,lettå ändanåI utarbetas
statistiker av 6ekrelerarenr till vilka aaterialet få.r sökas ur en mån3-

f"Ii k'i]lorr oI!a re,l stort besvir.

En kol-o6s.?1t sod hjä]I) vore d.:t| on ce 6om !4:"L!-_-:!r_.!:E elter !iS!!_IL4

bgLra4ltiäne tnö"a e.n- täckhmd eLler €oB liiåt__gq-r1bt!.f11 på. ett enkelt
sätt ville 1åtå sekretereren rå kännodon on detta.



. 
-lt-

lrtox.

B ' 34!gå1in

Vf4 vå!, :rs\esst +1i..1, , 6?4n:Bc6rBortdr i ao?r :lrdt er ]io.rt c'tdiofije!,
ndiA@ dlhs l€t hpd Pqe! osaec-.a-er.|ggiitF ,er. gOde rådas!, J;ta&
lr! l$*, trti!-åuder

So it@ då vlie iat€e vai irte ?] 6:t rcr$gå !rene,ud ned giu 1å4
ooh.Puskr il.ob fölJdo:@ö'd hf::Ne [+,a]å koff6]1 .h,b:r fuck tlöt5ligri j,

1li6i@ fit" qr prlveribll, f,örd ov + ss öse a116 kfnd h*re, sm ell=
tLd både fy(tkdr b!ötim. fid 1j:u4:ii &v blu1w dBs so,t liLe,tr
:gt!!naA€ isrqei Aeida föa4ini.il orh {i:E6 rr firr ati; ra of.belrvgd m
lå4ti ?eek bldF E*.F"t?.ti $Ii ,rf;e. oelt vtnäAo ih,iet g?år å* Itrr

'E@ @e3 g: ta{f: aFaä+ v?å LtF}t flj!k!oes.;! ötet ra{ E:!! å14a

AJort. - Ilr 1il€.:ii E4!.i., i.j';r.ei; livlöet 16 ll6ci. Vioc Eai,i€
ooh bataan eläå i fö!*di'lei 6.re,-' ,hlct. ljr:r;: e.: :brr,i, aAr d$ köF
d+'8ve! ds fö,F:t{, eAöekaa, tj?lEadq :öi:l.te:e! tit tlgå€s:.ac*a, 1!fie
aiiilEbtist EDp ?q_el'- Eeb. -19åq \:ö:rr.! te hr.rea- Erl]' {e4 e5*.p,h, 94.............e.1ra-

da tlod,@t}3s ssdD hdi, ailr d,!ii w titft hdi t6!ao {j.1-1 r:qgq;!q!q.
fgte4#dt-El för sö* tå ]k'Itle. Fl del: sLee,?s o.tr, ifi l:iinda biErA,

plarqe vid. tiirilkes .g:i+li lan "r .eir rs4 E-iti:.i. öfls13 !:Ii Shar

b!!iEesple:ä,!r fttJ 6'bt åse Fa :gåil3 1j,:aa lietgJ,]vo$:$ i$ eie,+, U,19tt tbr
rt4g*e riirttrtar aöJåb gi-aåa oct! tt"i:ra ,l.i-lr|eon !s ca1 tråfed iå;gq:
klalFot.

gad 5@ hq! Qi5r,',,;x ba? ll! lr,a qö..jlv :5 ebe:cedr, Få .+t br{ l3-
btllni ntt uiga't oil:rxkbsrbg I+slunf:Jt - Frck le"iel lå E4laa

€åhg ss l$f it?Eande b;rgri€icltitka.lt r..s*e då hieb upi o61t hullFdda u{i"

Iibsde ckel6d.o lå pig .o.efr rlde4q dEd G t".iliBaate+ee l]-icii ocb reå

sltok på ti.1åFt@ lt44r ått he: '.1. lyekiig övee eiq återc fd-
liei iti 1 daSeLtEsBn.



CORGIIIS F,iij:GånV

4v Pa'! L, Curties (från the tI€Ish Corti Lcegue ticidbook), översätt-
aiåt xv Fru G. Dillonbecli.

Dottt är ott mycket konplicerat dmne och j1G c-nser det nycket svirt,
oii ncA nåCon större säkerhet fastst?llls.le oliha färjfahtorernas in-
verkai. För 3tt, belysc vcil jlg ncn1r, vill jaC n:nnr ctt fo11, dii!

i er kuIl Pembroke Corfjis eft brindlc-fir:Jocl vrl? döti ulp för någ1r år
soala:rr vilkct vxr dct {örsto follai pii n'inta, ndaec år Iå Aetrna lidjc.
0m Dan gicl! tillbDha i stcmtavlo!:ra pfr bådr fijr,rldraraa ti11 d.enn1

kull kunile d1n finna, rti do bådc hrile en gomcnscn brindte-färAoa Ca!-
di3cr- Corgi xttå Cenerotioner bohom don ona och tio nonoretionor b&kon
a!e)r crdrå. Ä11e ond.ra förfddcr var Penbrokc CorCis och varc siB fö!-
älalrcr, f1r- L-lIer sorföräldrqr haata nigonsi:r ijivit en briDdlo-fdritld
vaIP,

Röit anses an€Ilertid varc aloninoranale övor o11a cndrc förGer, även
on ael ofia hliÄaler, att två röda fdrä1C.rcr 3or an del tricolourer
e11€" bleck si(i ien-f:rA&de valpor, vilket b3vis^r, rtt, föräldrarra
\är dcssft firgcr sisori rcccssivl ^.rl-.;.

0n nan plrar bIlck ud t1n-fdrgado eller tricolourer f,ud bI3ck cnt ta:r-
flrBaila ellor l,ricolourat blir rosultatot i!a.ston alltid ea hel kgtL
1v s:nrno fär3 son föritdr:rrna, nen dlo måste vara illilT black 5nC, tar-
färGode el1er iricolourer Ii,lTa SV^AT SOtsEL, vilkct s:! ojtc kcltas
bloch anal tsn ellor tricolour. Er svar1, sobcl ser svari utr på yt:n,
ncn on m1n lyftor på ry6ighi-ron i:r pä1scr u:1acr ljust röd- o11er crbna-
förgad.. Desso sobelfärg1de huadlr Ln., om dc ])aras ord bllctl !tral ton-
lärgado cller tricolourcr, i cn kull tta rödn vatpar Iiha vitl son blaci{
oa.l. tln-fi!!grdn e11er tricolourcr.

Böd msd vita iecka! är de:i populSrnstc fiirgon. Sonli:1 fi:!naislcor
trycker bäst, on d.en djupt röalr nyansc!, neilln r-nar-, för.d!a8!,r atoD

IjusÄre ajyllenc ?:reen. Även om sonlilla into är av s.,mmc å.sikt, xD-
ser jag &tt {6r ott få on fin röd fär0 ör det vi.kdijt ct,t löpsalle
hi-111 cn inblandninl av ren tricolour €l1er rcr btlch aDA t.n i en
blodslinj-', rnnors icnCernr fdraor i konnandc ;eiorotioncr sit bli
Ijussrc oci. ljuslre, tilts sIutlt.'i.n flcrtclet v."lpcr fl"r a,: tjus,



föga tilltalclrde sanalfCrg ncd krnftiSl teciielr rv cr;e€färg i -',s-
det, Dessa teckon kar vrrx mychet vsckra, ojr fär8e1 för övri.jt ät

firrtr kr^,ftict röd. Det visos f.j1, niaCa s1,:',dno Corgis, ocl; jcg dr

övertySåd oo, stt nil,nda 1v dcil kan spirras tillboki tifl A1mla Ch

Ero06 of Bellybentra, soh hacle cil dylik tecliniDg, IStorsoo han

hlAo br.- tricolourcr bllron siC, sIi,r den fir:a rödo- färg3i: också \
igenom. \

Jag tror intr ilÄgon har kunrat fil1n1 ursprunlet tilt a.o b1i volplrni,
ribloeysnr inon raser. Do tycks då och d3. dyha upp iDo6 alll soriers

olikl blodslinjar, Jag tror into, iti de komnot fr:!r blue marlcs

!rlZoDstarrs i dct, If,ngesadlqr förflutia, ty i sa frll shulle yi slikor-

ligen h^, få.tt fr.-n rikt,iaa blue nerles vid det här l.-gct, eftorrom
ilblu6ysr irtc alls är ov..n1igo och jag hlr.lilrig set! ri3on moå

riFerlerr-öijon. Så vitt jlg vet hor alet trldrig furnit.s r-i.gon bluB

nerle Penbroke, o€h de h",r $veD lnom CardiGois vorit glnska siill-

synta.

Dess$ iblueysl förekonno! enollertial bi"cle blxnd. ritda ocl: black anal

toir-förp1d€ CorBis. ne röda fijCs ljust boiqo-lärL-.3(1e, näs1,.-r1 son

njölkchol{1a4, black erd tan-fära:e.le eller tricolourer vsckord ekorr-

Zrå. Di tla fSr sin firdie: päls, blir dessa svarta, nealan dle riiar

blir !;anska hjukt,, ljusi snutsrödL3-. BåC-" ör !å- sitt sntt 6anska
sbt3 ncn förstörs ofda sv shiiferflrUlde:rcs:r och ötonkaator med

ljust 8ule öi{on, vilkel, :ivet-'is tOr äon oniijlifia ur utrtlllninBs-

syE?uDkt. Vialare cnser jst, at,i de inie bör Dnvd1.la3 i aveln, då

fär8!n dcli:litivt '1r c1e;enercrsal mcd brisiando !i:imcntcrirtj. Äit

ncd åvsikt avln ?l s.d-"nt saierill voio &tt oöra rssen en stor

otj 3t1s-1,.

Eir 1Dtra. lC!:j, som dj- och Aå f6rairomner, är vit n3d röC-o teckenr

Eit s:i.dånt axomplar kallcs on I'nhitclyrioch bör krsseras, C.ll- aLen

iito övarensstitaner mcd. s!4ndsrden. Återi;en är ursprungot onöj-

liat ait s!åtl, ävEn om atc förakomner oftore inom visso linjor

3n itom dnal!o. Men Ce kan iblr,nd d.yk& upp p1 cr-e most ov'tDt3dlo

stö1len.

,tw*%"Å$r',r'"fi *'Å%/.4/.



UTS TÄLLIJ I].IGSBESU LTÅT

(E, valingor)

ceIEBorio

Dornif,e! lir. lf. Burrov, Enill{nil
via Speciol.klubbcns fir 5:llIsLops- och llvärghunaLat utstäI1nj.ng den

4-5 febluåri I967 .fa1t,oa 9 liclsli Cortis (5 + a)r
ilundlarr Ungalobsklass: glgllJlEjLSlg-]qglg' FoielberC, Göicborc, I ukl'

I ukkr I öill, 3 skl'
oppcn kloss: Bini.os anl,onior TiLlberg, Elirrydor I bhl, 2 sk-l

Ch gsEper Sjöborgr Viistrs !rölunalcr I öh1t

I skt, certr EIil
gggggg' LiadberG' Mölu(r'al' 2 ökl
zopicus, Gleisner, IlusJrvorno, I itkl, 4 3kl

Tiirai ! UngAonsl!lrss r &El!gISl]g_I1!g!!9, Nyborg' StockhD lm' 1 uk1,

I ul.-k, I6k1, I skl, hp, cert, BIR I
stdllyktena carnen, öanal, Uchluhr 1 uklr 2 ukk

öpper klnss: Rytto.ens SunEy tr'cc€, Rosenqvistrr 0öteborGt

I öt(I, I sk1

Ryttsrars Vonusr l,lilssonr Tjörncrl,r I ökl, 2 skl

MÄL!,{ö

Dona!e: Iie?r 0. Roig, Norge

Yiil Sv€nska Konielklubbens fatarnationolla utaiälInin8 don 4 ms!3

1967 d€ltos 4 it€lsh Corsi.s (2 + 2rl
Hunilar: öppen klass: Dur Irindnan, Fiilja, 2 ökl

Ch Benpc, SjöberG, Yästra Frblunaa, I ökll
I skl, cert, CÄCI;, BIR

Tihsrr oppon klass I Nybera, Stock-
holE, 1iikI, hp

Ryttsrens Vonus, Nilssoår Ijöanorp, I ökIr I sklt
cert' CirCfBr !IM



LATJ.

Donc"e! Ftu S. Littoiin
vid SpoöiolkLubbons !ör S6ll6keps- och Dvär8buni!4r utstiillning aen

I2 meri 196? deltoE I lIeIsh CorIi (0 - 1) t

?iko!: UngdloRskIcss! lljjliglg, St-'rstjårdr örebrol I uklr I ukkt hPt

I skl

0sL0

Donxre: Ee!r Ralph ClnpboII, Norae

vid. ilorskc Kenn€lklubbens Iniern.tionolla utstöIlniuj C-€n 2 3-Ptil
196? ileltog ? iIeIsh Cor:Iis, v."!ov 2 frår Sverige (5 + 2) I

i;unaldrt lJBgaodsLloss! g9k;l&bl9g!-l!!j9' G.€en, Kcrlstcal' I ukll
I ukh, hp

öppen hlaser Ch Bodp€' siöborar våstrrl Frölunallr I ök]t hPr-

CriCIg' BIR

IODI]i{

Dohq!e! Flu S. Lltiorio
Viil Spocislklubbens för Sällskops- och Dvärgbunalsr uisi5llning aen

16 opril 1967 d6lio8 2 vGlsh Cor61s (f + f):
f,unallr: Ungtlonskless! &ljJ_gggfr Lindqvistr :loder.r I uLlr I ukkt

I ök1., I skl'
: Tikrrt öppen klase: ilorrsäters liauhinrt, iiolBborgr örnsköldsvikt

I ökL, t sklr cort' XIn



iinEBR o

Doslte! Fru s, Liito!ir
Yid Syoneko Kennelklubboas uiställning ilon 22 cPril 1967 deltoA 6

Ilel$h Corf;i.s (Z + +):

Iiuud-er : UnSatohsklaas :

2 ukk, Lp

I9!gÄg, DiLlenbock' LidiiSö' I ukt' I ukk' hp'

1 ökl' I skl' cori, BIll
Tihsr: Ungalonsklossr !9!!ig!9!g' VelinCor' HuddiaSo' I uk1' 1 ukk'

2 ökI
P!cnierer sicnsSå.dr örebrol I uktt 2 uhk

öppen klessr 4ggJStl' LindSren, Bronoo' I ök1' 2 skl, hp

Rvdtlrons Rocoon, Åh"uotg, skårar 1 öklt I skl,
cert 

' 
BIn,

JöillöPINO
DoE4re: Mr, tI.G. SiaSerst DDaltnd

Vid Syansko trenrelhlubbens Intcrnltio;1e114 utsta,llniEB aon 6 mai

196? doltog 8 \felslr Cori;is (4 + 4\l
Husilor ! Uratlonsklrss : qggLj![3-L!!!9lr Ericsso:1r Sundbyberg' I ukl'

2 ukk

ål'fe"g, skåra' I ul{1,

, ,l.hsberg, shåre' I cFI'

:

1 ukk,1 ök1, I 5h1r hpr cotit cÄcIB' BIR

oppen kIr-ss: 991!Eg, sennerup, I(arlstodlr t öklr I skr' hp

i{orrsäters Neufr Jnnssonr Hö1ö, 1 ök1r 2 sliI,
hp

Tikar: öppen kl3.3s: å|rylb-jlui:, Åuer3, Stockhotm' 1ökl' I Fkl,
certr BIi{

llorrsätcls I'lothinSr Janssonr [ölör 2 ök1

Rvttarens nscoon, Åhsberg, Skårer 1 ökIt
2 skl 

' 
ll!

!Ls-!gr HoEeson' Västtc Frölunda, I ijl.I, 3 sklthP

Oesloget tryckt rv Boktlychore Everi Zette.qvist,
st;l1hannat/zetterqvist Eol(trycke!i ÄB
L ink öP inil-

i OmgtogEbililonr Iat o llorat Cå Crdwloyclov Pronh n,r.1tal 5v P.E. l'allia


