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UtAivrn av Svc.ske l{olsb Corgi Sällshapoi
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C. Bergelin

Ivanhce)

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 tydliga 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,,

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.
neal

],lina td-kar gå!
tade sina dagar

öfta till Chicko, sor twårr etltför tidigt slui våråB geEoD en tla€isk olyckshänal€lse.
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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
L967 12.

RYII}|RENS JUAiiA
iig. B€rglmd, S.1na
Up!f. trauia, Stockhold

f967 Lr,
.

RYTTARENS

6 lnt o Nord

u In't o

E]\PF1-40-IUC(I e Int

iig. $a1tia-nr:rereL1, Sth1n
Up!f. !gåt]i!, Stockholn

L967 L4,

BEI,ARIÅN

JACOT

1967 l.r.

v,{NrTY FÄI? oF

Ch

c]:dpionat:

Helarie Le!"echaE

Nolal ch Moonrocks Binett€

o Ncrd Cb C8wleycrow Pr€rk

u Calåers Josephile cf

4 HClAriE

Ccwfold

RAV@

Äe. [llesoo, Stoc]hclE
u llelåliu Jei?ber
Uppf. FcrsJrth-Forrest? En8lad

C,L\tcoUNfY e 1nt ch Båmg"ed}in of Sraxet:e
u Cb Bc-Peep of Cuoouty

lS. Dillsbeck, LidilCö
Uptf. ltisbeyr &rå1sd

tldiga!€ tiLldelatE el€

hd åv IIDXRÄIIoI{ CrNoLocIqUE Iilr0!]LlfI0i{1ID
welsh CorgiB i Svelise!

l.956 1. CIlIllTz 0F CCittFOfrD oF WxY
iig. Tömbergr tlaköping
U??f. Murray wrighi' Engled

o Lees laueate
u B:Jmtj-riotr caprioe cf

1956 2.

s
u

l,xEs

tcvÄ1

Äc. Iöebelg, Enk5liag
{t!?f

L958 ,.

. Cuties,

BENxtIcrs

Lees Lareete
L6es Palasol

}higland

cRÄsT,EYcR(m PlÄilK
i[. {a11i+1 stockho].e
U!!f. Firbskr Englsd

I96c 4.

Cos4oLd

BB,IN!Ä

liA, fiå1lin, Stockholm
Uppf, Tönberg' Enköping

e Int Ch crarlsyc!@ B@ffi l'låste: Irooa
u crewleyc!@ lorky

e lnt ,) Ncrd cb crawloyoloF Prek
Noral Ch 0hiå+3 of Cowf.ld of veJ

u fot o

-I0_

1960

5.

IVAMoE
ltal1ia, Stockholm

RYTTARENS

Äg,

UUlf. We11in, Stockholn

L962

5.

NoRRSÄTERS

7.

HXIARIAN

IJASII

Ag, Ekean, Farsta
Uppf, Jesso!, göLö

196'

Äg. Wallio,

I,IPRXCHAUN
Stockholn-

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

196,

8.

BINITfE
Salltn, Stockholn-

uooNttooKs

Äg.

Berglmd, Soln8
U?pf. Lilse, lroma

7961

9.

RYTTARINS

e ch Lees Ensig!
u Benedicls Bestrice

e HelåIie Raven
u Helarie Pealora

e ch Rtrttsren3

u Ritzi

Ilte!

!E!LA DoliNÄ

6 Int o Nord Ch crswleyctor Prank
u ljricas Urity

ATEIIA

s rrt o Nold ch Helarie Leprechau
u lnt o Nord Ch l{ootrrocks Binette

hg, SkogLFd, Sellnäs
U!pf. Wallin, Stockhol6

1965 10.

RITlanENs

1965 IL

RYTTAcENS UnSA

Äg. tta11in, Stockbolm
Up?f. Wallit, Stockbol-n

AA. Bergelia,

e fnt ch Zephyr of Brone
u Crawl€ycro{ ?each Bredy

irlAlon
Lidjreö

Uppf, Wallia, StockholB

e Int o NöriL ch Rtrttarens Ivetloe
u Ch Stornerbeks Aatute

Yi!g=,==g_!4y=!!I!gI=EB4!=E!
En f,ycket väsentlig
del av verksanheten i en löreninB sv vår typ består
i landet 6on nöji att söka få en så fult6tänrli6
bild av corsibeståndet
1iet! såväL kventitåtivt
som kvåfitåtivt.
för ,lettå ändanåI utarbetas
statistiker
av 6ekrelerarenr
till
vilka aaterialet
få.r sökas ur en mån3f"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
tnö"a e.n- täckhmd eLler €oB liiåt__gq-r1bt!.f11
bgLra4ltiäne
sätt ville
1åtå sekretereren rå kännodon on detta.

på. ett

enkelt

-lt-

.
lrtox.
B

'

34!gå1in

Vf4 vå!, :rs\esst

+1i..1,

, 6?4n:Bc6rBortdr i ao?r :lrdt er ]io.rt c'tdiofije!,
Pqe! osaec-.a-er.|ggiitF ,er. gOde rådas!, J;ta&

dlhs l€t hpd
lr! l$*, trti!-åuder
ndiA@

So it@ då vlie iat€e vai irte ?] 6:t rcr$gå !rene,ud ned giu 1å4
.h,b:r fuck tlöt5ligri j,
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

ooh.Puskr il.ob fölJdo:@ö'd hf::Ne [+,a]å koff6]1
1li6i@

@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,
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,
'E@

94.............e.1ra-

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$:$
rt4g*e riirttrtar aöJåb gi-aåa oct! tt"i:ra ,l.i-lr|eon !s

i$

eie,+,

ca1

tråfed iå;gq:

U,19tt

tbr

klalFot.
gad 5@

hq! Qi5r,',,;x ba? ll! lr,a qö..jlv :5 ebe:cedr, Få .+t br{ l3btllni 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
fdliei iti 1 daSeLtEsBn.

CORGIIIS F,iij:GånV

(från

4v Pa'! L, Curties
aiåt
Dottt
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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, StockholE, 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
St-'rstjårdr örebrol I uklr I ukkt hPt
?iko!: UngdloRskIcss! lljjliglg,
I skl

0sL0

Donxre: Ee!r Ralph ClnpboII, Norae
vid. ilorskc Kenn€lklubbens Iniern.tionolla

utstöIlniuj

C-€n

196? ileltog ? iIeIsh Cor:Iis, v."!ov 2 frår Sverige (5 + 2)

i;unaldrt lJBgaodsLloss! g9k;l&bl9g!-l!!j9'

I ukh,
öppen hlaser

2 3-Ptil

I

G.€en, Kcrlstcal' I ukll

hp

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

:

Tihsr:

ilon 22 cPril

uiställning

1967 deltoA

6

ål'fe"g, skåra' I ul{1,
2 ukk, Lp
I9!gÄg, DiLlenbock' LidiiSö' I ukt' I ukk' hp'
1 ökl' I skl' cori, BIll
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,
'
UnSatohsklaas :

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
Ericsso:1r Sundbyberg' I ukl'
Husilor ! Uratlonsklrss : qggLj![3-L!!!9lr

2 ukk

oppen kIr-ss:

, ,l.hsberg, shåre' I cFI'
1 ukk,1 ök1, I 5h1r hpr cotit cÄcIB' BIR
991!Eg, sennerup, I(arlstodlr t öklr I skr' hp
i{orrsäters Neufr Jnnssonr Hö1ö, 1 ök1r 2 sliI,
hp

Tikar:
:

Åuer3, Stockhotm' 1ökl'

I Fkl,

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

i

öppen kl3.3s: å|rylb-jlui:,
certr BIi{

tryckt

OmgtogEbililonr

Everi Zette.qvist,
rv Boktlychore
Eol(trycke!i
st;l1hannat/zetterqvist
L ink öP inilIat

o llorat Cå Crdwloyclov

ÄB

Pronh n,r.1tal 5v P.E.

l'allia

