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VELSII CONCI PRÄ?

Utgiyen av Svetrsko {eIsh Corgi Sdllskopet
Redsktör. Byråcbef Sven-Eggert Bergelin

SVDllSliÄ \fELSll CoROI S"ALLSKAPET bildades alen l8 fobruari I953 och

dr associerat Ded SpecialklubbcÄ för Siillskaps- och DvdrghunaL&r,

soh i sid tur 6r ossocierad ncd Svetrsliå iieanelhlubben,

IIedIomscntaI dec. 1967: 114,

olalföralito ByråchefSycn-Eggertllergalin
v. 0rilföraEde .i\,wdolningsdiraktöx Dj öra i(Iinga
Sekretelole Fru Creto Bcrgclin
v, Sokretara!c ?otkskolIärara Runo B6rglutril
Skatdnästore lru Gutrvor I{Iinge
Suppl€antr€r Iolkskollarr!e Por Erik llallin

Fru 6urnel Dillonbocl<

eDs ) odrcss:

Fru Gretr Bcrgolin, Kepellbacken 8, Brevih, lidingö, teI.

08/766 21 lr.

IiBDLEI'iS4VGItIDi{ är Kr. l5:- por år (t{r. 5:- för familjohcitlen).

DcD kon sAttcs in på Svensko tlclsh Corgi SSllsl(atr)ets posigiro nr

7O OO 27, oilress: Svcnskn tro1sh Corgi Sållskopctr, l{ittstocksgsto!

3 A,, c/o Klinge, Stockbol.n lfo.

ÄlINollSPIiIS: Portringsnotiser, Iödelsenotiser, In llonoriom Iir. 5 :-.

OTEii öve. m6Aldmnornås

llcl.sh Corgis. llcdlamBornå oftbcal€s atrt sf,nde in ulpgiftcr bctrräf-
fanalo sina hundor tiIl sci(TcicrErotr onligt sörskilt folbulAr, vil-
hot iillhrnd&hå1los av sakreteroren.

övor nedtondor-

nas l[o]sb Corgis. F0ToREGISTIIET är cn alokumcntotion övcr Selsh

Corgis, son tirlhör(t) mcallonmor inom Svansko Wclsh Corgi Söllska-

pot. ll€illcmmarna ombcaos sätrala id oit foto i fbrg clIar svcrt-viit.

Storlek 9 x I2 cllcr likn&nalo, Hundlon önshas holst ståondo i haI-

figur, profil sant ensch. Fotorcgist,rct viscs på Sö11sl(apsoftnerno,

ÄVnLSnÅD lijR VELSH COnCI: Iru Greto Dcrgolin, LeI. 0A/766 2t 1\.



ÅnsÄwrFmrgortg6e
sättes in !å postgdrc 7O AA zTt Sveska Wefsh Corgi SäLlskapet'

tlttsiookegate J A,, c/o KLinger Stookboln l{0.

Årewgtfto e! 1l&son före4ående år kr 15!-. Skulle t\rå elle!
fler6 trrels@e! i s@ feilj önska e6d1@sla! totalar @dast q
f@1ljsEed1@ kr 153- och do öv.igE kr 5:-.
SttEeLs@ er eyok€t taokeu, on neall@8 betslar in 6j.@ Ärsv-
glfter ute pårieolse oå sparaa både ti.d och utSlfte!.

göS$NS SJII,I,SKAPSAFIoN

D@ godveliga giillsLapsfton@ fö! höEtd ii€de M nå!då€@ dd
2, oktob6". Det vu Stea6nlssionedg trevliga ilnl.dddsalo t 'qela
ais'n", son vi utilJrttjads deea gÄ!e. Inte Ehdre än 45 persoåer

håd€ lnfrai.tr Eig för ett bijF alroasblen ooh hudpBykolog@ Eörie

CIEgon tsLa öve! 6@et 'Kiid Di! fiud". Föredlaget @ oycket i!-
troEa€våckeale och det åtfölJdes av eit tr)d fils€r f!å! alreasJmlbete.

Sön vl 6a€:ö tidigse i WeI6h Corgt Ptåtet år dot stdd' att eå få hår

k@EAt äg@ Eig åt dlessjE nod wel6b colgiia. Reso torde vara rycket
låhpad fdr detta.

Sftg! fdled.a€et vu det kaffo ned dopp ootr till'fåUe til1 f!å€ott
vilk4 vu nårgo. tltfrÄgam flok klera 8vu på vad de villo vota

av berr olsson.

Vid SåUskap6&fioB@ dlelad€s också ut SWCS!6 hedergPlis till tro
g€leb co!gj.s' so erhÄ1lit SKKse liede!8prls vj.d ilteeatioaella
ut Btällninga! r

M6t6råE Aen 21 mi tiu Tobsao',iLl6nbeck' LiditSö

I Eeleilglolg d@ 1? sept@ber tiII RJrttdds Äpehe' waui!, sltåla

oct! Birtiu@s leadine, Nybergr sthlB.
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{Llg DISNEi:'S wg,su.-q0iql4]!4

ttalt DiEney's serie 'ryår udetbate !-ä!ldn går i l\iist sod s€rio

i fV n€d !rcgrdtid på l.brdagar föte de ti{iga dagsnJdlotetu'

Ea 1ö!dag L UjrJm av oktober visades så filoen "Littte dog I'osirl

ned welsh corgln cudy i huwdrolld' qJ-tälr @r förhddeemoNe

!ing@ såde, att de-b late kude uifäsast ait ffi skuLle viss Just

d@a fiLnr son vl tidlgaro kiinde till. R€dekbören så€ d@ slti'1v !*

dan 196, i IISA, diir den lisadlet flera gånge!' Dot va! twärr i4to

så nålgsr €oo hade sett fildear när 
'Len 

aöådes i ev4sk W'

Sillskåpet lyckades enellertid ned etort till-oöte6gå4d€ #!

Sve!i66e Radio att få dea s?€oialfdrevisad i lv-ttEet i Stook-

holn. Det vu jlte 1å!g tid att bestiiMa sig för visaingstid' då

fiLnd sku].le såLndaB iillbaka tlIl sittr beaL@d USA nästd oood61-

hatt. ALIt nog blev det c"e 2, ae domt sod amäl'L€ sig tiU SiiU-

skalsaftoEd - fler reickte lokalen inte ti11 - soo kude få se fil-

d@ 6a@a dag son sällskapsafton@t nen nå€la ti@u tidigue'

Det bl-ev d lyckad tnledsing til'1 Sällskapsafto!€rr'

I fdljddo aliiLef få! vi veta titet Eef, ev Dougles &x'Lock od

flln@.

sscSlsmDmSPRIS
Utdelaing av SITCS:8 iledl€retr)rl6 Bke! lid Sällskapsftonetrt soD

esluter d1!6H tifl årsdöiotr vj-lket ko@€r att håUas ståd€ie

enltg"t uder 6å!s nååad.

STCS:s BedorsPris bar tiUdol-ats fctlJsde welsh Corgis' soB €ts

bå1lit strK: s healerspris vid intemationolla utst'illilirgarr

Int. U'tstälLling i eö{fEOnO den 4-5 novonber 196?'

AilIr Siler Kelnar

RYryIARENS XOÄM. tla1tin, Stockhole

I!t. Uts-tälLning i. S1lclcIOrN de 25-26 novenber 19673

RYTMBSIS B-EoO' nall-j'n' Stockholn
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SLITTLE DOO 
',OST"

av Douglos Bundock (ftån thc ltelsh corgi Lcaguo {aBdbool()'

övcrBdttning ov G. DillcDbeck

Uiljonor anerikaner och I(anaalcnsrlc, son oldlrig förut sott

cn Corgir upplcvdc on sådon {ör förstc göngcn i iaåuari

1963 i llrlt Disnoy's tiosl&ngr tolcvisiors?rogrom i scrictr

"Vå! Underbo!& vdrldr'.

SijiirDo! i ävcntyisfitmen I'LiitrIc nog Lost" vor cn Ponbroha

Vcl6b Corgi, nämligcn emcrikonsk och tlonadonsisk Ch Buadocks

novcr Run Conccrto mod ancrikatrsko ocl tanadcnsiska bruks-

tr)rovsmoritor., Ilon vor into cnAnsi stiärtran i filman !idn

ksD ochså. ta åi sig dron for on hcl Acl av don bcrdttolso

so0 blov rosulietct..

Niir filnrcgissdran (lloItor B' Pcrkins) fråa böf,jan tog kon-

tckt moå nig, hnde had fortfaranAc ffcro oliko rose! På för-

stag ?ör rollen sob nCondyil. Ilånushri?tci iolodc oE cn

grnshd obcshriybsr och sorgliS blrnilråshund.

Fostän Corgin inte passodo in på donDo bcskrivniEg bleY ur'

Porhins 6yckct intrcssaroal av rason. Vi sliickodc on koPlo

av ilclsh Co!gi Lcaguc's filn ti11 Vålt DisDoy's stualio' så

cit bcrrc!oo shullc få 5a corgis i röre1so.

Dctta gjorilc suseal Corgin voliLos till sijärtro och iog oD-

stöIIdca soh t!äDaro och taknish rådgivarc. InsPirarail av

thc Lcogucrs fllo lealc nanushriptförfottaron till vallniEgs-

!örst försöktcs p& allo sdti trinning och mokc-ul för att fÅ

Conccrto att likna ilan ursprulgIiga bildon sY cn vonsliöit

borthonoon hunal, Uan vad vi f,n Sjordc tr:;tr8dc Corsins tyP

och porsonlighet igenon. "!ct 8år bcra intc 4tt fiL an Corgi

ott sa smutsig och sorSlig ut", ncagav Prodlucontcn slutli-

gcn och I'condy" blav officicllt on rcn!rsig Corgi.



Älltcfiorson filnningcn fransk!c'L lndrndcs nCondyrsu pc!son-

lighci och don rödd t!ödcn i bo!ättclscn nar och nart tills

nan sliullc kuntrat krl la dct slutligr rcstrltatct "Littlc

Corgl Lost't.

IIjä1tctr'rcoEdy'r hommor bori från sin fonilj undcr cn fruk-

tansyö.rd storm och vöxcr uI}P son on halvvild huaå i utkanton

5w civilisotioncn' Eons dvcniyr onlcttrr att bIi förföIid

ov cn floch Yilita bondhundar' cskrle'Lcr ocd får' nötc mod on

ilshcE tu?p och cn förtvivlaat jal(t gcnoo 1ivlig stcdstrcfili'

Gcnon cIlt datto drivs hon av Corgins brhov av att lcva ncd'

och orbctri för ndnnishon. SlutIigDn för hån ctt hcn hos cn

ansaa och synpatisk lonibrul(dio ocir visar !i8 vorc ctr rilltig

vallhund, (I monushrilict vcr 'rCondy" cn haahundl' noD rollotr

spalss ov on iik).

lrois att don officicfla bcrömnclson går tilf Concerto Lailc

hon i vcrhlighctcå Eychct vorksän hjSlI aY sin mor, son

hon är myckct lik' oncrikcnsk och kano'Lctrsisli ch Bulilochs

llollov dlc Rovcr Run' och sin tYillingsystor öu!4ocks Sonetf,

iLc Rovar Run, bådo ncil omcrikatrsl(o och hina'lcnsiska bruhs-

provsmeriicr.

Hcnna öt llollou "nodorhöDcnrt, som hilfar dc anilrc Corgis pÅ

sinr räito plotsor. Prl sccncn Yor hon in'itc nnnorlun'La' lloE

ndrkio snort, ott komcran vor atct' cut(toritoisobioktt runt

vilhat all ak!ivitct konccnt!cradcs. Så sncrtr ilot vcr oöj-

1igt, srtt hon unilo. koncrcn ocllcn stotivots botr'

Ndr vi försi ctrvdnalc ilon hisslika mckanisnoD fit! otrt lyfic

upp l(imcra och fotogrof i luftrtrr fich kanornnontren cn rikiiS

chock. iffr hon böjdc sia nod för att iustcra cit bcn på stil-

tivct, kändc hon aågotriing turvigt. Dct Yor llcllo{ som sstt

brcilviil honom, I sin sjölvv3fåo rolf ov assistcrondc rcgis-

sörr bokynroilc aot hannc fögo ott hon cgctrtliBcn bordc Yorr

ncrc på markcn för att bti fotogrofcrtd'
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Då Corgi-skådaspclornt vrr bundsr'mcd titlar och frangöngs-

rikc uiställningskarriärer bakom sig, bctrcktados ilc ov cn

ilol av Crutpcn son bortskbmalo kclSrisor. (Ilund."rna fick

dS, och d.å on d3g lodigt för att sttllo u!p ?i! uistillDioC'

Concorto vann föi ?örstc gingcn i brukshund.sl(loss ncd ctt

pcr?cht rcsultrrt 5y 200 podng unaar cn lcdig deg och vrr

tiltbaka !å arbctct son vaDligi ntsta norgon).

Dcsso Co!gis'fördågc ott utföra svåra, !Est!ängonalc och

iblona farligo sconor åtcr och åtcrigcn hililPtc don 3tt viE-

tra vcrl(lig rcspaht. Och dc hjilpto till mclfan tegnj.ngsrnc,

sanlodc ihop höns för yiicrligrrc toEning och vaIIsilc in

horno på kvöIlon.

E! cftcroiilaae uppiriickic hsncramanÄan, aii han lla{c förlortt

on viht,ig dc1 rv sin ljusnatarc. tlon hoao trappot skivan fIo-

ra tisdar tidtgare !å cti flcro tunnlidd stort onråtlo bctos-

eBg. Dot fdrtoradlc förcmAIct Y."r ungcf5r så strort och on-

dast hdlftcn så tjochi son cn hrona. iivcn on komcrcmonnon

hcilc sinc tvivcl, förm&ddc jaE honon ott ge sin lukd tiIl

Cotrcorto. Jag gsv hcnno hohEsndlot "söhr'. Eftcr oEhrj.trg L5

oiautcrs orbcio kom Conccrtro irovatrdlc iillbaka ocb Itdo 3hi-

ve4 i kancrimonncns haaal - till alctrocs oförst5lIdo förYåning:

!ör cit s?cIo nC'ntlyu soD volp, bchövrlr vi cn vclp hcal srmnå

tcchning son Conccrio. Vi haile turcn cttr fi on pc!fcht valp

frå.! llcr.iorio Dutchor och hon d0pic honon iill Cotc dc l{ci8o

Condy i&r. flrn gjordo rcsan frirtr Ncs Iorir till Colifornion

vidL sex vockors rtldc!, i{är han lanilat, hoppadc hctr 81att

ur sin 1öala så so( om on 5OO-nila flygtut Yorc clcn nornc_

lastc sdk i värlAan för on liicn velp.

Condy Btr ölskrilo siE skåilosp.lsrkorriiir från börjon. vid

1.2 rcckors åIder gjordo hcn notsvarighctcn till oPpori' sPår-

ning, inkollnibg' I)latsliggando vid inhxllning och bortsitrd-

Bin( som cq iIal rv sitt skåd.csI)alorarbctc.
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ÄlIc aossr Corgis 1ärdc sig alt dlsha sliådospalarlivct och

hlilsodc yf,rja ny upPgift ncd oniusiaen' ti arbctadlo trdstan

helt och hål1ct, ute i neiurcn. tlollcn tagningorna hedo vå-

ro CorAis tuscntels tunnlsnil bölianda kullir ti11 sit't för-

fogondlc,

Irots ott srbctct oltr var besYlrliSt och hårt undcr strö1-

kastrrljus clfcr utc i 45o vörne vftr ktrnerstrs njuka surrcnda

son ouslh för våra Corgisr hiinsligc öron'

l{ir regissöran ropåd.c "tördigs'rr bruksda huDdclno dlarlc aY

spänDing. Nät dc höraLc rrToCninglrt n6'st'a ncn hål1a iill-

baka dlan son inite skuIlc fotogrofcrost onnars 3hu11c iLc

springo in p5 scenen och försöhå övorta spcloi sjölvc'

Dftorson hunacrEd vor s$ ot!oligi rof,'Lc \-ar vår svö'rrsto

ul)pgi.ft oit få. cn Corgi ati so lcdson och sotgson ut' tdg

fann, &tt jag hundo få fran ott ii1lräclrliGt olyckligt ut-

trych Banon $it stoppc in cit' råi'i l(ychlinahiStta i CorBins

mutr och konncnilara !hålI". Dctr vxr så litct att ingon kundc

sc act och'Candy's" åYsky fiir itct fr:'hkallade dot riktiSo

cnsiktsuttryck€t. llon bruhoale hå1Ic hjärtat' tills hon hör-

alc uppnidingcn ott sluto taSningcn och då ncd aYsky sl)otta

ut dct,

trn gång slutcde intc kcnaramanncn ott filnr ooodolbo!t'

Nf,r yi sög resultctot soDoro, oY61öixdeB "hcnlighotcnr''

ED cy gruplcn sialc meal förrånirrg:rrJcB har DoG hört tdIas

on oti trc hiäriat i holsgropon, non "'l'r

Trots ott vi höl1 på i 14 långa och oftra myclrct hår'lc nåno-

dcrr var dcnno filn ctt ll(Srlchsorbctc' fdr nig och rcsul-

tltot att, hönsligt och ärLiiit port!itt oY Corgin nör aan är

VallaitrgssccncrDo fiLdaaos ndra arbetois slut och vi htrdc

knclpost någon tid clts ott vänic ninc trst'dsn-hutr'l3r vid
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ilcssc cgoDtloeiLigo diu! - kor.

Eftcr alsgor ov iingsligt oct! hårt 4rboior vr! aot vcrliligcn

undorbortr otri 5c institrktcD koMa from och boirckt! dotr lillo

blixtcn av röd-vit päls, soD fick flocl(co ott SalloPore nod

Icd.uBå!itcn.

Nör sLoptlkornr (rruchä8arnc) ncd ikto fölvSniDg hadBoYr &tt
,,doi var fantasiiskt, doB IitIo rsckrten iir cn !iktj.g vsll-
hunil'r, sö var nin lyeka fullsti'ldig!

Ea ttsd4skvå1l I aelte{b€t förBv@ Int o Nold Cb Ryttareas lella

Do@ på sin kvä1l6!!ondaa. Fs skoglud vil sJåLv ut€ ned heEe coh

efter nå8ra få dinuter ro?ades hoe in. InJe! Bel1d Dol@ k@' ul)lletrr

aL€ rop och vi"eslingdr n@ hon var son uppElukad av ioldd' llöotntirkrdt

fölgvårade 6ivetvis s])eiigmr soD pfulek heLå den trdtten ov 
'16! 

Skog!

ladska fdiljea.
Sökedet folts&tte of,iiminekat bå4e olrsdsSt to!8dag ocb fredagt nen

irga spår. Soa6en och förivivtd vsr gtor öve! otjssheten @d son håiit

ad 7-Arlaa tlkd. I'diljed skogted gav @e11€!iid lnt€ ulp och'rdd

sqn söker he f14er" I Be1l6 D.@a hlttades nedvetslös t ett dike !å

Lölilsg€n. Våd 6oD h?int hFse ä1. och förblir ea gåia' -
iled @bbt veieritrårlngriPsde ooh ded !åtta nodike€nter vaknacle

SeIIa toMa up! och eftec 8pd och iåIoodi3 sköt36l klglade feilj@

Skoglsd €1n BelLå loea til1 I1r iceb' Nå€rq dtudre skdbbgår !€'Le

fö! @a öget svslöiaaler att hon t.oligtris tor'ls ha varit i koatakt

n€ii att fortlotrr sod gett hse en ordentli'G 6$tt Eå åit boa h@ade

på d.d llatsr diir hon upptäcktes 4 då4lar sså!e'

!i!1i6t vetellaäls överlevde Bella Domo tack vare sln utmåil'kia kon-

ditlotr och swdå livsfdring.



Sv@ska Kedefklublens intedationeUa utställliia i StockholB

åEd.e ru dd 2126 november 196?. lq fdlsta ds€$ - Iöldaga dd
25!e - ve W61sb Corgis r4rpe. Det ve! 16 hudu och 18 titå" &v

rllka 5 lospektive ? i ur€doEsktass. Det vd således något fler
etarted€ iin förra åretr då det var 27' Stedardeu Dåste beiecioras

soB Soil ocb dlet var aäBte enldt förstsprisiagare i öppea klass.

Enllg:t redaktö"et va! steala.dd Bon veligib båst i tilkLasos.
Nfula rjltie"t röala 6xenpla! så8 de inter tJryärr velkd! t@dma@

gå not blekare hude' Een dl?irenot fl@s det tr€färgade och sobel

oer åjr veligt,

Båst i ?asen blev Sveask o Ddsk Ch@pion RJrttar@s Yasniner 6on

ä€s av f.öks Gmilla NylePg och ä! uppfödd av herr PeFlri]( Wallin.

Ti](a visades up! nycket väL av f?öken llyber8r 5oB demed eth?ill delt

.av Salfskapet upl)satta vedrii€sprisetr bestående av "ett pd nycket

v@kra gilverljussta&ar" enti'gt generalsekrete?ue Svedl4]) i Ke,_

nelklubtd. Yasoine hedlsde raden ytterli€are Sdon att @ra aed

tled de fJEa 3l!-hudlmar soE'til1 sist tävlade on vackraste hDd

blMd sp€tshudana. Do@re vu helr H. Lehtin@r Flnled.

lliist i notsått kön blev ittrporten Sto@erte.ks Ou.Iliverr 6on ?i89 av

fft l,isbet Ålslerg och är up?född av Miss P. tr4@ i Dh8led.

D@e Gulliv€r fick oeal sina avkonlingar lla pris i ave1sk1as6.

&r stor fraag&rg för ras@ blev det' aär till slut hef PetsElik

Walljn blev den sogrodle &v alla 1ördagenE uplföds!8flppor och fiok
dämsd SKKrs specia,llris och fliherre C. Leuhusss aloqationsfotrds

h€alerspris fö! utsteillnjngens bås-ba uppfödargrupp'

Eerr wallin iäv1ade Eed föIiede l{elsb Corgiet Int o Nord ch Rlrtta-

rils Ju@at RJrttarens Yeåoor Sv o D€k Ch Ryttalens ,sldner Clb &ybta-

rds Xosa s@t Rlrttsss Zerllna,

Frår Rvttareru K€MeI. Stockho1E

Trå då€ar efter ber! Wal.lits segelrike deltagMde i ini utetellning@
i Stockboln, då U.a. hd6 vackre trf R]+tarss Apache kon På 2 sk1

ned hpl råkode vld & didd€Astur itlll JalEFkogel ÄtraGb€ lalke'på ea
gÅngti6 tiver otl, diult dil(e och störtacle ner. svålt sladad förde herr
fatita sia hud tilI vei.högsk.r dii" det på röntgen konstete!6des ett
konplicelat lålbensbrott. xfte! gentogång€o ope?atioE nedeLst s!ik-
nilg fiok Alache åtefiälda h@ efter aå6on tid. Sorgligt nog har inte
ti.lifrlslaedet gått så bra, son ö4ekvärt voler utd Apache är åter
intqd f6t vård tr)å Veterinåxhögskold.



!T,1,'F8N ETT PROSLBI

av ereia Be"ge1lD

I sverige regisireradeE tr 1-966 g7 st .![elEh colgis. under 196?

kome! siffrd att stiga. I de6sa vafplnills-! fifrE både ett och

mat, soE inte är önskvärt n,a.o. sådsa soo inte uppfyLle!rrste-
duA@s" fordrjga! utm ewiker frår deua På ol-i-ke sätt. Dot kd
vda felfe"gsde så8on blå, schåclii6a ofler ned vitt på krcpP@ bak-

on EkElalle' !osa! hiingöron crJptocbidar över-eller uderbettr lius
ögotr, fluffpäls sto.

Dot stölsta @tå1et av dessÅ 'ravarbe"" utgtir fluffsea. fyq6!! tycls

prco@td lfui8piilsade Weleh Corgis 6ka' och det er lnte uts att de

hs bltvlt ett lroblen^ De bar i stor-; sstt bara pätsd enot si€.

De tycks vara livsklaftlga ocb goda val,Pa! o@ de ät @li€t st@dar_

d@ uidöada 1ångt före utotåflntugsåldern' De Eåste säLias fd! ett
botydligt redluceret !ri8 i:iofört ned vod kuUsyskond beti!€:u'

I d ku1l ku det falla ut @ el1er flere lå'gpiileade bled kort-
ptil€ade och ne bör &itrid betär}a, att vilkd son helBt av ale deal

korrekt pä1s - kuflbror e116r kuLlsyoter tiU dessa fluffies - lika
vii.I kd ]åi@a fl,uff i @ koeede g4eretioD. lnla€4 fjns Bed all
@olikhet ai,vd hos iled. Det rokomenalexas at'b dd valpköparer eod

tänker !å fortsatt avel borale baga reda på Eer 06 aleE rröwj'gia alåk-

t@", ty &tt up!1ysa vealerbörmale köpare od de 4egativa sidom av

det tilltitnicta avel.stetialot gör iat€ oårga uppfödde fliriuigt.

våra sveska "uppfödare" reaollela. 9å soE de hört dgelska keuel_

äi8are göls Eiintigea att 'rfluffies utgtir ji8en fala för rå8@". 'Dei
iir icke nå€on siuldon' inget o!6Miskt elter @a+oniskt fel". ''Dei

är så lä-tt att avla bortil. Ja, det tåi,er iu b.ar Dd det leds@
å! att ärdu bu in€;en 4s brytt sig in sit förEölrs avla bolt fluff-
eg@skapema, - Det är åJ.lt fö! etrkelt att rycka På dl&ru åt d@
,tfarsot", son iirligi talat fims ldag hos nä91il varie nu anväldbM

Wolsh Corgi-hde hår j- Svorig6" !48elsnåieen avl'aa i så sior skal4t

B.OOo - 9.OOo registleringar !r år, att där Eäl'ks det iate. Mo nos

osa ned vår lil"la exklusiva ster ia' iå€ siiger 6rk].usivr då s4t-
Iiga är ?lodulcter f!ån !ågra av logleals Eest frdEtå@cle Welsh coF
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gisr är fluffsvinet aflt fdr onfetteale ooh dämod dlEbart och ev@

fdlrödede !å rasetra kvalitet.
Itl.Be Patrj-cia gewe (Stomerlek€ Kemelr Engled) soE dLitades 6oE

Slecj.aLdo@re fd! Welsh Corgl !å dea stora utstiitlningd i Stoclhol'o

vår@ 1955 Jrttrede si8 i si! rapport över våra welsh corgis b1.4.!

"Jå€; k;imer också, atJ det äx e'tt stort esvs därfö! ått rasde fr&
tid I Sve!j.6e ke bli beroende på vån (Miss H@ och Uiss P.Cutiesg

troes KmeL, Englud) uppfattningdr oa l{i bosfutar E! fdr ått fdliå
ale råclr sou vi ha! givit xr, så när iag skrev nin repPolt öv€r varie

h@dr försökte jo€ att hjälpa Er gsoB att !åpeka både dess ftjrdol'e
ocb @kdelar så detaljerat soE döilig:tr då iag är övertygad onr att
Nl helst vill vors på det klsa n€d ale!6s felr @a"r ke Ni inie
lleera Ert frdtida up?födtingsprogrm och få fle bättre Corgl8

ån l{1 lede har ,.... . Det var stor valiation på pälsm och flera
vd fö! långar njula och vå€iga ....". 0n ett av vår& allvdigaste
fel uttlyckte ltriss EevM sig så bär: "Jag 

-bror, att Ni nåste 56 nJ.cket

troga r4ry ned !!ilss@, då Ni. bar nångå CorS:is 
' 

både hudar och tilert
6oq bu för tugo pälsar. fu de€sa h@dar och trikarr elle! dleras av-

ko@ psas iled var&drsr komer Ni snui 4tt ha ett verkligt ?!obl@
n€d liil-sar ocb jag rekomdderar stdkSr oti Ni. intrcAucola! nJrtt

blod från etr l-irier Bon ä! kåif,d för att ploducera koltare och Mldare

piil€arrr.
soe @ kurioslt€+ kd nämosr att ea irik av ffijmainlig hiirst@irg"
och nålga gå!ge! lrisbelöntr vilkd tilldrog sig Eycket beröE bl,a.
just fiir stu korfelit& !e1sr -@are i d valpku]l gett två fluffu.
Jbg v1ll a6d det sm?fet viss hu nödv?indigt det å! att vodertÖreale

välje! rätt avclshud till si! tik. Ings troddo viil att d@ tik
skrilLe 4€däNa fluff efterson hon sieilv hade så bra !els,
rrvad bettder fdmiid-]ig här6tming"? l@e frå8a stäIle! si8 dq L

I[cP ofts lefereraale keeefij€aret ]bs. 3.M" Morgdr hgl@d. Eeue€

utlkel on Corgins arv€@ls€ hade llCP lde i N 5h961, aär hon siä1v

svard! rrDet ke betyda @ Eiingd cbMpions (n@ utm nfuo! soB helst
i@.le bakon fiireni.ng@) och alärför att Ch Clodhoppe! parades ned Ch

Battloaae bo?dle avkom& bU- utstiilhingsdiu. Trots att evko@ av

en IEfiiig nå ba @ 'iförniiBlig" stMtevla är det dycke-t oftar son det

ilt€ blir någon valp, soa er räral att behå116 ur utställningssJmpulH.

D€t iir oJ'cket säl1d' sod de velkligt överlägsst gods tlkae f!@-
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brilge vdfparr son ät @s titlnäruelsevis så bra 6on de siåiLva'

En hual, soo ha! bllvi+ chmpion dvånds ev nån6o i hopp on att h8

ska11 nealärva siDa goda egensk$?er.. . ', 
| "trid ?leereaet av @ p€r

ning åi! det icke tillreckli8t at'L se m tilLtalede hud i riiSd fd!

att b€6tii@ si€ fcjr att dvåinda honon fdt e! riss iik" tet är nyckett

bättre at-t stud.e"d bse evkoon4'i.

Jd, sorgLigt nog år nårga parring?r oöverbänHa ned teke I)å desa

verknilgu i kom$ale gserationer. Det år in-:e {1ät'! att a'beta bortrl

fluffr se!6ki1t inte hos oss i Sveri.83' diir det på nå€ot udetg när'

l.!te fiss ea hwd fri från fluffela8' Då varede tik bär på dedsa

@Iag blir resultatet också d:iref-ter. InI,oxi,@ bd också vdit allt-

fdr @sidig ifrka oE blodBlinier för ett det skall k@a tti RåA@

fijrb:itt!tug.
Dot gitller ati bjätpas åt atl tele on vitke hoBlinatioaer' son gd

olik& defekte! och evarber" Mt'g" uorge sktiver i ov@:iddo aliikell

"BetreffMAe visea huilar vet '@, 
ett dc icke liimE fluffios br

l"årg och niuk tik@s ?ä1s iio är. Det Lurdlo vara til-l god biiilP @ !d

nåaot sätt 4 1i3ta kunde göras ulp på de6sa huda! tiU lednjrs fttr

l4)pfddarer aon ha. besvär @ed fluffles"" Eb kort@kt hEd ke ju ge

fluJf ned en koFekt tik och neal nästa kolrektå tik blir det inte

@ dda.
I ståUet görs pssings titel'Jöst oed nära besläktade diu' t'o'n'

bålv8yskon och valPma Mcnseraa u-t son välskaPts och vackfå' Jat

det är nog gott och vlil så 1ååg'l' E€n slag@ de bår på ordae tugot oB'-

Nå! så dålga @törer blmal h@duplitidare låter €in ti'k vat?a fijr sijts

vallars sku}l o.n. utm att kii@ tiU dl:@g &ssef88 ocb stdtar

lor, då åb det inte "så lätt att 4rbeta bort" ' I vilket mat )Eke

bohövs så lltet konpsiens! Möjlige! @ husdors? doa i b@es fell' gd

öEilA ferdiStret. llisslyckade valpar är och ftjrblir @el]"ertid ola*

Iyokede. Skitlmden ?ir ba!e, att @ husBor sksde bare si8 siåfv ocb

hsppåst de siaa, ty går det geiet ingriper se&iillot on så iir nöd-

vilcdigt. Ms o persoar soo låie! sin -tik velpa eller 1åud u't sin

h@huit - de't år förtjai:dst nec I spelet - ute ett verkllgd tiiDka

ig@oo vad resultatet kd bl1 får gå !å ute a-bt någon kd stopPa v+

delböiedo.
OE bdbudsli.gsms iindå vilte och håde dod at'! neke ol?inpl-ig pMing

notl leeuftat &tt fdrlorå ert ps$i4gsinkÖoet' he1lre ain stt hedla oed
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t@.ks "uekd iag går tikai€ar@ tj.ll nå€on Mer ocb det sPold

lng@ !oU". -
Få vLIl €Dra sig besvår oeal atit i parternas gt@tavlor a*eta fld

de 4egsilva &La€enr so& kd bl1 trog så donineled€ i ve1lresultatet'

Ven vå8ar avslöJa att ale svBge dlonen bruker gå i aFt ati ta8s@

km bli frd6yska, att ryggama eventuellt bli.! svårl€, att flF

farfa ellex norfat ilog i- niurlidede el1sr att hel- ocb halvsyakon

flus I ollka kuLLarr son ärvt ljurlid&det! Sådl@ ri€kor no4chafe?ast

BM vil1 ilte käuas vld detr ilte hörs- !å det ötåt"

TlLägare i lamingstekåt ifar ivti€ ti1] s nyioPort uta 6tt hå de

llngaste kuska?e! on dmes helst@ing e11er evdtuello llsker för

negativa åf,ftllga elag. - Nykonlingd hd keske l@it På e 6tor

utståll4j.lg och i och ded det' är det ooo "Sesm öp])!a Dig'! fdr dmo

h@hwdsii€are. De flesta trc!, att hm är "toPpenhud" åvm i aveln! -

Jar qli! resultatetrr son k@ake inte blev v&d sod viiatå'lest visat 918

i egs.skquad bllr det tikål5arenr soB får betala kelaset' Inte nog

d€d dyrbar pdnLngE&vaift' utu d@e f&r också u ekonoBisk 6Jd?ukt

viildlelög avko@ i vissa exerplar. Litet oera msvalgk'ludde och

kBskaIE vore öoskvåirt från båda Bidor.

xj hsfler lsr Weleh Co"gi st@en i ljverige råd ned erp€tiost eLle!

vtia- ooh vellpamingar ( eLonooisk viding för hed- och tilii'gaaa ooh

ett ksgke 1!t€ så lyckat avelsr€sul'tst ut@ der @ ch&dine) '
Det är w€lsh Corgi-rsonr son är clet prinä!&, vark@ förtilbst sller

€4)orin@tlusta får vua dd drivede kraft@. Det er inte @ ba€e

tell ned fl.uffa@. Efterson f>m fo av dtelet ftidda valpar i Ät

hu e hå!r@r soo inte godtåges av €tildard4 iir fluff@a rede

ett prot]@,

vi ha ilte råd att slösa bolt så nånga icke stedardniissiga individerl

trlka litet bar vi !åd att utöka stMeo ned så dånga sekudå exen?lalt

@!s til.I Byn€s feLftie syskon 6ven bär slo€d vidde' il@ vet aldrlg

uä. alessa 41ag faller ut i fldtida gderatioaer'



Årr vlnr Itu],lDuP]röDrRE - IilTl! Brrlll\ lTt FöD,i U?P iluill'\tt

ltod hunaupPföaning sysslo! alLo sorltors nlnaiskor' Dct är

iDto ofta, non filncl ctt fach' son si! fullstöndigt' fascino-

rcr s& nånga olika. lydriSt tr att doita mcd u?lfödniag gcr

oss dätrDiskor trögotrting särshilt - vi t'yckct on att PyssIo

on smri valpar, sc dan Yäxo och vör'li dom och P& si! sAtt kf,n-

nar vi ochsi! eti d.ot finns nå8on cIIcr nirgrat sonr bchövcr

Vå!c hunalar ör beroanåo ov oss, lct är ott myckoi start 5n-

sycr, vi har åtngit oss nad cnilro ordL.

iir dlot haaslco intc Ecst för vrir Ggan 5kulI, son vi sIoBit

oss på hulalftr? - Ja, intc är ilat fö!st och fr::nst för vftrd

hunalcts 3kul1, son Yi sysslar mad dct vi gör' Dct är klori'

ot,t oe vi spccialisclot oes pir cn visG las ocb arboto! fran

ilonr sir kaEske alot ser ut' son on 
'lct 

vo'o för hunilcrBrs

skuLl - ncD å! alot inic most fdr wårt ogct högi nöic' JLe

shullc tro dct: SåIcdcs har vi komBit frad tiII, ait dct

ofic ör någoi sv cit livsglixir för oss att vcrka sJ'son hun'l-

ul)pföilora.

Dot finns flora oliLr kåicSoric! av uppfödcrc och vilkcn nan

dn tillhör, hor wi iydliScn 3l1o qå'Soaiing goncnsrht' Daito

mcat htndta! ioer ossl vårt liv har ?löisliSt fåit noniEg och

yi k3trncr oss moil ons bciydelsofullt'

Dc niinoisLor, som är itrtrossarndo av gcnoiih och orYscnlcgt

nåsto ju få ott Bto11, utbyto ov.ti syssla ncd hun'luppfö'loing'

Do, son ä! iDtlasscrcalc ov at't studcrc hundlons ?syLot blir

ocksö fcsc itrorailc.
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Ätt då.rga kviDDor blir hundupPföileta har väl sin siäIvl'lorc

törhloring i ct hvinsrs ncr utprdglaalc pyssliahat och nodcr-

lighct.

1iI1 på köpot iIon, son hor lturdup!födninc son föalkroh ollc!

businossr shiljot 6ig irtc från aaalra På ilcn Punktcn' htn

hd! åot givotvis ?ör sitt ogci nöjos och vinnin{ls skulI'

Dot bohbvs idgca cxoEs! för ott bIi hundLuppfödcrc. Vcn 3on

hclst' som hcr röd itt skaflc on til!' l(aB sätia ig&ng öch

därför blir variotioDoa på uppfö(iarc nychsi stor. llli.nnishor€

ialoal vcxlor ocrhöri - noreliskt soii dr bo8!aPPcn vitt

slli1aå' ddrlö! blir iatc datr cac uPPtödaran alon rDaro lil('

Dot voro ott önskotänkaBdc, ott 3l1c och cDval, son gcr si3

in i "g3dct", tog hunduppfödaiBg son ci,t kaIl.

Ilunilar föds upp på så m&d6o olik3 sätt och ilet lr viil YAI-

itiat svåri ottr rokondcnAo!r något sirskilt idosfslitt' Esol-

lcrtid vill vi väI clLo, ttt dot 3k&tl finnos då1omod' hy-

nologiskt kunnctrilo och cn iaLocll instlllning baliom.

Dot skrivs och vo!ncs 5& Dyckct för hundhandLoro och hu[dlgår-

ilrr, ctt ållminhctcn, alo sod l(öpcr hunAar ee oss, blir klo-

hcrc och hlolrdrc. Dat bctydcr' att dci blir sv&rcro ocb svå-

rdre stt löda upp huDalcr si ott folh bli! Böidtr'

Si sncrt on, just sål{i' velP rcagclor pf! oit sltl" son itrio

li6pdron bår trlnkt si8, skyllcs allt Gcnast !å uppfödorcn'

Ddrför möstc vår nolal varc högl Do s?cciolisorc(lc hun'lull-

föilorne (cn spccioliscrrA hutrduPPföalrrc ägnot si8 hclt ålt cn

cllo! ksnsLc ott por rosc!) bör vcra gloda åt don hör vönå-

ninActr, ty aLc hor oftasi inirsssc nog för otd lii'gg! Do' dat

stö!sta tankbars arboic På huaalornrr diir?ö! bör dlc vorc rua-

todla ocb stå rycl(cD.

IliJr on pcrson köpcr an bund från on v:i'lncriio!3d kcnnolt föl
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han i rogol botila ett högro Prisr In vrd som kan liommo ifrågot

on han liöpcr hunaLcn fråtr cn siörro hundgåril c1lor fråtr don oD-

sl(ildc tihägcrcn' son f6aler upP sin Idrsta hulI. Iv vr'a nan

hrr 13si och ltöri' skulle dct höGro prisot wrra shäIi8t, cf-

iorsom cÄ rihtig konnol är noGa mo.1' 3tt a1lo YrlPrr ilr Yäl

ulpföAda och friska, - Dct tr ju ingcnting ott sä:jo om,

notr rdcl(or alct ncd att Yolpon, vi sIliorr 5r frish och väl-

uppfödd. Ncj otr blivonilo huBdköparo h.-r botydligt störrc

hrcv på ca goil uppfödoral Vi6stc l,li dctl? Dci fintrs Gbsolut

ine.- GräEscr' fiit hur l3,ngt c! upFfödorcs hjijIP shsll rdcko'

^tt 
mångc ninnlslcor i dag är s!littrnda ocd rlltför nr'lngd

jrrtr i aldcl' strossoala och ncrvös3, Sijr dct ej lättaro fijr

oss, Polli i allmlnbct hor kommit sil 13nti if!i,D diu. och

notur nu för tiacnr vf,rföI dct, iit vanliSt ott dc hanalshas

ovigt ncA hunalor. En frnssd ?roblcn atyhor upp och son skall

.åttc till dom och hjIlpn till mcd rariL on iDto uplfö4aron'

Doi är ctt obsolut hrnv' rtt man som upplödarc hilllcr cn

viss lioatokt. Do' son köpt hund, Dåsto hiinnr, ott dc hon

vänalo sig tilI någon och få hii!rn.

Hur jåkiadc vi dn dr, si! måstc Yi ha trXlanod ncd aIla aLcd,

son liEcr vriro ulpfödningar. Di, förstir mcnr ott dct into är

si! cDkclt, längic - för ott hutrno hj5lpa folh till rätt3'

6åsic Ecn voti cn hc1 do1 on bi'ac nlinnisho! och hunacr.

IblcnA hax nån hiirt hundiicarc sitgar ott dc' d.!3 dlc vir'nt siB

tiIl uppfödorctr mod eti problair, bliYit ."vsDiseclc. Itcn litn

Ju tii!stå uppfUdLo"on ?& sätt och vis' cftarson do flcstc

problad, son uppstör mod hunalor' ofiast bcror I)å husscs och

nattcs dunhct.

Då Ar d,ct frcstrrdc för uPpfödcrc4 att sågo ifrån nod oit

"Dot iJr ert cgot la1 ..|r - non dct hjilpo!

ju into utp det hcl3l iir dot int,o vår skyldighct att 3öro

o11t sof, står i viLr nst(t för 3tt hiärpo ilcn förtvivlsåo
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huDdlilgcrcB. Dot fin[s cti onalc stort shöt: vi nåstc Y3rdc

roson, vi födcr upl)' sfi ati ilcn intc f&r ctt ilÅIi8t och oför-

ijltrt rJ.ktc.

Dc 3lcstc huaildg$to Fåsic få hitlp ido6 - alc kcD ibtc aiå1v5

koDDc till klcrhet noa illo ala !!obloEr son dlykcr ulpr aJr

do sI(effei hund.

Dgt ör intc shå l(revr sos etä115 I)å cn goa uppföclora: I koB-

pon not hufldhrDalI.-tna 5] kanske iust aotts vårö stilltostc
vapon !

I troithot vill jig ocksil be sllc iilliiSarc ott öDko siii lör'

bEilo otr och floto Slngcrr innln alc rusa! å5tåa fö! ott llrto
p&rr tikonr alo hcr sos siillskapshundl. llu! ki! n.i8ou tro, oti

alct skollo v.r$ lä.tt och onkolt ott föao upp bunilsrl

Doo, son föda! utr,p sin förstd huIl, han iu into vclo nigon

spccielist uton o[sto trcturligtYis förs6t!c fi! hi;lP och råd

av Dil-gou crfo!cn hundluPlföAera.

Dörfö! voro dct Ju nyckci Yunnctrr on tikdgcrcnr i tiåt ins&8

sin bcgrSnsnlaS, noe byggdca iu inl.o pir on dog och into
hcllcr födr cn bra hudduP!föalare öYcr on aati.

Ir ilot något sIc8s kon!loxr som gör, ctt Ptivcto tikä8dro

hlcnker pir, lqos psrGtrics srgtr bro licnular och skrytor nail

sino foniljcup?{öddc vallor. Sluia hca s$dlsnt trons och vsr

LoJcl not ilo uppföalo.cr soin tri d! 3runaligt borocaala r"v. Dot

d,r oijdvätrdi8i ncA fost sarlsrlctc föf, dc4 3on sysslor nad scn-

m3 los. Splitt!iu8 och oliki l.8.cr kdn bo!! vsrc illl skcds'

Od 3llc iron otr ros, YAr son on onas 6tor fnnilj och fö!siöa-

aigt och soutrbotsYilliS{ voaiiloxearo olls Probloh ocb ront

idoolltr uton ltomnergioll iDblonaning, föddo rl)p sin !as till-

samEcrsr itå sliullc DycLot vorr vundci.

Från för no! öalclbot och tlcvnoil bundu?Ifödc!c onollrDt Löt



oss föi oll aLol hanalskas ncal hunalsportcn s& sportsliSt sod

nöj1igt: r

I och meal ctt cIInänhctans ]!rov ?å on hutrds utsocnilcr tonPc-

radcnt, hiLso och fbrutsättniDijdr öhar, fintrs dot bars cd

ssli för oss hunduppfdd.aro att göf,4. Vi ni!sic sliSrla ossl

Vi såsto löro oss lionstcn sti fÄ frrn fino hunalar och ott

bli bro och v:!nliga, iirlmötosgiiontlc !?pföc]ft!c.

Ä1li nöstc göras for &it unalcrläti. si oyckct son nöj1i3t för

vo1?köparcD. I doi lån3t loppct ijiinir vi ui)p{ödarc holossslt

på ctt 1äntrc on oofrttonalc scrvicc. Dct är konska iust på

dotr punhtran, som alct folds ncst nu, nlir o11c nännishor ilr

jiktadc ocb då aot är svåri rtt f,'! tsg i bro biälp, EE uPp-

fddero har lu i sllninhot onnit 5n hunrlrrna 3it strö13, oft36t

trr yäl uppfödningcn cn bisyssLc. nct inncbdr ait vi måstc bc-

grönsc oss, så ott vi intc föalcr u])p flar hund.r, In rlil vi

hotr hålIa sarvico förr

Doi ör sörskili oii por sikorr son bchövcr påI)okas. Oranligt

dr inio, att uppföadro uifoalrdr sina vclphullor i od onCa

stor sh3I. Volpcrtrc kasisr si{l allc i sli.lleD p$ on 611!g ocb

alc houff.r voranilrs hit och dit,. Så får dct intc varil ilr--

turliAtvis kan manr tills valpcrno 3r c:1 fcn vocl(orr snvSndo

sic ov on sado skåI, så ait dc lörst lär si8 stc ordotrtrligt.

Eftor tcn-vockors ålderD bör nan nbsolui ui,foilta valporBa'

yor ocb on, nad sin shåI. Fö! ott undorliitia tloi hclc, kan

ocd ho liullen instin;d och cftc! att i3 nlltd up! tYå. i. tlc

portionor lyfto övcr notsvcronAo antr.l valpar. Dö iir dot ju

Idtiarc att passa acn, sö etrt dc iÄto äter ur yar.ndtr-s skålar,

Dat bi,sic obsolui fö!hiDdra5,

Dtt vanligt 1o1, son goras av dcn privoto tikå8crc, sots ?ödor

upp ctr och cnnon hull, iir ott vrlprrna shSnncs bort. Just

aLcsso I'fa6iljcuppfödda'vo1!cr 3r oftl så bortsltlndar cttr dc

son kötcr siralona valpar, f:Lr det orbctssnEorc dn voil soR anncra
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Yorc f!L1ot.

SåIcdos ott llA till tiki3sren' orilnc on avli6scn }lot6 föi

volpcrnc och stör alcn aj annai ön i sihbaDa mod så1tri'LcrLo'

ilj. måstc hr d.ct så orilnot' ctt ni l(cn stiinga in kullon bolst

!å oti sk"anfrittr stdllc.

!or uppfötlcrca i 1å6cnhct' syssclstttcr hon sig o?icst n@il

vclpalno för att hå.ll.o dch tystro' s5 +tt dc into stör ongiv-

ningon. Dot dL!öiar inta så förfir1i8t' Iönga' fölrån vilpolno

är så borisk:nd!, +tt tlc tltc vill valo cnsa&nt. leg ho11ol

intc upp alon I Böblor och 8c ilcn iloa vancn. Dot hen bli ott

cnoldt bckymncr fOr alon som höpcr nri,Soa av volpolno.

Dct är ollaclos tillräckligt, os iLo i sitEbostl nod nl'ltiaorno'

fÅ. pcrsoElig kontrkt ncil mdnnishor och alfi d! dat vihtigt' ett

m3n hindtsliis mod acd son mcO huddar.

Mon bör ocksl. tätrkr pör om aot fiuns barn i ftsilian, fö"bjudc

atco att störo Yalparnr i iid och otid' Sni! vcllars bohdw ba-

stör tsost ov 3tt sov. och lit,a. Kontaktcn nc'l nä'nniskor sktll

vara b.tu"Ii8 ocb cftcrson vi konnoi ned nat, blir vi otrtona-

tisht föranll föi vslporEoE k:irlok.

OD on fcDilj st:fndigi pysslar modl cn liulLt li! !ishon nyckai

störrot att vsll)rr!5, i on hsnslig i.lilo!r rökar u{' töt nå8oi

nitraro tä6ptigt. Dot är intc ovinliSt' att vclpsrt son bor!

lckt nodr blii ontlDgcn nisEtiinlisonno cllo! ocks& birnSstyrigo

och stansiga. Dot iir ingca ncrit för cn u!?föildrG ott sAIja

såileBo vclpor.

Problon hoD tlot no3 bl"i d,Edår nir ncn sdlier otr voltr' och kö-

poron oftrst ör sv38 och charncA oY YalpcD. Don lton nog b1i

bortEkiea änail' uicn sti uPlfödor.a hr! giort siti tilI lör

åit skämda bort tlan.

It



riktiat bro oPiix. Dct ti! ctt broii not valDen! On an YalP

Stcr potlGt ocb ditligt, g:illcr dot för.upl)födlstcn 
'tt 

ro iLaad

problcnotr iBnon v..l!ctr silljo3. IIur tror Ei vcLpliöPaton gbrt

on inio vallan viII iita? - Jor hf,n tlugar och nltor och för-

sökcr få don ott Eta !l!8ontin8' lin dot ono, tf, ilot oDdra Ptö-

eos och till slut kaqskc volfcn ätcr nileotr son oj ö! spcciollt

bra för dcn, Så börjor ncgcn ltri'n6l+ och följdan bti!' *it

vclpon blir rrhitisli, 1itea, snrl och övcrhuvudtoSot' itrto vod

vsrLon dgn!cn ollcr uppföilaf,on hrr vllni,at sia. ilojt dI:liB

apiii hos cE vol? är uPpfödtrcns problan!

Si, till sist nå5rc rr.ilor os vid vilhcn:!lddr cn Y.Ip sI(3ll 1a-

lcn bästc åIAorn lr sbsolut niir volPon iir 8-9 vocko!

gcnoal: Vsrförz .

Nä! volpca uppnåid n:nualr åldcr, 5r dan itric bnrc hclt ovvrD'l

frla moalcrn' utån alob hrr också wanl, sig Yid sftdon nait son

doD kcn äia sod yuxcn. Vol.Pcn börio! ItIi utåtriktrcd och tyc-

ho! att syskonon ibl&dd 5r cn osing bosväranalo.

Pölor ocb högcr 3! into stdrro ln' oti cn Yiss rcalighct han

hå1]os. Dci aör nti volpons rcnlichc+sbcStopp iir så ?ass

utprAflet, ati föruisäitnin8ortro f6! att f$ dca runsron, på

l.ort tid, igt 3iörro då' 5n on tran vänttrr till 10-vccho!3å1alsrn.

Ufpöt l-4 nåDodotsåldtorn böritrr vel?cn, sos förut vsrit a1I-

aLolcs ogonc!oil fö! a1lt och a1lc' bti Iitci blyS' !cn ]<dnska

har 6'orkd, rtt, s11c n:innisl:ot intc 5r Liks dr"v1iC1. Yilhct

dcn har. fultst:ndiat riilt i.

Ett b&!n blir ochså bly6t i 2-3 &rsildorn' sh vrrför tychc

oit ilot skullc Yiro konsii3tr on on hurd roå8orar 1il(rdont.

Dot är bird bcvis p$ cn viss v1l(od itrtoIligotrs.

Vctt hdtrilor oE uppföalolcn v:intar scd itt lcvo!örc vclpoD ii11s

don uppBått 3-4 niinldorsåIdorn? - Jo, valpon' son iu fIst

sig vial hussc och daitcr koahor bara !å sBcdl oeal sig siSlv av
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ctt byta ni1i6. Dan bli! osäher och tvivlando' onplacorin!-

cn 6ö., ott vslpon tror si3 gjort Dåf,ot fcl - snnors blii oob

lntc övorgivcn.

Dn vclp soa cttr bro icilpotrBont homncr tr3trur1isdvis övof, 
'l't-

ta, on iLen Dyo hussen och ficttcn bir si8 förståndi8t ittt noD

iloi tr! liiio tia innon iLon L::dtrer s16 xbsolut silLor iScn'

Jag vill irtc sä8ar ott dct iir onöilict cti I)laccra om cn

vclp i alca åLilern, ofta går aot nychcd brt' Yr"d icg vill

lranhåIli iir' ott d.ct 5r sii. nychat bilidro octt fö! allc lsl-

tor trcvLiSosi ati levarerr on vclp omlring ivånåd$'lors&l'lcrE'

Dir ju fiirutsättningcrEo för ctt 3il lycl'st för1olp son oijiliSt

är störst.

V.rför Don oi bör loYorolt on valp fö!e 8 vockors åI<1cr bc-

ror på, ott ön volPs Yör1d bast&r cv cnbort luktcr tifls tlon

iir c;a 6-8 vcckor gomnol, Di åt dca fijr kilnslig ctt !ycl:5s

ur ilouc ttyg8or l(ändc luLt.tnosfliron till on hcLt try fllmnon-

ao sådLon. !ötidon bfir odt vilpcn slcrihcl förtvivlrt för3äo

niittcto&. Dcn idga! up? siE ncr och nor. Voli'cD blir oro1i8

och norvös och hrinEc! 5i3 oorbdrt otrygij och r::d':' Dct nåsic

batu!ligtvi.s vara mycliot svii!orc för cn sldrn volp ait cn_

passa sig. Dctr gör ju itrtc sokcn liittarot om vo1!:rd!oran är

ovan yia hunAo.. Dai hoLa blir skovt frin böricD'

En lu8n ocb bornonisk valp, c:a 2 uillailcr gahh&I, skrilto!

ilicr on hussc ocb ncitt,o i3r dLad holc fiirståaAi6t från bö'ioB'

llcat otr ilcl råd l!ån uppfödercn bi.ir ilot hcls 3vlöPi !cIåtivi

5oäriJritt.



u1sdbl,!{INeSRESUL[Af

G. Borgelin
(Då resuli&td iiEu el fimB i s1ut6ilti8:t sklck På SKK ges utståIl-
aingslesultatea neal reseflation för 6vdt. iindrtngu.)

FINI,AIID

Elnak' Norel' Svdsk CbBepion rRECIIIEUS' ägar€ l"irdroosr Finlealt
uppfödse Görm Nilssonr Stockbolnr har e!bå1111 llto@stionelfi
CbMplonåt.

cca
Int Ctr VANITI FAIR 0F CA.IICoUNTY, iig*e L@bert' USAr uplfddde
Wl8b€y, &Iglmd, fd gvaskiigd ltll@beckr Lidirgör h&r erhålut
Arerike8kt Chelioaat.

IIORRK)PIT}

Do@er Fm C. Llndh6

vld Sv@ska (@€fklubb4s utstäIlails do )0 sept - 1 olct 1967

delto8 I tfolsh Corgle (?+4)r

mDdu! Uagdooskl&s6t IISTER MOIIRIST (eLloet Bddbagdr 2 u.l<l

of fi!trAWR. CAIADoCT llilssout stocElo1n, I Dk1

YOiXXN GALIÅNI FIIIOEI' Wilberg' Nolge'

I ukk' Elr I ök1

öppo klasor NoRRsÄfEns NEU!' Jassoa' dölör 1 skl', oert'
8p' BnI

flkar! Ungdonsklass: Ä}ECAr Sibe' Kalnarr I u.kkr L sklr certt E!

of IYMAWR. CASEILA' NilEson' Stoclåoln' 2 ukk

t\rya klass: NoRRsÄrERS NorgrNcr J&sson' Hölö' 2 ökl

RYTTÄRENS Y.ASI[IN!' I{yberg' Stockhold' I ökL'

BIn' g!

uarldi

Donare: Fn B. Soss@iuB

vid Specialktubbels för Sällskeps- och Dväf,gbudar utstöllning
ild 12 aov@ber 196? delioa 1 fle1sh corgi (0+I)!

f*t öppen klasor RYJTARINS VENUS' Nitsson' Tiö@arP' I ökl



cÖrts!oFc

Do@er Fq M. !\i!st leie1eson
Vlil Sv€nska K@elklubbds intemati.oiells utstiillabg
d@ 4 - 5 nov@bor 195? deltog 15 flel€h corels (6F9)t

E@ddr Ungdoasklass! AUlr sib6t Kaldarr 1 ulkt trpt 2 3k1

9A!9!43E-43494, ljörltn-absdqviBt' Gbs" utr*

YORKtsN oALLANT n'lrcliT' Wilberg' !{orge' 2 u'kk, llp

Öppa klase: BIIICOS ANIONIO' Ttll'berg' gärrvda' , skl'

RYIIABSNS ÄPA0EE' I?åIl1n' Stockholo'

I skl-r oert, }fpr BII

EB!!S1S-94!9' Foselbers' cötebors' 4 sk1

!i-kar! Öpp@ klasE: 4!9, Strödberg' Luds!@' , ök1

CÄ-RUEN' ti1lb€rg' Ii6!.yda' I ök1

CASSIITAIS ÄCASIA. UäLttnt Härryda' , sk1

RYTTARENS lllNNI FACE' Roosqvistt oötebolg' 4 B&I

!4!EN-I9@' wallin' stockhols,

I 6k1r certr HP

sv o Dsk ch RYTTARff'IS YÄSMIM' Nyb€rgt Stockboln'

I ökI' CACIB' gP' BIR

Cb STALTIKT NS rmDEÄ, Lindhgl tero' 2 6kLt F!

STOm@R&ANKS KAKAr Rosdqvi'si' Göteborg' 2 ök1

lfggg' Itssson' västra F!öleds' 1 ökl

@EISEg3E.
Do@re ! Uduel fbarla llora

vid ilska Komettlubbds irtenatioDefld utstä]1ning den I&'19 noven-

ber 196? deltog 5 weLab corgis (1+2) varav 4 från svell'ge:

Hudar: öppen klass! voittaie 196766-67 tr'sk' Nsk o sv clt EREcRlnIs

Lindroosr Fiuldd
GÄ1[I\[ES 3Ail,ÄlttYNE' Ehu' Sveriget 

' 
sk1

SIOBMERBANKS Ggl'lfvER, Åh"btrg, Svelige' 2 skl:

Ti.kar: öppo klaes, Sv o Dsk Ch LXONIM SE$SATIONALT tshet Sverige'

L sklr cert

sv o Fsk gh NoRFsÄfEls NANKIIIS' golbelg' öm-

sköld6vitr I ök1r CACIB' FP



STOCKIIODI

Do@re. Ilef E' lshtind, I'tn]md

Vld Sv@sks K@olklubbds intemationella utstälbjr€

doa 2l'26 nwenber L95? ileltog J4 Welsh Colgis (15+18)'

Iluda"r ungdon6kfass! !{AN-o'-l9AR' Dilldbeck, tidingöt t ukkt&t I öL1

SOgEI,0ÅRDEIS TJASO' Johesson' Igelfors' 4 ukk

SOLBEnGS SNNO' Åhsberg' SkÅre' 
' 

ul{k

S0lmnGS IRONCO' fuIsbetg' Skåre' 2 u}l-

of TYMATIR. CARAD@, Nil"ssodt Stocl"åol'nt 2 ulk'Eb

oppo klcso: GAYTIIIES BALLÄNTYNE' Elne' Ferstat I ökI

II$,ARLIN ROLtrIIDt Nilssont Stoelholn' 4 sk1

J49I-@iM!8, olicsson' sadlvbers' 1 ökl-

MASIER MOONLI0BTT xri-kssolt 3ro@' 1ökl

RYTTAFnIE .A?ACEI' Walli4' Stockholn' 2 Bklt U!

soS8IcÄxDENs Åsso'' Gre@' Karlstad' 2 ökI

SOLBEFGS GII,BERT' Thulin' Thömbelg' DnLöling' 2 ökI

SOLBEFGS ,|ASCOT' Åheberg, Skåre' I ökl

SToF!tsRBANKS GULLIVIR' Åbsber6' Skåre'

cert' CACl3t BIltr

qMr Bekkhus, Ka1lhåill' 1ökL

!99q9, DiUdbeck' Lidii6ö' 
' 

sk1

Tikar: gtrdoosklesE: E{M' Temebors' UI)pledFväsbvt 
' 

ul&

ISPE!ÄNZA' Bekkhu€, l(aIIbäU' f ukkt gp' 
' 

e}l

JOH,\NIIÄI Jessont U??Lecle-Väsbyt 4 ukk

NoRISÄTERS NÄRIANE' Ericson' öraoköldsvik' 2 ukl

SOIBEICS B'\BETTI' åhsberg, Skåre' 2 ukl

SOLBERGS BINE{TB, 'Å}8berg' Skåre' 1 ukl

of, TIMAflR. CASELLÅ, Nilsso4' stockbols' 2 uI*'bP

öppo klasst Ch EKENOBDS ITIJA' Åber8' Stockboln' 1 ökl

Ch IKENORDS KÄTJÄ' Gre4' Kårlstad' 2 ökl'

GAYTnmS S"\cK tL\t Yl"gITX' Liadh' 3å!dha84' L ökl

ch NoRRsÄfERs NANKING' Holdberg' ömsköldsvit' 4 skl'

lnt o Nord Ch RYItÄRENS JUAIA' Berglud' sol'@

1 ökl' IfP

Nord ch RTTTARn'IS sHoFGIm' Nybe"g' stockhola' 2 ökl

RtgfARENS XOANA. fla1lint Stoclrholnt cort' EI'
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forte. l!i. utst. S[OcICEoil,l

liJmrr öppw klasst !IM!!E-@r VallLn' $tockl$ln, 2 s}It E!

sv o Dsk Ch Rff[!3NS !\S1{INX' Nyb€r6, Siockho]'!'

C,\CIB' tilr SIir Sllogrs vP

!MIIS{!-&I9.' Jönsson' suEdib-io' 2 öLl

&YI!,I{ENS z$R],IN.\r JoEelhso4t Sdl'tsiöbedeat 1 ök1

4@w!jå! STOF,IEIqNRS qU!1,-{IrÅ, ÅJrsber61 Skåre, l!6 avelskl'
HP

UPPFö'AiKLASST PeFErikWallln' Stookhold' ksmel RJrtt'rd
1io ulpfkl' gP

Lisbet Äsberrir Skårer keeel Solbeljr lra upPfkl't

U!

ry
DonF6! Eo!! 3. Bhaberilt Eidmd
Vld Norsks Kedelklutbens irtem.-tlonell5 utstiJllujng d@ 2-t d@@b€"

196? deltoB 3 velsh corJs (r+2) varav s fråa sveriL;e:

lllt: öppo klzesr I{yber8r Stockbol-n

2 dt1

Odola{e* tryckt ov Boktrycklre Evert Zettslqvist
Siåd.hPiBd/zetterqvirt loktr}'ckeli ,\B

Linktjpin6 i

Olgla8sbildetr! Int o Nold Ch Ctow eycrotr Prukl oå1ad av P-U' $alltt


