
mrsr{
COR,GT
.-l

WELSH CORGI PRAT UTGES AV SVENSKA WELSH CORGI SÄLLSKAPET

t,l.
tF'ni-'*å"....:\

*1S.1-;-



r|B,sE coxcl PnA!

Utgivd av Sv@ska Welsh Coral SiillskaPei
Rsdsltijrr BJdÄ.ohof Sv@-Eggert Bergelin

btldados d@ I8 feb@t I95t oob

ä! associelat ogd SpoolaLkl-ubtd fö! Slill.ekeps- ooh DvårghudErt

s6n L sin ta är assooielail nod Sv@ska K@elklubb@.
YeAl€Dsutal Jut 1968! Ir4.

SUT$SKA Wllsg COROI SiiL!SI(APEI5 ST.TRELSE:

ordftirede FlrrÄohefSven-Egg€rtBergeflE

v. oldfiirdde Avdelnirgsdirelitör BJöm K11!8E

S€kreterd€ Fn greta Bergeli!
v. Sekr€torde Folkskoll&irare Rue Se.alud
Skaitnåståre Fm c@vor nitge
Supll€ete! FolkBkolttirare Per Ellk vlglun

fru Glmel DilL@beck

CONGI

t'n G!et& B€r6e1in, (spellbaok@ B' 181 52 L1ath86'

t6L, o8h66 2r L!.

XEDLEISA\I0IfFEII är Kr. l5r- ler år (Xr. 5r- f'd! feilJ4odlq).
Dq kd sättas in !å svdBko w€18h corg'i slillBkap€t6 P.dtgl.o
Rr ?O OO 2?' adlresst SvdEka YeI6h Cor8'j. SälldkaD€t, o/e Klhgol
lllttstockEsatu t Ä' 1L5 24 Stockhold.

ANNONSPRIS 1 rreldh Corgl Prat är K!. ,t- per rsd.

övc! dgd]@Ead

I?e1sh Corgis. l\ledlemam omb€cles att €enda tn uplgiftef b€t!äf-
fdde siE hudu tj.l.I selcetelar@ @1i8:t särekilt fomulert
vilk€'t tillbedabÄIles åv aekreterars.

övår nedl@F

na8 trtelBh Corgis. FOmRIGISTRET er en dokuoutåtlon över Selsb Cortllt

.6on tt1lhör(t) dedll@u ilod Svdska:lel6h Cor8i SåUskaPet.

M€d.lel@ea orbeale€ €iinala ltr ett foto 1färg el'ler svut-vttt.
Storlek 9 x 1.2 ell€! likrsdo. Hudd önskaE helst 8tådde i bcl-
figu, I)efil 6mt 6ns@. Fotor€gistrot tisas på Så1lskå?safta6@.

avgLsRÅD !öR f{tr$I cOFgIr Fru Greta !€rgelln' ter. 06166 21 11.
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SPECIAIToUBBENS FijR siirlsxi{ps- ocH DV]iIGEUNDAR UTSIiiILNING

I STOCKHOI,M IAJ T958.

gpecialklubbss för säl"1skap6- och dvär8hudå! håd.e tj.ltsal]lM€ aeal &abg
ti1l K@€lk1ubb@ assoolelsd€ klubbar BtstäIlning på Joh8medbavs LF
stad.Lon I Stookholn 6ö1dåg€n dd 19. naj.
esoa SSD:€ fdrsolg hade S$CS i år fÄtt s sleoield.n&r€ fö! tre1sh CorBis,
niiEllge M!. Arthu 8rld8e från E'gl@d,
1i11 ut6tä].1ningd var smälda r? Corgls, vuav, @ba!t i avelåk1a6a.
Även ro delte4uutalgt lnte e! att klaga på så båd6 fdlhc?pnj.rgs@
va.it att få åtEirstone-yhtefllgale ett tiotal Colgig utstäIlda, I.lera
av vÄra b&ista Cargts såknades, I d del- fa1l. n6d det qrckot giltiga skä-
Let att de had. va1lkuLt.

Sest i ras€n tlev Kydor Creseicla e Ch lees Susålua u Cb Kydor Maldryd
Mellsade, iigd av Eva JacobB@, Norge.

Båist i notsatt köo blEV Caradog of l5daE 6 c1)atilioa Stomelbddrs
Bona[6ed u Csrldtrs of TJuam, iigd av Cörd Nllssonr StockhotB.
lles och Åm-1{di Ela@ hede skänkt et-t bedersplis i fom av d }ju6-
stake till bästa svoaskfödda nelsb Corgl. Detta p!1s e!övraales av
A[basis e H€Idle Roled u E16kt!a, ägd &v Cöle Ni].sson, StookhoLe.
Båst I evelsklaseetr var l{td Cb Looniao Sdetioqål, iigd av Ues oob

Ad-ilari Eh&, sed avkonlilge. !ä.t i uppfödoklasd blev [@ och
Åm-Merl Eknes ke@€L Ca)rtiDes.

Do öriga r€Bul.tat@ ?rangår.av "UtstäIl[irgrresuLtat@" i dette tr@-
der. Donar€protokou.q har ämu 6j bLivit övelsatia tllL sv@eka.

Da@ren }.fr..Arthur Brldg6 utlovade .q slnne.fåttaing av €låa intryck
f!ån vsd he hade sett av eåra Welsh Corgis. Hes brev tiLL siilLsldpet
Iyde! så hå. i öv€rsättnilg.
6Först av &Itt vill Ja€ teka Ed.r för d@ ual€rbaa gestfllbotrn ude!
Din vietolse 1 StockboLn. Js€ uppdkattade verklig@ Ri! resa och va!
nyoket förtjuet att få se Edra h@dar ocb aöte så nålga av !r ofter ut-
stäL lhibgen.
Jsg .nbads att Ae nitt al-lE:tua irrtryck av Edra C.rgis. Jaa tycker att
de €€,1@å! tr(t u- a I I t y,r och att de @Lså salmd s albet beJ"eo .
Dem6dt Eenar Jå€ .n proportiderliA höjd i förhÄllede tiLL Bkrldror,
ksppss tiinAd ^cb balsels tUingd.

D.t f€e€ aågra &ycket turrga huwdd rcb Eetidi€t åt d.st edre h6Ue+
nå{ra sl1tfö! mlpiga.diio. RörelEema vd i det stora bela ut& sttine
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åloådoingr n@ i !Äg!a faIl sålaaade båkbds!ölelEero d@ tritdviiedtga

freÄtdri.vede rörel6d, öroao och 6ron@s stäLLning @ uhåd<t och ,
tedperdebtd på d6t bela taget b!a. Jaa fe Åt6kifl-Ua vå€lSa päf-
sa!, vllkot inte år ön8kviirt oed hänsJm till Edra påIEked€B od f,luff
och tör onsorgsfulft båIlas ud6r uplsil.t.

FLuffbudu är ett lrobLed och Ni har tydli8q blodslilJer, EoB doEl-

n6!a! n€d dettB fe1. Ja€ oenu, ati Ni bar baft yttelst stor otr att
ba produc€lat 6å nånga fluffu. Itjr aångå år sod.a uvli.nde Jag 6 b+
rödd och populär hEd ti1l Din Daleviz Eobo (e 8@blt Bellad@ ocb

Ch Bodhit Prince), och jag fick Eina förgta trÄ fluffu, ett dåLlgt

bett och två Jrttelst bra tikvalpar, av vLl.ka d blev Ini gb och d@

f?ilBta Corgl, soo tlev Best i.! sbow I)å 6n Melikdak qh@plonshl?

Bhor, Så vitt ja"g vet, så blev det lnga fluffaf, eller dåliga bott
efter clessa båda ti.kar. Xn upplelnirg av dd nJtmäEnda paetuge gav

e! fluff, ett a&ligt bett och s verk]igt brå tik, Jag behöU d@
tlk och vam nyoket ned home, när hon vat urg, ilnda till6 h@e8

"flont w@i". olyckligtvis €å visade oiA tils ilte klDa få DåAE

valpa, vilket ja€ har f]mit vsra Dycket säUgyat bled ColgdE,

Echclj.nj@ gav lnte DågoE ner fluff euer dålig"t b€it på ug€få! tLo

Ä! ttlls Jaa av någon oltjlld.arlj.g anledning fick { fluff ocb. eit dÅ-

ug:t bett och d aIloåint oiadre god valtr), så a.Ila Bå1d66 Eon "pet6".
Därefte! hd Jag varii fullkonligt frl från fluff och då119d bett.
Varfdr skulle desss ftuffd koma fle så här? Att avls på kälds
fluffd Bkul.le vara ett s@!, nd bw komer d6t rtg stt det kq }li
fluffu från förä1drar deil bra pälsar? Jag i!o! att @ del Colgls ded

kolrektå på1sar ber på fluffg@er. 0n dsesa pdas ned sdB bude
a6d korrekta !ä16ar, soa också bä! tr)å f1uffg@€r, så kd t€Buftetet',
blt fluffar. V@ Le säge oh €n Corg'i aed bf,a pä1€ bär på fluffSde!
tåla g@on att Bo på aen? Ett €iudi@ av Et@tavle gö! oj heUe! all-
tld nyckol,n tiu frfue.

Jsg bs fii*t @ he1 del ?å Edre prcbl@ och ha! k@lt ttll d@ Elut-
sstssr att d€t bästa 6kull€ vae att fortsätta ott avlå @d4st pÄ

Edla fluff-fria badar och att inte ha fttl hård liiJsaveL. OD Nt skul-
le iii*a tr)å €n 4y stM så 6kdl1o ja€ föro8lå, ati Nl lfiporte4 @

iildre tLk, soo e! i val! ded eo bwd Eed vilks hoa bar haft åtnlnete
E6 q kulL fri från f1uff och blå.



Da @ efter utställdingon fick jag titl nir 8l:idie so f!e!a v€rkli8t

bls tlksr' vilka vd uppta€ra av si@ valpar Likgon åveE k'iiro 8@16

cEwleJ@ros P!a!t<r 5@ sfu ut att vue i aMerhlngsvårt god kondttiol

tets slla 16 år, Ea 8v dosss fivli8:t upltsgna nödra va Int'gh'Ryt-

tar@s J1)€@t vilkd ?åbinde ni8 dycket oE he&eE nela fdrfaielt dd

velkfigt store Int. Ch, Zepbyr of 3rone, Det var eB ttagådi f,dr"åeeln

att Zolhyr lnto var i stånd att evla fler vatPa! f"ån @ iBdfdle1se
vts tj.d.lg ålder. Jeg tycker' ett Ni är lyckuga ati ha @ Bå v&ks!

svko@ efter zePby"' Fopf'as att heues valPar ko@e! att vLru verk-

lig ?@gång.

Ne6ta gång 1 frgled bolpas Jag at" Ni 1:41 få tld att b€söka Norra

lDgled, dä! det ekdl-le g]ädia Eig r,tt tråffe Er coh oldlns €it a&
@träffdd6 oed ltrorra XngLsds Cor8"i v:iee!.

Jåg ötrskar E! all lycka ned Elt uppfödnlngspro8r4."

sjwcs3s [ppnRsPRIS ?Å rNlEB!AggNm!4_gs!44{i!qa3

1. Eoderdllis utdelas til-l den !
sog&rLLaas, 8on fått Sm(:s healersptis i åema kLa€8.

2, Kvelificetad att -!ävta är l)Ielsh Corgi Podbroke

@ tilthör Eetllen i Sveaska sel€h Cor€d Siillskapet

g tir svsskfödd, ooh

gg 6J tldigae är svenskr nordick el1er iatomtionol'I oh@pi@'

1. Regultatet tillkif@Etves i Wefsh Corgi Plat @h prlso@ utAelad

1 sebeal ood Svenskå !9elsh Co!8:i S-ållskslets nämast fölled€
Sä1 I ekap$fton,

SWCS.6 BDDERSPRIS ha! til'Idelats fötieae ne]Eb Corgls' 6@

etååUlt SKKIg healelspris vld IntemstioneLLa utståillnitt8ur

Int rtst?itlntur8 i. vii'sqERÅs de io - fl @re 1"9683

GÄYTIMES SALLANTYNE' Ekne' Saltsjöbad@

Itrt ut6tä11n1trs i SI'NDSVALL dd 12 Eai 1958:

mLLY GOTIGHII,Y' Scbir6ar Bro@a
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Av Laboretor B@gt H@loson.

Att boCriva @ Etionell sv€l ned huder ii! 1!S@ lätt 84,k. Al'l

hEdjrssvel har @taligitvtg protld att brcttas neil, D@ ftq€a ål
vä1 oE ltrte hBdsv6l.! 14te! @ Bärdeles beseerltg strståilhinA. vl 8kA

fdEök8 lite g@d 8kåtskådå Ed det k@ bes !Å. l6rst tit! Jag doolr

iai.a dågot on vl.Lka oLllB aftltfoEer @ har att eliIJE På. Av61 öv€F

hel tospt ledå! a'f,t !@ I 4 sMlilg dJu väIJer ut vlss tritlvl-
d6!r son fÄt fortpl@ta slä.ktet. llan tlltåte! alltrå lat@ dius &tt

tr)6!a 619 ha so[ b€1st ute glipor i! deil trå8FD fom av uFal 6114

ael€&iJ.@. Avel ti.r ke r@ 6ä€ar d@ flts paEilA@ ootsat6. ll4 ke
atå våUe Ef svelgialdivÅdle! efter ollla sylt@r Ib fddtsåtbirg fdr a*t

aGl Bk61I gB !å€pt soE belEt redultat är tutullStt ls att de *@d@F

!e!r för vllka @ betlrlvsr urralt hd !ågpn 8Bd ev årftligbet. Ju

atsrF ddel av @ egsslopr aon r€8le@a 4v Erftltga fa&toHr dsto
E6rre, f6ntgåf,lEtnga! hq @ 6tt d frae8åsa n€d e avel. De vikld.-

gaete awlsfom€@ ä!t !@veJ"r korei!8ts&@l oob lnawl.
RsretE l@€ötirr att ]@ vid €tst av s@fBiliw bÄIle! El8 l@D

B@ ru oob LloE d[@ ]ed!ive! urval fdt vlss 6g@gkap@r $o vl
e@re Eka Ätet*o@ oea t11.1. uEa q)pdt i eit r@vslsprg@ allt
Eiörre k@st@ fdr d€ 6g@rkap€r l@ sel€&t6@ fd! oob det å! iu
ook6å iletta @ eftor6'bråE!. Eft@oo de fl@ta 6g@b8po! @ 6e1*-

toa för k@ upptt€da 1 olu&a höA gEdr lfi*?i! rryela ookaå att
@ får f@ egsEkeleeo I a]'It högrs 8!aA. U! hudillrsreI! ke JtA

aå@å det €x€epelr son kesko ä. qegt iögxtrfalled€r liin]lgB d' B-
svEL nsil s61#ioE soo b€drlres i D5ik!@iu@re1nr dii! @ eHlu
etrter allt hö8re aJölkpFahrkti@ ue k@ ockåÅ b€drlB seJ'd<ti@ fdt
f@ppsstorl€*. O! @ ade ftir uds lddtJd ut de sliilsia tudl.vid@
f,ö! av6l, C ökd gs@slitllga 6totlek@ I dJuSBPp@ &ut eda
nooL skelr oob d€t är det Yi]ctlgB, ökai!8@ 6v 68@6ka!€@ @d4t iJII
r v{Es gräner eoh' d.o@ gr6rE up?nås ör @ del eg@ka?d gEska

s@bbt. nrr @bbt det sker be&r fregdr tltt på Ytlk@ t'yp w nrd-

ämi!g, sn liSgs! ba&on agqska!4 i f!ågs. l&dåmi!g@ ev 6åde
hä! k@+ltati@ fsJctolsr år L vlEs utEtråoloi!8 geEka hoqpltcqåd @b

J6g ke lnte niirore gå i! på detslie@.
l(orsilgtsaval 1 detia ords teili.tl@eus b@ä!ko1sE Ldebå! att '
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Ero pdd tiilivlde! r olk& !454. Dsa avolsfoF skulls elltsår ku
@ tyoke. lnte tda aktuell ilon hudave]lr i luJo fsll lnte al4 dol

d hEdavelnr d!!r @ aysElat oed !@Bslga budar. Aeaft fdr*o@€
det @tul.iSintis son slla vet korsnings?rcdukte! ev @ eiiagd olks sla€'

Ifil k@ n8 @€Ilertld ävo hm @ las bocbLB 4 såleklld ?oa' er

korefu85avel. uE! bska. k4116 do g@ttsk korsing. D6! tnebiir att

m utgål lftår tilå @ fdr El8 !@vl&ald utJer ircn Ea@l s@ åut-

så lnte h@ haft trågd! reIs8ph@ska? ned wtuco pÄ f!44 ge€Etle

ae!. Når @ Bode 8@fdr två sådana linJert ske t siä€ vskst
pdolpiellt s8@ sak fdt i då8ot nera utpräg1ad foml aon m m
s@sfålftl'/lf,l oU.k&LiBE@ loal @dLE, al.v.s. @ ÄEted.ko@€r d

kor$eLlgr D6t n€8t ?åtagliga exeElplet på @ sÅdM 6itE{i@ LDE had-

aveln å! våI on l@ tlll sln k@el isportond @ arelehEdr @n ilte
hd g@@E@a &or neil @6 oget avelsstglial på flsa gqe!ati@o!.

ttre k@ tyske ett l@ gdon d kolenin€i av det h6r nii@da sla€et skdl-

1€ spolle4 d tldigde dål'oedveiet ulPbyggit tinisvsl. ne8ul'tatet b+

rcr ockaå i hög gBd på vi*a egsskape! I@ s€Ioktetet töt ooh dq
f!As@ 6keU jo€ åt€rko@a tul. K@ske k& det ockaå wa 6v i!+rsae'
eft nåna; att ko!ei4:*vql ju ockeå I vis8 ut6t!åoM.ng bedtiveE

hie bola EeLld ras@ utd t.o.o. Eell@ oli.ka dj@rter. D@ eegt

bekete ko!snin8@' I dot r8mehegBt år viil NLåse ooh tru18 Delle

ld$t ooh ågD. Eä! tlir d€t t regel oå ett oe ttII ftjlid av alLtfd!
sto. oll}het neLl& altedes k&no6@?psätållngar får dierila bstr
dler, ils on ryterc inte ei aUifii! svlågsa f!ån vs@r en t.4.
h@d och ru8r ke r@ nyoket vä] få fruktse avko@. Oh vi 6kå fort-

sät-ta uf,vibilg@ Jrttedi8sle någoi, så kan @ av B@ skäIr en iagl

qEs etJ/dAer situert siiSa att kor8ainga! refle alltfd! vitt 6ki1da

dj@rter heIX Baloar fdntEättninaar stt 8€ avko@. Do eg@do[Ii8r

baEta8d€E son oe ibled hört ta18 oor sou t.et. oeUe e18 ooh nttU

beatu 611or ållnu väarer oel1e hde ocb tieder, d6 tilU!ö! eLltså

helt ooh hå1let aytologi!' Det aoet slÄsde q@plet på ett d aå'l@

artLo$lilg her nlsslyclats ä! "äl 
fdlsöket attt kolsa får deil 8st'

!6ssa aljaa.ter tycks! @ viil 6tåt geska 4ä!a veradFt n@ ilerae

kenosoel48ätlailgsr t! 5å PaEs ou.kar att r@ iieu inte lyolets få

f@ aå€@ 1e@il€ 6vko@.
Dd t!€dJe avelBfomq iåa nåMde var inaveln. D@ lEebår es@t-

lig@ kosair4Favelns Eotsstsr d[,v.o. o@ td vid &vab inta @it6€t
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hiie6t! ttll. um1et fdr vissa eg&skalor, ute o& b€dlLve! dlesntoD

6veh o€1le beglä,kt8de ildlvld.er. Nii! ke I@ då tal6 oE eti ievel
fdleltgger? t"drgt hd vl- dd Eest bögttEdlgB l@velar s@ @ ooks!

bnka! k&Ila ilceetaveLr ci,v.s. n€lle slEkon eller fiiraldlat @h ar
ko@. Av lro.ktlska Bkiil bruka! D& taLa 06 atrt l@v€l fdt6.l-i.gge!r @

de bå.da lndirtdq, son pa!ås, har g@dsa@ efeide! ells -lliidrs i
4!e tiu 5re ledet. 0r66kd till att l@ bedrivor level å! vtn f@
fdr aut att @ snabbt vill uppnå kongtes flir !Ägo! €116r aÄgs 4E-
rkalrer.

0n vl nu eka fdlsöke vårde€ dessa oLikB avolEfomelt så ku vl
kesk6 MlJa bakifråa och fdr€t tale on imveh. Det fimå aog 6llde1€
Epsoiella 6kåil ftt! att uppehål1a s18 vid i&v61n I buds@8har8r dåF

för att d@ diir bar haft g8€ke sior betydelse. I4an kd ttyggt 8äAat

Btt lnaveb fdr de övriga husdJu6€1og@ nuela ä! avElf,iv6 aon F
tio!6ll avelsfoe. Natuligat\rts tedrirg det fortfa@de 1@v61 på sis
kåIl I vl6sa Epecl€lla 6@eheg elle! av Eer e1le! Eildre viilgrod.b
de Ekå1, Eq eo6 altEiin av€Isfom år d@ alltså inte liingr€ s.tlhreU.

Var?e b€rcr då dstta? Jor t@ bar g@oo teLtj-ka foslolngEleEultåt
ooh pre,ktiBka låkttag€lser ko@lt tiu det losultatot, att isvoL! 86!
alltför Etore ftirLust€! fdr Btt den ska ha ut6ikt 6tt bli lö!sa. Ätt
bedrlva lnavoL BÅ6t€ atltid bli @ fom av chdstaSli!€i. Uan vst ör
al€i ftjrata 6åkert att oådru iadivlder,sod ber pÄ skad-llgs e.laSr k@
ner ått I aelrud n€d d ilev€l @lfestes daasa eLag t1ll 6i! av-

ko@. !6! att d 1nav6l- atlt€å skal]. ge gptt lesultat ford!&6 6tt ui-
gång8individe@ är elBoluta to?pindivider. M@ Eede år dst tnte @8

u6d dotta. Det g@ooonlttliga utfaLlet i lnavelskdllu bur oJli@t.
lda! ke @d,antagsvis få f@ utonord@tligt goda dJrr ee @tidl8't:
fer @r e@ Jag nyss etydder ofta r@o def€kter ooh åv@ d€ öwi8B
fudlvlderc e! ofts kiinsLlgE fdr owärld6, nola Dott681lge fd! EJnk-

alo@! oob svåree att f'ida upp iin hfrda i sUuåilbet. Oqetlg$ sett
bero! astta på att no vld d iaavet åstadko@er d bit8a.adig hoDotygpti

i ar6@sM och d6tta tillstånd bar visat slg vua Eitiökäueli€ti' eå

6tt fudletde@r sod jåg try€e esr into får ald domala dot6tåodEkraft@

Dot inflJrtslser ftåt obvär1d€n. Dd son e1lt6å nodvetet vlLl te(lriB
laav€1" bör ba des6å seker klare ftir sig. Es ke ha ohus att on utge!8s-

ladivide@ ilr utonordatligt br& få v!s* to?pflgu€r i av&o@r D@

he b! vua i.nstiilld på att bli tru8d att golteE lort @ bel dol

veuu I kuua4s. Jag skdUe ftjleställa nigr 4tt s Bådq detod llto
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år latioaell på liingre sikt i h@daveb. Det nest ld@liEka tii! väl

@& stt få ftu s& jli@a kEllar eon &ijjltgtr sÅ att @ ke eviinda

ooh fdda upp så [ånga @tpar i kulf@ son nöJ1igt' Det k8 vlil hiir e

F dkäl att niimår at-t dd båeta dvändning @ f.r. har lnoE husdJue

v€ln för lnav61 åir a-tt paä€ oD vissa avelsinallviilext soo @ tälkl 8tg

av olika 6kä1 att Mviiada oycket i aveluron deosa går och bå! !å d€trokt-

uLa€r ocb detta p!övd @ sebbast gdoe @ stdk lnavel, t'et' 8F
noo att lue d bediu ned bes alöttrar' Äva oo m iate ö!6ka be

driE Levelr så ke l@ tvjr€Bs dåltill och detis gålle! keske t

speoieLlt utp!:igl.ad gFd ilon hudaveln . ,€t f iDs tnaot Loo-talet

r6Ee her i lmdet och vlssa &v dless är son e1ls vet qycket 6!Ät hs

al.ltså't111 s1trt ftirfogMde ett oycket begiriinsst @tal svelsfudivid6!'

D€t iir ockgå blud dessa atueräli soå rssear ofta sv 6il116kapahud*

kara,lrtiirr aoc I@ hit-tar *eape] på inavel. Rekomadati@4 i sådea

6ae&heei dåsto bll att l@ försöker fömy& sitt ave]6@terlal @ 1&

t@ på @at sätt 6& får alst Eke g4on att lnportera avelsdJr frå8

utledgt.
Dq avsl6fomt scn f'n' reko@4aler4 ooh också evtbds i' 6to!

ut8tråobljng lnoo huediusavelnr åt @ kosbinatio! Ev kordjngsavel

ooh liiisvel. trt€n har dii! t'ex' för svla@6 vldlko@ddo f'!' inte

bua aiijt sig ned att bedri@ genetisk kolsaiag itod leoe@t utd

bealrive! al€ssutoo syst@tisk korsning oells dle två Evjs6st aoa

f,n. flea i lddeir svdsk lutres ocb stoE vita @gelEka tss'

ild d kolsnfug gÄ!, sod ia-g tidigare ba sagtr också att gdodfdra

i&E ras@. Då 8öt De aUtså så i. llinoiPr att I@ hÄller visoa a-

velslini€r fria frå! €redro. De har aLltsÄ inte Eågot utbJrte i svels-

@tellel ooh aletas affidassa ko@er att lopu.Iärt uttrJrck+ b1l ar tr!'

dMstalf, olika keraktär. Vld !rcdukJione av bruksdiu korsar @

Eealae alessa llnier oed vusdla och får PÄ så sått fro @ avko@at

son visa ?roe på 6,k. korf,lngsfrodighqt. !'ör att i'te aveln i fort-

såttatulga ske glide u ett kontrclfe*t Itigst så kor*l m tillba'l<s

korÄrlngs?rcduktd n€d någoE &v ile !@ Linjeru eller Leeke tril1 @

i!€dJe ren linie och på så sätt få! oe f@ ett avels!rc8@t soE bF

ka! kaIIoB ktisa-kroseavel r g?uppaveL eu€r LinJeko!8nirg' svårl8hot@

att g@onftira eit eådet avelsprc8tr@ jnon hudaveln er viil fö! de

fleata gesks uppetbar. D@ fordrar atltså att n& hÄller en 4vel€Ituje

tönligo ro från tnbl@dnilg notl ud€ oc:h att ne fii! Bådea irdivl-

ale!, eoo ska uvgndreB son tN.ksdirr @deF 6co JaJrt' eller blukdr&
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d4 eller €e11skap6hudax, g@odfdr kor6lir€ oelle eådea !@a Il!Je!.
Dess iadiwlder ska då iDte @t lin i vlss fall eldnalaa soB av@ls

dJu och Bdtidigt dåste @ alltså hå tilfgålg fiIf r@ linjer.
I !eg6l år dei vå1. lnte plakliiskt gdonftjrbryt fd! d'huduppfödaF
att t @rje Egrgkilt faU vid @ pm1n8 bestä@a sig fdf, oa d@ IEF
alla sksu ge DJE aveLshdivider elle! on de €kE ge sådse indivldet
sod k@ fdFe ut på bfrk€oårload@. Det dåste.ålltEå, förssiiiUer Jag

Eia, t aUniinhet b1i fråga oe 4 koEplonlss, 6å 6tt d@ av6l6fom @
boalfivor komer att få karaktårå av r@vol inon rus@r och d@ lö!
kuM fEAEE iillfredeståi]lede Ede! förutsåttaing att l@, E?ir eå

btrlr b*övli€:t, 6kaffar sLg friBkt av€ls@terisl, friskt blotl, soE @
bruka! uttrycks sskgr så 6tt ne int€ h@u i i&vel.

Så över till ale egdskape! I@ selekters! fö! och hiir k@€! hu(}-
Eptls wå6 si.tuetim kddko slldeles speciellt I blickpu.kt@. Sod

J6g tdednidgsvis aåidde, så våljer I@ rid d av+1 ut vis€s eg@ak!-

!er, 6on ]@ esd att avslsdja@ bitr ha t utp!åAlad fom e116r i
s'öö!r6 utdträcladng iin ild.ivider 1 811oiinhet. Fdr Ett avab skall ha

utsilct ti11 att b]i effelrtiv fordr@ att nd har dtjli8hat att Dlib
d€ssa egdakaper på ett geska nogg?et sätt. I övr18 hwdjrsavel a!r:

dot i r6ge1 nyoket 1ätt ati näta upp de egdskåper t@ ri11 saldrtoE
fdr. Uaa ke näte njölkpsduktion i kiLogrMt 1 Ilte! fett !rcc@t.
lrd k@ Dåta svinens +j.flvtirt i kiLogre per tids@het, l[8o ke !åta
hönsqs ägg1ii€gningsfömåga o,s.v. M& hEdaEas eg@akaps! år iaie eå

Iätts att olits. D€sstoE är det eå ett de eg€aek8ler @ selekt@ fdt
llt€ 61ltid å! såd@ alrt de befordlar li*iLså ocb viUstådA. Vi Utr dår

eri:@ oss a.tt dEt fims två tr)linci?ielIt €ki1da elag sv hwdlatr Ei![-

lig@ deLe bnkshedelt och dalmed n6ar Jsg då ock€å Jr,kuxudssr och

vidare fi@ det !@ sällskapsb@dåT. D1 koutis+ion n€lle iteesa båda

kai€oliq föld<om€r ju ookeår 4dpeL på detta å! tur fort4rlert
sp@1e1, Ds rd6 Bä]lskapsh@ala&a seloktelae f.a. son Ella vst prak-

t;iekt ta€dt @bart på grod &v extetiöra eg4ska!€r. ltan b€aiii@er L @

Enaldald ett d 16€ aka se ut på ett via€t Eättr ooh ale plisr soe @

h@A eråÄ]ler på utståILningr rättas eftd hu pase tråra bed&r ealu-
ter slg f,iLl Esstedlsd@. lrterLöra €gsskapo! hq visat 6ig ha @ r
l&tivt töc brsd av åf,ftliehot' så 6tt dtirfdr fiEE det goda fttdtsått-
ufug$ att 4abbt nå de.t nÄl nd stiill.t u?p fitr Big. lEidetoil@ är vill
dook ilte 6å elldsLes ld@liEka. Olil(a dohar@ hs YåI, sÄ vttt Jag ke
f,dstår g@ska oli-ka uplfattojng on hw ra6atedard@ gks lol't.e Jå8 iir
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@elLsfld u6eMg@ on att I 6a@ ededlaS Påpd@t 6tt de@ 6ek dogf

@bdt år till fdrdsl fdr h8d@. ry ävq on l@ Mbbli d<ul1e kE a

aå fro tiLl exterlöro topphudarr gå iir rtåroed llte a1I8 8€€+ 6tt de&

sa iir 1d@lL8kå u &lldii! hiilooErrl)ubktr k&gke ffirue tvärto!' C@t1f*t'
sett å! det Fe stt @ g@n @ ilt@sivt dri'v@ sf,teriöPvel på aågpt

lä!g!e Bl!* aå. Ear@ ledultat son vld llavel. ilao upprÅr @ höggredig

ho@zygotlgFd 1 ar9@a@ för vlss e845kåPe! ooh ned d@ fdlJsr
@ oildro rcbust konotitution, @ a+örB ktinsli8bet för tuflyteJ's@ fråE

oEvlirldd. Efi€lsod ia€ nii@de hudutstiilbilgp@ oob de Pt16 r sgo diir

erååIleg 1 srm.nhang€ö, viU jaa gä@ tlUfoga @ 6a& utgådde ftd!
nd Jag nyse 6a€:t ke @ k@sle tycka att utBtäl].li!€s@ ilte tir äA-

@de eti befliioia svEhr osn det ftms d viktig ayupunkt på Erfdr de

ha ett stort b€rfittigude. G@oo ati så oåega h@ds eon oöillgt del-

ts I utstiillnilge! ooh få! prist så treddas åvelsb4g@r då @ Eod 8r
da skäI bö! utgå ifrån stt dei e! Eådsa hude Eon erhÅll* fla&fdr

al!! högo ?rle ?å utståunilgplr aon ko@ef, att evtinds i avel. Frå!

Etrilrt g@etisk Elrpudct iti det s11t6å geeks olyokU€:t att d€t fims
så fö?bvivlat mån€a ou.ka hacl$serr iliilfd. Ett vis6 ev al6s nåote

nitdviirdls.Svts bfi snå och i tinje oed @d jeg tldig4€ sa få d evoket

beEvarlia av€LE6it@tion. Jag shillo vilje råae d@ sod sJE6lu bed h@d-

avel att vid 6ide av de st!äwdd, aots 8å! ut på att fÄ fro qterL-

ört toplkL@siga bud8rt ookså te bär8ytr till hudå@ aflmijrMa live

kEftr ssdh€tr fru!.tsshet. D€t tör absolut pÅ lii4Ee Bilcu 1ö@ 9lg

ftir huduppfttdåro att toler€le aågot lii€le utsfiil'lDln8Fp"lsor n@ 6aG

tidigt se till att ]@ hs ett frtskt ooh liwkmfttgt hu'tDatqiål'
B€tråffede bnrkEbmdma och is.lrtb@da@ kome! av6l'n 1 dtt något

bettro 1!i8€r d.v.a. eå liinge @ frefiirallt evlor ?å bruksegd6kepa.

DesEa l@! ju ute vidsre d bety{Ui€:t bättle ulmybila tIlI hadt@6
Iivsbaft, NatEllSabris ke sel6ktlons ilte bfi så €ffektiv Eon iloD

övrLg husdJuEave:Lr od b& bör ftir bdkehqd@E ooh Jslibadass
doi. stt'tiw, efte! att Ekaffa 81g aå noggwa udet!ätt|lss en EöJ-

l1gt oE buderuE barkokElitst gdo! ett fdra f!8 d@ på blu.kspq

ooh jaktprcv ol.ter siiilv eetälla aåd@ 1 4kfale fo@t tJr sdas't 8F
n@ stt hs uågorluda siikro nått på de e8@8kapo! @ vtll åt ku @
ha utBilctor ett nå fredggsa o6al sveh. fn detalJ ke k@ko @F vård

sti Bå@ håir. D@ ä! frga gdetisk 6)mpE*t beli sJälvkLdt oo nålgo

k@ko irto ttinker på d@. Ddt giille! dbesdJd@B eLlor uppfoatBs ds]
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1 €goakalee, D@a komer BtrliStvls 1ngaluii8 af,t aEp€814 8tg 1

m@aa uts @itagt I h8dqs eg@gk€!p. tr'd! att tala kolk!€t så tör

@, d @ har til'I8&lg tlU två hEds n€a u8efår såJ@ kvslitet 1

fråg6 on t.d. Jolt€Bdskape! ooh dllir @ i det @a fall€t hd nått

f@ tiu il@ k@lliet nod qtt olndre nÅtt av dreeoln itD i stt ol@t

fal.lr f'111 svel vliljo d@ fdrdidi@da hud@. DMs olag bör rtull-

A@ bs gjort Eig 8{iUede På ett helt aeat 8ätt tin hos d@ h&d[t @n

sdaet nått f@ till ott aott resultst g@oo @ tltesiv altossJE, ooh

sgegkape t fråaa hd all.tså utsil.ter att 4ediime I stot utsffiPbl!8.

swcsrEIssryRoc8all
Avsi-H@ ä! att 1 !åledesklftet depteob€r - oktobe! 6@tråffa
fdr att pEta on "Hr ftirbättra Co!gi-avel!?" a8t att i novdbe!

på sedvetlgt sätt avhåI1a hö6td6 si[1s]apsaftoD.

iiadrsde b€dtå@else! fdr chsllolklass

I Eud6port w f-2^968 egavs bettäffed€ dd lya ohae!i@11@6@t

vllket åv@ citeratlea 1 attlk€ln "UtFtiiUaingeyheter fdr 1968 i
flcP !. 1^968, fötJddet
ItcbepLobklass@ (ohkl) är öppe! fd! hudu' vitka före ut-
stäUDira@ upptråti för wdElit utatåtlDinsscheplotret erfor
d€rlLga (€.iter. sådd bud får ioke tev]4 i öppet ell€r 6€g!6rk1aEs."

Deasa beEtö@elser bar' dligt H@dsport nt 5/L968, ofter s@åd n€d

öBlgE nordlaka k@elklubbar iindrate eåludar

"Cbaepiolktas8 (cbkl) å! öpp@ för hudd' ell}a före utBtiillnlng@
uplaÄtt int€matiolel1t e1ler nstioteut utstä11nin86cbsp1@at
(svqeH, deskt, filsktr norgktr ergelskt etc. ). Hud 6od u]4Dått

mtioaellt utetällaturgsobadpionat ?år icke tävta 1 ungdonB-t ugdon#
koaku!!@Fr öpp@ 6lf€! se8luklass i d€t Isdr där ohdllomtot
erhÅItits. h



$N0ns

gg4-årn

K@€I Ebral4 ståller si6 fraEg&88rika bshudar tiLl
fttrfoged€ fdr avel!
Ef,LARIAI{ RoLÄNn' sobel n vita tcbl' fd f,iu båsta sv@Etfddd,a

f,elgh Corgi ud.er A. Btidger SthID 19. @J 1968.

CA'RAm OF lfUAf,R' r$d o vita iobi' corbvlsare vld s8@ utetiiUltrA.
Gii@ Nil66on, cåstli.kegstu \I, \5 t4 Stblt va. f.e]- Oe/9 16 n.

aslq
?II,I, AVEI,

til1 böstd IrEES llARTtllr Fru G@€t Diu.@beokr LidlnSö' 161.

o\n65 4e 99. toEE P'!. curtles' LseB K@el' EaSleilr skriv€lt

"Betrefgede art1k61n oB "fluffiesn och od al€t er ott sÄ stort

lrobl@r soE srtikeln ]åter på8klnår är det d god sak att fästa

uppulirkeeDhet@ då!på' då detts verkligd ke få folk att w
ooga E€d ha dL€ laEr 6i@ ttar. Lini@v€l är utdiirlrt ftir dd
eE vot ti.lfriiokligt os vad son 1i886r bakoD de bud8 he liniF
evtu pÅr D@ @ o& vetr att @ liti€ fdr ett visst fel ka eåde

avef leala t111. äDd168a t!åkl8hete! ... 0o fotk vLl1e eviinda

L€ee ltrartJa glrrlle de k@ får8:t när dot Stiller 6tt kouj.ges

fluffprcbl@et. d

a.dltolts

E$lgls: I moos I fdregå4de Br@or av "P!a'bet" a!8sva felsl*i8
tlt61 på hebEd4 RJrttarend Ton titt. E&6 !6tta titel

er l$ld Cb RJrttdenE lon tltt.
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u$sTii-r,Lrlr!&sREsulf ar
oed reBeretion fd! evst. iirdringa!
G. Serg€Ii!

wg@
DoEa€s Rådne l. Dahldn

vid S!€ols.Iktubbd6 fti! SålIskåpF och Dvårghudu ut6talhirta
itd 14 Je$lt 1968 deltog 7 tro16h Corgis (5 + 2)l

Eudet ungAoaskLassr llA[ 0'f,4R, Dilldbeok' Lldinsö' 2 ukk

RY1?aRENS IRoME, Ringbe"&, Stockhol&, I ul*'hp'z skl
CAndDG 0F IYMAWR, Nllsson, Stocl'åoln, , ukk

Öppo klaser IIONEY 8EAR, tiadqvist, Bodd' I Ekl' oert' CACIB'
bP' 3IR

IEDDY, Seklbus, (ål.IhäLl, , sk1

?lka!. Ulgdoo6k]a6st 38P!XÄNZA, B€klhu€, Ksllhå1l, 2 u.kk

RIIfAnENS 3ÄCCAIqIB, RinSberg, stoqkhoLn, I ukk, I skl

GöTEMNC

DoDu€: Fe U. SeSerströn

Vid Spool&1k1ubb@6 fti! Sällskåls- och Dvärghudar utstdllnilg
ds , - 4 fetfråri L968 deltog ? tlelsh corgls (, + 4)l

Eudst gigdodeklassr PEnRY. trlagnusson, Oöteborg, L u.kk, 2 ökl

öppo klaasr BI$eoS ANrcNIo, Tillberg' Eärryda' 1 6kl
lold ch EAMPE' Siöbe!8' v.Frölude' I ökI' hP' BIR

tlka! ulgdoDsklaas! 0oLDEN qIl&ER, Garpe' 3!o@r l ukkr h!, 1 skf'
certt BIItr

HoL!Y OoLIGEILY, Schir6n, BroMa' 2 ukk

LITASEBACIICI{S CIFIN' Cdlsson' Cötebora' 2 u}l
öppa klass: CAR.VEN' lillberg' Eårrydå' 2 sk1

I{ORIIÖPIE

Do@o3 Fe U, t'ilrst-Dele1aon
Vid Speclalktubb@e fcir SäIlskapd- och Dvårghudd utståiUnilg
d@ lO @E 1968 deltog 4 trel,gh coraiE (2 + 2)t

Hudur öppo klassr RYT2AI'IIS BRoME' RlngberS, Stookbolo' 2 sk1

!Q$QQ' Dttloleck, LidinSd' 1 6k1'cert'hP'BIR'cb'

tiksrr Ungdoo6klasE! IIOILY GOIIGI{ILY' Schir6nr BloMa' 2 ukk

soBEInÅRDE\s l-ORVEtr, Deul Finopår61 I ukk' 2 dkl
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Do@re: Fo S. Littorln
Vid Svdska KM€lllubbds LntoEationelfa utstellniDg
d@ 16 - U @rs 1958 deltog 5 tr€16h Corgio (2 + ,)l

ttudu! Ulgdodsklese; ${@$fQ, Weng!@, D@rk, 2 ukl
ChaEpionkle8s: ![o!d Ch FÅ,VPE, Sjöberg, V.Frttludå, 1 chkl, ck,

CACIB, BI]T

likdr Ungdonskla€a! OoLDEI{ GI}FER, earp€, Brc@, t u}k, hp, 2 s}l
oppo kl.aser RYI{AiEIIS FUNNy FACE, Ros@qvi6t, Cötebolg, certt

CACI3, BIR

Chepionklåss , , Nyberg, Stookholot
I obkl' ok

viismRÅs

Do@rer Ffr C. lindh6
Vid Sv@skå K@elkJ-ubbdg intenatlonella utstäUair8
ild ,O - ,1 dars 1968 deltog 16 w€LEh Cor8is (? + 9):

Rudsr Ultdouoklaes: $$j$!!.r Ho1n, Solla, 2 ukk

SolfEnOS APACtrE, Jonss@, KåIIhäLl' 1 ukkr h!' 4 stl
öppo klaasr GAYTDtsS BALIAIIIYIfE, Ekoer Saltsjöbado, oe!t,

cAcrB,3rR
NoRISÄIERS llEul', Jes6on, Eö1ör, skl.

IoRfsÄIERs NIccoL, Jdsea, sudbybergr 2 ökf
SOLIEFS GIlERl, Ihulin-Tömberg, e*öping' 2 skl' ol

@' Bekkhus' K41tbå1I' 2 ökf
Tikars UlgdoDskf4st XSIPEMNZTA, Beklhus, KsUbÄ]"l' 2 ukl

CARDENHOLI{E CANDYTIJ}I, Åbsr8, Stoolåolo' 4 ukk

eotDON GIlnER, eerle, 3ro@, 2 ukk' 4 Bk1

NORRSÄIERS stulER oNE, J&€6otr, Eölö, , u'kk

solmsos EETTY, Åhsberg, SkÄre, f ukk' hp' certt
cÄc18, Bn

öppo kJ.ass: NoRRSÄfxRs llIcKAN, Arog6n, 0x61ösudt 2 ök1

NoRRsÄIEns $0m4, Boklbus, KaIIbälI, 2 skL

ZSA-ZSA, Nil.sqon, Bedha84r, 6kt

Chaspiolkla6sr [ord Ch RYIIARENS SHo?qIRL, Nyberg, Stockbold, I ob]L

UpDfdduklss: K.JesBo4, göIö, tr@el Norr6åt€!, 13a uppfklrhp
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Don*6! Fru X. Ar!6on Ioblso!
Vid Svu8ka K@Elklubb@s lntenationella utstäUDing

aq Zl - 28 slril 1958 delto8 9 t6lsh corgis (4 + 5)!

Eudsl ulgdonsklossr !!@, [a€rus6o!-RoEdqvistr GöteborSr I D]kth?t, ELl

öppa klaoer BIlsoS ÄNTollIo' Tillb€rg' Eårryda' 2 ökl

YORKEN GALrÄnT XNIeIIT' trtlbetg' Norg6' 2 Bkl'' ck

zoPfgusr oleiserl Huelwarul aeltt cÄclBt 3IR

rl}8i Ungdossklesst q9!!!$IS!8, Garpe' Be@a' 2 ukl'

KfDOn cRtrtsIDA' Jaoobson' NorS€' 2 ulk
SoLBEROS ANII,LA' f\ueld' Pålsbo{ta' 2 ukl'

tippo klaeo: RYTIABXI'IS FUNI{Y f'AgE' Rnsetrqvlstt götebor8t I ek1

chMpidllassr Itr4@j!r!så :tlii";lt3iä?31;.

@
Do@re3 tr'ru U. S68e!3trön

Vld Sp@ielklubbd6 fdr Sål'lskaPs- och Dvärghuda! utstelhila
dd 2e aprll 1958 deltog ) welsh corgis (2 + t)r

Eudart Ulsdonsllaao: p!!Qr Strdd' Boden' I ukk

ChuPiotrklsss Cb EONEY !EAR' LjndqYi€t' Bod@, 1 chkl' ok' BIR

lik UDgdoDsklEeE! BoNANZA' liddqvist' Sodd' 1 ukk

SIIIIDSVATL

Dooae: Xr. P. wbltakelt Engled

vtd Svdske KemolLLubbens internationel"le utBtellni!8:

dd t2 @J 1958 deltog I Tetdh cor818 (4 + 4)t

Euds! Ölp€n k1ass. CAYTDilEs BA!!4!I@' El@8' saltsiöbadq' c€rtt
CACIB' BIB

iloRRsÄIBRs I{EUF' Jessoa' EöIö' 2 ekl' ck

RYTTARENS A!,\CEX' råIlia' SioclÖolo' 2 ökl

CARADG Of rYilÄwR' Nilesoa' Stockholo' , Ekl

Tl}dr urtdoogklsesr @l!.!.lqqLE!M, scblr6ul !rol@' 2 ukk' 2 sL1' ok

IloRRsÄrEFS NInIBBR Oilr, Je6aon' Hö]ö' I u'kkt bp'
I 8kl'o€rt

cbsplolklae6t sv o lsk ch NoRns]ilqf! I4W' Eolnberg' ö4gköld&-
-----vil;l chkl' ck' cAcrB' Brll

lyb€r8' StooliltolD'
2 cbkl' ok
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sT0cf,ao!!t

Do@Fr ltr. A. Bridgei &181ed

viil Speciattlubbens för Säll8kaps- och Dvärghudu ut8t6ll4ing

de 19 @j 196S dertog ,5 trelsb Corais (20 + l6)t

HEdarr Ungdoboklaesr A-$$!r Svdasolr Jakobsberg' 2 ukl

AIdBASIS' Nilsson' Stookholdr f ulk' hp' 2 skl, ok

UgqlAE!' Holn' soLDa' 2 ulL
IomsÄmRs NIIMBER-IAD' qustafseon' 3eI@' 2 ukf

PEIRYT !tråSnusson-8o6@qvidt' Ridbo' , ul(k

RYTIARENS DLTFFXL' St!önbon' Stoc!åoLE' 2 ulk

öppo klaser OAITnES ÄNCEOR' Ekoe' SBttsJijbad@, 2 ökl

GAYTnmS BALLAiI'IINE' E!oe' Ssltsiöbåd€E' 1 ök1

$oRRSÄIER8 NnruANN, Jeasoo' Ilörö' 2 ök]

lroRlsÄTERs NIELr,o, Jdssoa' Hö1ör 1 ökf

ryFEIq-AIACIE' latlia' Stockhold' , ekl' ok

RYeIABE$S X-IIAS' Hesseltall' Fägorstd' ) ökl

mDDY' Sekltrus' Ksllhäl1' 4 skl
CARADOG OF rYUAIR' NilBsoa' Stookhold' I sk]-, oert' BDI

II@B' Hul"tnd' SPå!96, , ökl

cbepionld.66s3 ch CAYTIIIES ADuInAL' Dad'befg' Eö8dals' I ökL' 2 o*t

Ch GAYlnm BÄNlIl' Eåkdsson' Stockholn, I 6kI'
I ohkl, ck

ch GAYTDES sEPrS{mR MoRl{ 
' 

J&sson 
' 

Eö1ö 
' 

I ök1 
' ' 

c}r1<1

Tlt8r Ulgdoo8klassr @l!{, lemeborg' uppleds-väsby' , ukk

OARDENHOLIG CANDYTUI'I, Åöer8' Stoolåolo' 2 ukk'
2 skl, ck

GAYTIITES CANDY' Eloe' Sal'tsiöbåd@' 2 ukl

GEOFSIIA' RömskoSr Bromar 2 ukl

GOLDEI{ OII&ER' oarpe, hot@' 2 u}l
FOLI,Y GOLIGIIrLY' Schir6nr B!ol@' 1 uk1

JoIIANIIA' Ju6sonr L?pl4d8-väs!yt 2 uk1

KYDOR CR.6SIDA' Jacobo@' Norge' I ukk' hlt I €kl
oert' BIR

NORnSÄTEnS NOLI,AII' Krijnlein-Ändetsson, KniYsia' 2 ukl

NORFSÄTXnS NIlltElER oNE' J&saou' IIölö' 4 u.kk



folts. gtockholE 19 n6.i 1968

Tlkd! oppq klass:

Chaapionklass t

AveIsL{aE63

Itndh' Bealhagen' 2 6k1

NORRSÄFERS IUfTA, Bek]hus' KaUhälr, , sk]

RYIYIAREI{S rutrNY FAcf' Roedqvist' Rirbo' 4 okl

RYTIAnEtlS ZERLIM' JoaeFheeoBr Saltsiöbad@' 2 ökI

' 
Nyb€rg' StooklolE' l' ökf

I obkL' ok

CAYIDmS SEPISI3ER !rcRN' Jdsaou' flöIö' I &vel8k1'hp

Eke, SeltsJöbaden, keeel GaytiB€' 1 uppfkl' hp

J@r fiöIö' kemel I{orrsäter' I up?fklr hp

Iqllg' Stockholo , k@eL RJ.ttareo 
' 

1 uFpfkl 
' 

hp

Elde' SaLtsiöbad@'
I evelsLl'hp

Int o Nord ch RYTT RENS H4?PY cQ LUCKY' !4]b.!rowstl, 1 avelsklr hP

, El@d' Seltoiöbad@'
I avelsklr h!

UppfdibrkLads !

cp!44u4
Do@ot llerr R. CupbeU r ilorge

VliI Svdska Kmelkfubbds utstä11niBa do 26 mJ 1!68

deltog , [elsh cofg'ie (I + 2)!

gud! öppo klasor somtÅnDElls Ässo' ete@' Kallsiadt I ekf'cert'Bll

tikart Ungdonsklaogr sOLmreS !6TTY, Äheberg, skå!6' 1 ukk' hp' I' skl'oert

gb@plonkfasE: Ch SKEIORF KAFAr ored' fisrlstad' I obkl' ck' BIR

UGÅ

Dot@€, lru U. Segerstltio

vld Svdd<a Kedelklubbds utstall,nilg ded 9 iui 1966

deltog I selsh Corgi (o + 1)3

TlLr Öppo klaesr tIORBSÄfrRS IlaBIilrE, Ericson' O*"tötd"Hi,trif '

Resultatd från utställbingams i Skus och visby fifro &b!u eJ i slut-
ailtigt Bklck !å SKK.

F!@fcirda åsi!.ter i wel'slt Colgijrdt iiileaPqktive fölfattered'

onsl&et tflckt av BoHrvckaro Evert Zetterqvistt
stauämat/zetterqvist Bokilyckeri AB' l'InköPina'

OEBImBbifd@t Int o Nord ch cr&tleycror Plek nåLad &v P'E' wa1liå'


