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S.iiI,LSKA.PET llldsdes dea 18 fet@i
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aasocL€rat Ded Specialklubben för Sillldkals och Dv6rghudar,
€oe l- Ein tu er assooielad ned Svdska K@elklubb@.
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L€dl@setaL gov€Eber' 1958t 1r8.
suENsKA trELSH COIGI

Siitlsl(lrtTs

SIYTXIrSE:

otdfdredo lyråchef Sv@-ngg6!t Sorgelin
v. 0rdfdled6 AfilelaingsdLreHiir BJöm KllaAe
Sekr€t€@6 Fn Or€ta SettBoli!
v. Sekletelde Folk8ko11ä.Br€ REe Bel8l@d
Skattnästae Fe Guvor nlnge
Folkskollärue Per lrik YafliD
$rppl@ter
Fru ere€I Dilldbeck
Fa e!et6 Belgelii,
ieL. o'n66 2I l.L,

Kapellback@

8,

18L

62 Lidtlgu

ä! K!. 15:- per År (1(r. 5r- fttr f81l jenedl@),
Do ke sättas in på Svdska WelEb CorgC. Så1I6La?ets pogtglro
E 70 0O 2?, etlressr Sv@ska Welsh CorgC. SäUdkapet, o/o K1tuge,
ITBDIJBTSAVCII'TEN

trittstool6gate , A,
AUP!gCEIg I

115

Wel6h Corsi

24

Stoctråoln.

Prat li! Fr. ,r- pe! r6d.

STEIISKA fErcE Conel SiiInSKAPEt h6r ett K:ARIOItsK öv€r oedl@
f,elah CnlgLa. Iledl@
oobedes Btt Eånda in up?gifte! betref-

fede si6 badd tiu sekretelud @iigt siilBkllt foFulelr
vll.ket tti.lhsdabå1les av s€k.cte!ar@.
SWISKA flt sE CoRGI siiItsKA.PET hu ett ft)I()RmISlER öve! dedll.-r.
t6 lgelsb Colgis, i9mRUifSfRET är eE ilokudtatlotr 6vsr f,elEb Colgla,
en tillbör (t) ne<il.oar inon Sv4eke f,e1sh Colgt SåiUskeIEt.
tedl€l@a onb€des siinda fu ett foto I färg €II* svarb-vitt.
Storlek 9 * 12 oller 1lblede. Huda öE6kas helst stÄ@ds I b61fl8r, !rcftl @t dse. Fotoreglstret vtss på Still8kapss,fham.

Fa Gleta B€lgelln, te1. 08n65

21 11.

-tför1969
ÅRSAVoTFTEN
såttes ln på postgiro 7o 6 27, Svsska welsh Corg'j.
Witt8t@ksgats , A, c,/o ninee' U5 24 Stockboln.

Sellsk&pet,

Årsavgifta år 1ik6oa fdreSåade år k" 15.- Skulls tvÄ elle! fleB
terEoner i gsJ@ f@ili ölEka DecLleEskap betalu dd88t €n feili*
nealld le I5r- och de 6ri8a kr 5!-.
StlE6ls@ iir nycket teksmr on nodl@&&a letålar in 6i@ årsavgtfte! ute pånieelse så sparås t'åde ttd oclt utgifter.

ÅRsilörx
År@öte n€tl

1962

åtfölidde slillskepseftoa

hå11es nåndago d@

l? nars

1969

k1. 19.rO I StedsEl'8sidss Rtddessfr stockhofD.
Utd€lniig av S'wCSls Eedlereprls sker Yid Sii]l6kalsafton@.

gtlt€Ise se! gama att @-d]@ams inkomer neil ftirslag
tlll öaskade progreepunlder tr)å Säll€kapEaftna@. ninA SFCS aelc€tsrar€t
+sr. o'n66 2r rr.
SäIl.skapets

II.IOFFICIT']IJA UTSTiiIJLNIIE 1959

StJEeIs@ hs! besfuiat

att

dcrdoa

a! obiilkåd'ttonh@tätåibia8--för

säIlEkapets tredl€I@r vålen 1969. Utstiillling@ k(mef, att försLaå
uder @.k1a fomer och FnnÄlningsavgift@ komer ett vara 1å8.
!trer on

utstlifhina8 i fdljeae lr@er

av !ve18h Co!8'i ?rat.

IIANDLERTORS

koffier att uordras miler våro 1959 oE ett tillräckltg:t dtal oedle@r ha! intre€se hiirfö!. Kusq skuLle oBfatta cirka 10 gånger och
kursavgifts 9et8 ctd 25 kr. IleF Göre Ni]6so4r Stockholnt ha! er
bjudit slg att leda ku!s@.
Medlilela Bek.eteråtq te]-. o8n66 21 11 on intresee fiss.

-4gösmNs s.liu,sKAlsAFToN

ro oåadå€e! dd 29 noveBb€r i S-tockboln på Stad6nissiolqs
Rj.ddar8al, Fd ULla tjus, orclföreden i besiyrels@ fö! !tå StiäF
nes Eud8ård, Kinstalud, höt1 ett nycket lnttessevåokmdo fdre
drag ou val?ning. Detta koq)letterades n€d h€rr Cöre Nllssona fil.e
otr betäclcring, valpning ocb vallamas uppviixt, Nämaro 40 persone!
ii8d.e

d61tog

SYCS!

i

Sä.l.Iskåpsaftoner,

vi1kfl

soD

ve.ligt vå! alltlgdon

fyokad,

S HTDEXSPRIS PÅ I]ITERNATIONELIA UTSfliI,ININGAX

Eederaprise@ är avssdala €on upprutre till nedl@a
fdr att
få fre Eve4kftidda Welsh CorgL6 av goil otedlmil. Priee@ ilolas ut
ebl-igt fdljede bestaimelser,

1. llederapris utdel-as till den friiEsta hud lespektive tLk 1
s€erklaBs, soo fått SIO(: s hederEprls j. d@a kLaa6.
2. Kvallfi.cersd att tevla e. Welsh Corgi Peabloke
@ tlllhör eealleB i Svensk4 We16h Corgi Siillskåp€t
@ är sv@skfddd, ocb
@ €j tldiaale är svdsk, norclisk e1lef, ilt€matiolell chatpion.
,. Eud,/til< ke elhålle priset @dast d gåDg.
4, R€eul.tatet tiUkiieaglves 1 Wol.sh Colg.i Plat ocb lrlsema utdelaa
i sdbed neil Sv@aka Welsh Corgi Sällskapets Eä@st föIJdde
Säll,skep safton.

SfCS:s EIDERSPRIS har

elhå1lit

SKKss

til1delats fö1jede Weleh Corgi.s, sod
vid fntemationella utstätlDingdt

hederepli.s

Int utotåUlilg i Älvsbla de
RYEIAREM; DRtaD,

25 au8wtl 1958:
LiadberA-Wahl8t!ön, Luleå.

Ilt utstäUning i Fälstngborg d@ 7-8
CASSI]{AR ACASIA, geUi!, Ilärryd.a.
Int ut8tiiuuins i
AUDRSY,

Stockboln d@ 16-17 aovenler 19683

Lhdg!@, !rol@.

EETARIAN RoLAI.ID

ds

septeobe! ]968:

född detr 2 mj 1p55

29 novenber 1968. iigåre

görd

omkoa g'qoE olyckshtindelse
Nilsson.

IN

MAIORIÄT

XNIERNATIONEJ,IJ OCII

NORIISK CI{AUTXON CNÄW]'EEROI ?RÄNK

fttdd , Epril 1952 - död 22 oktober
KEre

Gele

1958

B@sefa!!

så kiinde vi för Dlg frår fdrste stsd@ vi gjorde Din bokatskap'
Din huese 8kdLle pÅ utleilsresa och Du nottogs här deil Bto!8 f@4
6v oss Aea @t inte ninst sv vår åtta Eååader6 llloleh Co!8J'-tlk
Lotta. D@ otora g16die vj- kirldo över ått Di! husse vå4ede ltima
Dig i vår våral var obeskllvu.8. De två nåra'lert soD Du var vår
gäsir upplevde vi oed så stor glådie' att när Dir hu6se Året ilär
på åte! skulle ut på resar €å var i!€E lyckligere än vi att ba Dig
Dei b16v int€ eti per oårade! ute flera oförglöoliaa
hos oss igd.

år,

ooo

Dt 6tmsde.

€r sod giorale att Dr blev så speclell-b ontyckt av a!14 är
Lätt att fttrstå - Dln itdlvid@litet' Dln ru€na djupa tlickt Ditt
siitt att !öra Dlg och Din vdirdiShet. Oosorgerae on Lottat soa seA€F
n€ra bl6v s av Dine ogna tikar' Sjorde att D1 för h@e alltid va!
hedsr eon hon blev glad över att träffa' Dlna e8P söner och rlöttF! va! s6lla Eot Di8 och inte rte orsak' Du va! ledB!4 - DD
att slåsd n€d
res?€kieradeB av 4116. Det var ingot 9oo koo si8 för

vad det

Dls.

Dltt sfiindigs taasedG h&ok i hä1' Dlr& vän1iga slickår
s lyoklig' håmoniEk och t!o8@ väD'
Dd da€ Du l.ä@ade oes var en sorg4s da8' l-j-ksoo det är idaS'

För di8 @r

ooh Dln tilLglvenhet teck@ på

Du

vsr @ rikttg:b

god vowe kere g@1e Blusefår'

Ltdin€tt d@ 22 oktober
Greta lergelin

1968

-6ii.saRE

ev B.U. Morge
(Fråo nrs f,el-sh Colgi Lea€u6 Hedbook
övers. av G. DiUenbeck.)

att hude. olltid återger sin ä8are8 pelsonlighet.
al1tid s litsk budr s@ 8äma norlar.
eor
Nair buaet€ viilctalo våilkoear n! ned viftade sv&s @h ilstiUlsut
619 rot EE b@, vet Nl ock6å instinltivtr att Ni k@e! att få ett
viinlig't oo.ttagede av h&s tr€vligå huabddfol.k.
Sherlock lloloes saale,
En

feiu

ned då118:t hwör hax

Vsterinäler siiger ldelig@, stt dei blir fler och fLe! 4euotlskå huila verje år. l,äkar€ säger det6@a on n?i@i€kor, OD d teuotisk lned
k@€! 1d nelfttisl persons dgo skulle jaa trot att lesultetet blirt
att båda b]i.! sk€tt gaha och fömod1ig4 skuue alLa d@ nlilstå@de
gå ssl@ vä9.
hiindox oph bli! bestiiet @h fdF
ståndigt behudlad ned kårxgla och fdrsiå€lse @h utu aJ.ltgd! nycka

0! s ntrotisk hud komer I retta

gftergtft ftj! @d he vill och int€ vulr kd be son väl lir i regel'
ill åtorstitud. M@ för ett steckals liiet aljur Eoo Lo@€r i @ n4Ftlak ii€er€s händelr f1@s d.et twelr inte så rosiga u-tsi.lctor. l,Jrckligttls bn*d ä8&tas deuo6 sil1e iaga fomd av elakhet uts det ai,!
trc1iaM6, att d@ tag€r sig utiryck I d neiste hysteri.sk iingsle för
cl@ svgudeale ä1sk11ngd6 väLfäld och koEfolt. Vllket alLt ii! sJ@erllgd tlist ftir d såds ntuff" liteo hud Eon @ Cor8i.
civetviE flus det lnga soE vilt sälia q val! 1111 @ såde eiiEieke
(ävs on lrli inte tryr E! Aet bitterstc on hudal komer ä84!@ atti @
c 1111 erlg:t tesvä! fö? E! ned eeiga tegetiva frå8o" och oreitvisa klagooå1), no de åir inte lätta att upptäokar när ile koMe! för att Xiipa
d fcirtjuedde lit@ kelgris. 0ndvik frmfd! oI1t (uder 8l1e fö!h.åLledo) att eiilje d hwd tj.U @ sådle ?er€otrr eoo setidigt !åkå. Ero
@ nåe g@e. Jag gjord€ detta fatala fel d 8å!gr när ie"g 6å1de @
rod, kraftia hwd tiu e! nlrcket trevlig l@, soE bodale sda6t fd
diluters prodsad f!åu @s, och fisk senare redo på' att be va! fnrktesviirt lnbiUiitgssjuk bå.de när det gdj-tde honon sjåiLv och hes hud.
Hd blu.kade !i!ga ocb 6i86:"Får jag koM ned Eed Tobyr he balta! fdF
skräckllg:t ooh jag trorr stt h4 ha. ont i ögonen" och !ågra 4inute!
E@!e kon Ioby skutt&de, iElg att få 6?riaga ivii€ ooh ute något f€l

-'t €!e sig

neA b@

eller

ögoa.

få€ra daAs sdare."Det är nå€ot fef !å Tcby - he g:ispar hela tid@".
D@ id6n lyckaded Ja€ sät*s stop? fii!. IIM var te!g@ att nedge, att
TolJ tnte gäspade niir be vår ute på lroasail e1ler nd! he fekte ned
d bofl, så ja€ sade bestiint I'He har tråkigt! Ni nåsie ta ne! tid fö!
att ro& honoEl. Eöjdpu]rte koE sent en kväl-I, uä! he koB ned ded Io]y
[son ]raale flrr.haBsvärt ont i nag{ full ev s@rta utBlagr'. Det bade v&
rlt nycket rått vii.der och hm vi€6te iBte, att banhudar har bröstvåF
tor. De sErta utsLa€€n var dessa ned torkad lera på och soiiltoea dj.Eteladle bara i hM6 fetasi. Därefto! saae jag tifl honon, att on be
var så beh@ad övsr sin ttEd6 håIea, ed, var det bäst, att he kcnsulXeed6 @ vet€.j.når, nd d€tta slall1e betyda att beiafa ocb ja€ t!o!
lnto, att hd brydde sig on det.

€r det dl@@, son frågade, vad hon €ku.11.6 kum ge si! h$d son
owäxlilg. Jag f!ågade, vaal hoo gav bonon och fick t1ll Bvar biff, 1+
vert köttfäls, höns, kain och fisk. JaA kud@ inte fudera ut nfuouting @t!
D@ hud, son bli! j.ntqsivt äl.skaal av !å€o! sod iate har någoa å@
att skiin-ka €id tillgiv&het, ha! nin fuLla sJEpati. D@ har ett helv+
tor det iir inte nå€ot nöje att @rå tinddd i bomult och övelgödd och
des€ ellifdr tidigs öd nåste vara @ lycklig befrielse. !5ryårr fiss
det myoket litet hopp för @ valpr son kome! tilI @ sådm persoa.
D@ ko@e! att vlixa upp och återge si! aiga.es persoBLighet, fdmodliAe
n€d då1igt hmör ooh neal al] säkerhet oed dålig häIsa.
Så

ber föIjer 4u d alel råd för o wx@ hud oed ett gott -teGpe8soo har uppfoeirats förståndigt och be otur att koma i d neurctlke"€ lliinder. 0d be följer d@, kM he keske gör& ägare baittre
ocb tLIl @ nomal diieiska.

U@

Est,

fitrs @ hel de1 Du ke göra, När Chefen tro., att en still-a ple
roi torget e! till-!6cklig Eotion, ke Du halka u! Ditt halsbed
ocb Be nig iviig !å nfu.a ti@e.e skoj nod gåinget, imu Du koMe" til]bakar då Du komer att bli nött n€d ett sådst viiJ.knmeale, att Du blir
för1åt@. Efter några gånger komer Chefon Mtirg@ att ge Eed slg ooh
ftjrstå, stt d heh+ime6 klypede oDkring inte ger Dig t111räckl-ig
dotiot och ke keske övertalas att 1åta tig spxingd frj.tt 1 !uke,
el1€r on he ä! d otrolig tråkoåas, keske hd bostiiee! sig för ott
Det

o6@d

-Binte ke haLkd u!. I ett eÄdet fa11
Mldate, eå 4tt
fles det 4dast @ vti4 att €å . v,ind Dia od och bit på ett liiapu€t sätt
itr kopplet. liink på &tt i!t6 bit& av alet för närar för då får Du en lång
blt' eoB stäpar efier Dig och k& trdsslo till 6i8 och bli besvårl'ig fiir
Dig, Om lnte ss delits hjälpe! och Fusbondd blir riktigt elak och köper
d kodjo, så fördijk ått springe nedåt vii€d' så att Du aäst@ ilrd hes
am @ led. ltrån vet aLd.ig' on he inte släpp€r. Ob ai€tt4 nisslyckasr sÅ,
f<jlsök Dtt so rott rutr rot hds bd. Du kd€ke k4 dra 11e11 honon
ocb d€i Ekull"e givetvis ekska on honon.
Bpä&a helsbddet

Du

ke lnte föreBtä.tl-s nigr &tt Du vore haal nog att aeka att bli övoF
Vilks hud skulle viif göra dot, n€n var dycket bestAidd' on Chef@
ha egedonlig& id€er on @tordning. Ät inte hes otåi.cka srörjå. lten åi!
fömodligen @ oatfdtsst och Du k& al]tid leta liiet i soptrmotut
!är Du är ?å luffenr och dlå ko@er he sn€rt att n€d tå.ar i ögon@
tigtEa Di6 oB att ttå, det som Du verkligs tycker oB. otr hM iir sådet
&ti hd aUtid viU ge Dig pj.lLer etc. för det ms eller det edllar 6å
accepteaa inga duEheterr kräks tara ulp bes åcklige neallcinerr helst
på hes balsta daitå. Det komer att 1ära hoaool Du kude för8tå6 6l1tid
bitd honoor n@ det gör inte t!€vfiga hualer.
J6g

göd.d.

he är må! oa Din bekvitnliShet' varför skulf€ Du lekJMa Dig oD det.
he llte tycker om ati få sina lak@ våta och leri8a vårför 5}u11e
Du bry Dig oE det. Du bad aldlig att få sova i hes s?ing. 0o he vil1t
ltt Du skeu ha på Dig @ kappa, och Corgig 5e! laFiga ut i kåPpo!, så
ke Du riE sdnaler als. IItr kd o1ltid köpa s ay och då kd Du rLva
Od
Od

!önder d@ ooks&.

ut ocb he vill titta på TV, oÄ skeU rilctigt nycket. Då
ks hd inte höre någonting och tsåste ge ned sig. När clet komor bea6_
ked6, skall Du aUtid vare !ikti8't trevllg Bot ilen; så km hd fdr akme
ekult lnte klagå. Stlil1 aldrig ti1l brå.k i bilea. Kon ihåg' att on Du
tli€tråherd ho4on och fdrorsa.ker @ ofyokar så är det lil(a trolj.gtr &tt
Du blir skadBd gon be. Kom sl.utligd ihåg' att aLltirl vara tlovlig ndt
veteri!är@, D€t ke hiitrda' att Du bllr liLtigt sjuk nå8on 8ång ooh
On Du vi.11 gå

beböver honod.

DEN SOM AI,DRIC EAFT
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iel"it coråi League

av trdarjorie Butcher,

ir"g"

ötrå

Jag har

blivit

oDbedal

Cote d€ Nei8e tr@e1s'
t{udbook fö; L96e. övers.

o. Dillenbeck.)

av vår iidning att skriva ned Eina €ynpulter

Corgl-svdsar deal gt@ibdd ooh bs
€krivå hu vi gör d6t vid Cote de Neige. Ja€ gör detta gä@r dÅ is8 ilte
ett öaodblick botvlvlar' ett d@ netod är det effektLva€ter enklaste

ooh netocler egående ku?eribg av

och nest

hlr@ siittet att utföra

dema operati@.

i 3elkshire Hillsr dä" vi fddde uPP vås fdtgts Corgis' le6te jag oo evänded€t sv gl@ibdd och beslöt dig
ftir att pröw dett&. Jsg giorde oisstaget att linda bddet rot slAB4t
vtlket inte 8av ti1lleckliat tryck och var för iiockt ooh klupi8:t fö!
att ge dd önskade effekt@.I stäl]et bLev sv&BaEa infeliterado. vl kl&
lads q)p d€tta och besLöt os€ för att återgå till 3tt kllppa avdsam6.
Jag har s€tlM dess fått svuear klippia av nånga voteri!ärer och nånga
&dra, soo haft såds e.farenletr och isg ha! giolt det siiilv. För det
neeta har dstta varit tillfredsdtälleder on r@ vsrkLiSe! viLl ut8åtta
ile6s6 anÅ babies ftir såd@t obehe€. Många gånaer hat iåg varit tffig@
att återvttnda till veterinäls nedl någon 6on föltrivlat pressat på oåret'
sÅ ått valps lnt6 skulLe förblöda. Vl har aldrig follorat en valpt Den
vl har verlt tsycket trära och håale vi ilte håUit stfiadlg €kt i mÄnga
ti@r, hade ei keske !åkst vårre ut.
När jag @r ! Enat4d 1960 beEökte 3ag nånga kemels och så8 vallat i
.Ilka stadier av sveskupcring neal bdal. Ne 3utler var oycket hiäl'ps@ och jag ttolr att hon gav nig eod att behMdle oin aÅ6tå kull på
detta oätt. Seilan aless har jq definiiivb bestänt 818 ftjr ett aldxig
åtelgå tiU kl&!nj.ig, Ooh av dettå beElut hår ia€ inte haft eåt åin
d.o Eest tillfledssiälLdde resultat. Vi behöver aldtig öelq@a osa ont
lfal1 vi klipler vid den @ eller edr3 kotd ltjr att få öask3d svee
liinad. Dc veterinärr son har ii€'b 4 ev Bira tlkar i nån8:a år och håJt
flola kutlar på hom€r smtyckte 1111 ett försöka evätrda SlMlted'
Näsia gålg jag nötte honoar f"ågåde iag hur det hade gått. He sade' att
b@ nåste nedgor att dlet var ett högst illlfredsstätfeae sått ått ta
bort susama. Ocb det åfr gmska nycket för @ vetelinä? ait Bedgo.

Fti!

nånga

år seda, när vI

bodde

Besdde på hur ktaftige valPama:ir knyter vi åv ev&smB nellM MdE

-10ocb fJärde ilegen eftor födeLsen. clruibeds Dåste vals starka nen inte
b!6da ooh dåste @rs fälska nog för att vaE oyoket elagtiska och h&114
fiJr att ns dre! åt äDdaea hÄa-b, i@d I@ knJrter den mdlra kruten.

(L1!p av ted€t för att öppna ring@. MM behöve! en Eedhjälparer sod
hå11.e! valpen oedd o& arbetu. Velp@ hå1ls n6d ryggen r4)? och bakdeLd
not tl@ soD skaU hq.ta. MedhjåiLpara hå11er svesen lakt upp, Eeile il@
sön knJrt€! pLacera? di.tten !å bddet erskt owför:indtamgöppning@ och
fö! upp ända@ stadig:t ?å @rje sida oE svms& över rygg@. Nä! dettå
iir ajort, fdr M stedigt n6d svdsd fdr att hÅ!1a bedet på plats, Ee
ile Be gör den fdlsia alele av louten. D@a laaut oåste loJatas dycket
hårt, då det :ir dle soB fdrolsa,kar det tryck, soo etqppd cirkulatio4e.
S€de knJrter ee d6n Mde lmut€n och klipper av iindma d d"yg oentle6ter från bxut@. När oa komlt så 1åugt, bör ne kwa vår& siike! påt

Btt g@ibedet irt€ Alidit neal, ine ee hlmit göre d@ ddra l6uta.
l[e on så skrille vara fa11et, är det en akel €ek att klip?a av d6t @h
btirJa od f!ån börJ&, D€t vtltigaste er att håI1a trycket Eot sv&erot4t
Eodår @ ftir iåop de båda iindaBa fd! att klyta loxuts. 0n nm ilte L4.ter plecis ovefdr ändtamsDtming@ @h inte för up? iind@ öve! !Xrg8@'
son visas på bildeoa, kd d€t hiiiode ett svd6stlEpd bli! för låra.
Efte! det ått d @lp lått ffis@ blut@ ia! vi bort sporraaa. Ja€ bar
lnt€ blivit @bedd att tåLa oE hE vi gör detta, den eftersod yi 8ö! det
!å 8@ gåDg, son vi ta! heal o& s@sana, ska1l JaA beskrlw det.
Återigo uvåuder vi gudibed för att tjitea son avsnöning. Dette ebringae elldelos o@fd! sporrs ooh får afdri.g sitta dä! ner iin tså
elle! tle ninut€r, qlLket er sJälvkLart. S!o!!s klippe av nedifrån och
t4)påt, On cl€t ko@er s droppe ti1od, ks dsa stoppas Eed bo@I1 vilaa
rot o pimo och doppad i nåaot liieplig"t blodkos€uterdde noil€I. N1 ser
då. d lit@ ylt kti@, sod oåste ias bort efterson d6tta är nagellot@,
aon Bkulle kwne väe ut lgd. bl skarp, spetsig ed kd ev?malrost n@ ao
tlu, att s?etsm är Eycket skarp, fbland klippe! vi vid detta tiflfiille
ävd nagle@ nycket korta.
oekrjlg edla dagd börjar s@aa&& sknEpm och d ofulig vätska ulIF
komer ibled no påverkar på iltet saitt da lycktiga utgårg@ av svMe
kuporLng@. På fJärde t111 fente da8@ har sv&oama skropnat fu.Uetändigt, faller ov och lii@ar ett snygg+, Een ttllfiilLtgt ärf,. Sv&Eur@
loyte av på detta sätt, bLir vukd fö. långa eller fö! korta och d€t

-11 avslutning i fom ev ett Vr son huwd.€å.kligd bestå! av
bÅr. Me bar aldrig det tråki8E b€svälet s@are Bed att hudd ä! mutsla ditr bs,kr beroeade på att da inbe har nå€onting att lyfta' då d@
uträttar si& behov, ltad nera er' det är hu]@t. Vi ktimer åtninstonet
att det är det edo sött€t' sod Yi !fuonsin shille 8öro dei på vid

blir er lits

Cote de Ne1ge.

N:€ddsiåade ritringe! år utförda av fdrfattaren' 8@erlig& i.ng@
konstnlir, B€a jag boppeg dst ke ud€rlätta för xr att fijlia dllektiv4t
ro aågon av !r aktr1le önska att mvåinala cl@a oetod.
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Första steget

ruNpFiiRsiirRnc

Andm

-

st€et

7Y-

i/,

i

\1

li"edje stoget

F5ärde et€get

sJuKvÅFpsKiRs.iirRrre

sägs d.et: "Det Iönar si8 int€ att fölsäkra sin hud!".
Det sii{s också att dot bästa hoa oäeiske
- nd i prslctit@
år det inte alltid så, när det 8äIler hmdedB liv och len.

Eu ofta

Fast och lös egddoo försäkras, snåsaker sod klockor, kderolr cykler
liksså, n@ ntir det gäller h@dförsåikri!8ds vara el1er icke va!a' då
het€? det ofta sön sagt "clet lön&r sig inte".

Aveiktd ded att te en försäkring år inte ati förtiåjna på de ute ne
tar s fdrsailcing fdr att udvj.ka en sto! d8årg6utgift - ots hud@ dör
eller blir kostsmi sjuk, Me fördela! utgiftema i så Poste! över
flera år = för6iilrinS;Bavgifteaa.
det kåims tryggt att klea Eed Lu8! oöta
utgifter.
ggg$IegI4lggplggls kr Br- pr had!å kr fdrsiikrilgsbelopp.
Sjulniårdsförsiikris årsprenie 10 k! por b@d. Se vidare på d€ tle sista
oidom i nedfiiljedo bila a utgivd av Jordbdkets Förs?ikriigslola€:.
opåliiknade

EuNDEN

iiR

o"t t-o oo"oG-, ,0"

li"sKAR DrG MERA iiN

src sdilv.

-12CIIAMPIOIIS TFTER IGIONT

av Ihelna eray, England
(Fortsiittair.gd på årtikeLn i mLSH CoRCI PFAI nr l,/196e)
Nu til1 tikarna - vilka F?igas vora lrseis ryggrad.
CII CRANVM,E CARoIJrN, en sdlerbar tik ned "quslity", soE hade flera
lilje. tillbaka till Dragon, vilket va! nycket iydligt i h@ea utse€nde. llon fdddes ulp av Mrs. Barke!, var6 kmelnsm ä! ne?a k:int
inon schäfe!!a6d, och ii€des åv B:igaalier Mortj.ae!, soo huwdsa.kl.i.8@
köpte irde 600 såiilsLapsh8d och end4st st?illde tt h@e, &irfdr &+.t

be kråftigt

!!pp@ade€

att risa

u,ttryck var perfekta - on vi
sllti-d att hon var nln.

tik. fl@os hu@d och
fle?a lika hMel Jag önskade

upp ea €å vacker

Zindå haale

d av dle stora stjAeoda i.noE 6iit kön, viruare dv
ldo certifikot och ffer& viktiga priser i stdk k@ku!!@s. Båda h€mes
föräldrs! var "Teekåy'srr, fast he@es fefd va! en "Leo'r CorgL Colouet
var en tik, som vm alloäni be@drsd och son ile flosta önskat iiSa och
trots att hon late hade lätt &tt valpa, gav hon fl"era v€rkligt bra valpd och viilkiind e-rkoMå till hmo är stor tj.1l etå16t. EoE bar writ
av största värde för ras& och har földodligs l?il@t 6törre spår efter
sig :in någon amm alqt-be! ti1l Sup!@cy. Ebo @r d @alerba? tJ4) och
CE IEES CoRoNlT

d ato! stJäma i ringe,
- hiir hade vi Brooo-linj@o goala egdskaper 1
6i! feuinie fom. Eärlig fast kro?p, kolrekt I?ingd, bB kortd be ooh
ohamermile t@peraEent, en iöregåmgare ti11 slle de Stoeelbeks ch@
lions, soD slaLle koma s@are" Cowbgll.e b1€v Eor iil.l d bel del bra
CE SToRImRBANKS CoW8[[,LE

hudar.
söt röd och vit tik, 1,1@ 6ju certifikat.
Forfire oc]1 ch Teekay Jewell v@ ire var. leokay-k@eLn stod
qyckot hög-b vid dme tidl urder ett flertel år och hade sin specieLla
etJEka i sina tikar? ty dar fffiB också Ch leekay Tiae och Ch Toekåy
Diad@, TTe sv tuiama vår efter s@a pålitlige tikr Falroytaze EEpreBs.
Tta.a och Diad@ tm 15 certifikat ti1l.6@es. Vaal soD ät EJmdl är
@eLlertid att demå futastiska smliag skönleter inte har uttryttiato
i störro utsträclmirg, d.å inge! av dessa tikar 4v olika skåi1 eviiudes
Bycket j. aveln. följekilig@ fimer vi ilte dlerae nm i st@tavlor tillnämelsovis så ofta, 6oE vi skufte öa8ka. Diadon 8år edelleltid ned direkt frå! iik till. tik tiU Ch Teekay D&coaway.

Clt TEEKAY $mET YIJ(EN en nyckot
Ch teekay

Cg SrltÄNBURY CRYSTAI MAID

kemeln@,

gått

d ti.k

uplfddd.

i Walss, eoo bM Mrs. Clds'

h@es hainder, nd föddes upp åv l'{r, AubreJ
av Mr. och Mrs. Beer. tr[ tilltalodo rdd tikr soB vm 4 ceF

och ägdes

då hon

g@on

ttfikat.
CE iWEPARK CoPPELIÄ

en nycket 6öt röd och

vit tik,

byggd gMska

likt

sig vara en nycket evåirclbor avelstil(
fått 8od vimede avkoma fråå h@e.

Ch IJeeB Coronet, och son vigsdle

f6r Mr.

ocb M!s.

Ffoggatt,

son

klart röd tik oed nycket 'rquality"t
våI smlad och allEiint Eycket beEdracl på 4t1a otoiäU.nirgu. Eoa åter
fies i stMtavlor på vieede buda..
Cg SToF]mBANKS AUREoLA en veckert

6h trevlig dildre tJlp röd tlk ned förtiusede ttuwd ocb
utse@de, Efter att ho \/leit 5 certifi*at bar boa wit
og@ be!ö@eLse D@ des€utoe wr hon Jd€re gyete! tiIl SJEphoay. Hm
alrogs gdska tidlgt tillbåfta fråa avelnr amara keske vi skuLle fi@
ti,eu fIsE viruare efter heue.
CA

LmS

MELoDY

tlutalede

kmelnMet Blenitont
blud corgi-fol-k ocb världsbexönd för sine buLltelliere. Dl tik
av strmerlj.gen god klBlitet n€il @ @dgrbar krop! ocb front ns deal @
gMska t!åkig vea att bära sina vä1. esatta och väfakatr)3416 örou raJ(t upP.
tJdAlr vd Pd en nolla son avelstik och hdr därigdom lntg haft aågon
lnverk& på rasq,

cH RoZAVIX, PAX itgdes av Mrs. Adl.m Eed det beriiEda

våf, kiiid

cII

sKouER EoNEYB0NCE

var m e@ populä? vieede tik från Faleo

d litd persoirlighetr
Hon v@ 4 certifiket.
Eoa

son var eycket ontyckt av

elle

son 9åg

@b

bme.

vsr k;tnd såson rimare av 8 cettifiket.
var @ koEpakt välb}'ggd liten tikr !öd ned vita teck4r ulpfödd i

oelLersta och ned ägars i noFe Engled.
SHIIL d av de oånga ti.åams efier Sulleaacyr wrs döttrar var så frmgiådde nen vars Socls 6öner utoätkte si8 g4oa ein fråncro. hl röd tik, oycket sEd och sitBig' oed ett sött huad - lbled
Märkt6s, att hoo var något kort i halo@. TJryär! inte någou frmotådde avelstik.
ClIl SOLITaIRE FRoM

CII PATRICIA 0F

tlg:t röd

ned

CROSMoI,ID

en utomordeatligt god sorts

vlto tecken, ij8d och up?fddd

onat bl6v nyckot lopulärt.

tj.k, uderbut krafchdpi-

ev Mr. Travia. lleMea

_14_
var efter Cb Cor€år Maxfea Rockson och d€t är för
eoalligd gdoo h@e, son alet avlets vidde på deme hehEd. Ea tiUtaldde, Iå€stöl1d ti} och atltj.d en uderbar utstälLnine:shud. l{o! tycks
lE vatit en god avelstik och när vi då och då ger h@es avkoma i ringd,
Cfl ConAGAR UÄRY ÄNN

ä!

den

INI

ålltid

av god tJ.p.

- let va! e! fyckodag för nig, n?ir Mrs. RolinsoD
"Jag är övelEv?i@ad av tikvollar - har Du a bla beval?,
aon Du slullo vilja b}-ta?" Det bede ja€ - och dct vsl Rainbow, son js€
fick på detts ovMliga sätt. Det fims lsaptr)ast någo! Cotglti-k, sod är
CII RoZAWL RAIN3oil

ringde och

sade:

h@es like - 1I certifil{at och Best ia Shor vid City of Bituirghe ghe
lion€hi! Sbor 1950. Eon var då den första Corgi, son någonsiD blivit B6st
iE Shot vid @ Cluq)ion€hip ShoF i blgl@d öppd för a1la raser, Det var
4.r0O deLtaAede builar och 55.000 besökara. Railb@ såtdee tiLl Ma.yIed, USA, f6! vaal gon fortfarecle &aes vara de stölste fylgiffriga
M
ft/ nå€otrsin b€ta]ad för d Corgi och hMes frsgålg@ Aär ii!
b1.4. Sost in Show rid the Adericd Peobroke Colgi Club ChepiolEhip
Sh@r lil(aså grupp- och ealla segrar. TWärr flws jngstiig av värate i
da @da kull hon låimsde efter sig t hrgl@d, då aLla uton @ dtog sm
helt snå. Någr6 av hemos kulla! i USA blev @€Ilertiit Eera fr@€å&gF
rila. Ebu alog av cdce! vid tio Äf,s å1der.
@ velklig utställningshwd, röd @h !'Lt, och
åOILY; oera k@pakt och solelfä?gaat, föddes u?? av Urs.
ForsJrth-Forrest. Desea tikar var g&ska olika i tJT) ooh eonliga tyckte
oa a@ @a, dilra föredicg alm eal?s. HoLLY var EiD favorit, ilå hon va!
så lågställd och hade dd tuga kropp, BoE jag beMdrar, plus ett verk119.t iliegulärt huwd.
CE EELARIAN PERIf,IIIKLD
CB HEITARIAN

CB

PÅ.RII{EIJ

BnEEZE

d riPamell,
d@a keuel.
so&

& udelbart sEd kraftig.t röd tlk, Iått igdlkiind 6åvise sig viil, IiksoE d6 flesta hudu fråt

och son

4 av al€ nålga bra vieede tikar l.L hsr
haft f.ån lrLed, en trevlig ttk av Eod kvaUtet ned nångq goda %soksper och få fe].
allas ldeal av e! verkligt,'gl&oxous,,treftirged ti-k.
feckert tecload, v?i1 byBgd, sött huwd, audla röreleer, @ verkligt väF
dig och Bycket beBdrad chelion.
CE !oUN!Y ?ANDA

d dotter iill Sonoc, soo r@ B certifikat och ävs
plscelingsr i gnppklasser, &r vacker til( o€d Perfekt kroPp
ooh front. M& kude vara säke! ?år att hon skulle utgöle 6 vacke! blld
1 vllkea rlng soE heLst ned sin kraftlgt !öda !:ils och elegeto vita

cl{ IJISAIE UARIILITA

fiok

goda

sockot och skiorta. olyckligt nog för tos@ bar @ he1 de1 av våre bii€tå

ti.kdr tnt€ varit de basta svelstikar och tlruärt v3r aletta
ned trdolie1le, soB hade Bycket svårt att val.pa.

ookså

fallet

ilköttee Bsplu!€Ligd soB sällskapshudr flck d
gaBka sdsåtion611 karriår n@ förolyckades Eedd hos fo?tfarede @!
oyoket ug. !,{1n ege! uppfattaj.ig är' ett hoE var @ av de bästa efter
krigstika@. IIoa föddee 1950 och vl har haft få båds fdre ocb efter hdE€, soD det vd så svårt att fifia fel pA.
cE O\rfRcI,lI9.E oAIGPpLE

fick ett paessde nlMr fd! h@ 1e €rje
tJD ae tikr röd Eed vita teck@ ooh
en odefirierbd "q8lity"t Eon Yisadl€ slg I heM€s söta huwd och dst
a116åtma intryck hon gav av god hårstmirig. E1 verklig aristokletl
CE IAJ,LBENTFÄ DAID8EAM

-

fiob

r4Dfddues d.röo - @ uderbar lItd

vm 8 ceftifikat' vu sta.kt linj@v1ad PÅ Dr
fiir dd 11!J@. Hon hade ett sött hurudr @! myck6t 6udl
svAr att fi.ma fe1 pår utoB att hon döiligtvis kudo
@b vä1 EM6att,
ba varlt litei liiD8le i kroppe!, llo! utnärkte si8 I'ijr god keraktai! och
ilteLlig@s och var inte barå @ första klssseBs vallhud ute vu @kså futastloLt skicktig att fånga råttor och autid oycket efierfråg&d
på gårdma i aörb6t4 uder skittde'tid@. twärr åi detta iimu en tlkt
soo Meade Eycket llt@ avkoma ef'ter sigt E@ det fies två lilier från
beue6 sou och dotter i he@es eni[& frangångsri]a ku1ll son det avlata
vidd€ på, så ri ks flaa heme i nutiala stMtavlor.
CH8OZAVg, COIDEN CIRL

gon ocb ttrpisk

IAIAYMAI! - Detia är ett stort @, ilte baF i u+st:iJlligsjolaalet utd i st@tavlor öve!e!-lt. Dffia ut!ärktar vtiL aår
@satta, IÄgsia11da ti} efterlilen&de et-t stolt @ta1 viuale och btr avlats vid.are på. gaom både s6ne! och &ittra! (fr@fdr all't Aebro6s @h
Areda, vllks i si! tur ?rsducerat vieale) ocb nåste fijrekoM i bd(star
ligd hwdtrtols stetsvlor på bo!önda ohepj.ons @h vimare hlir ocb ut@
CH SIIR'IERMNKS

1eda.

fies neturtigårls fle! chmpLotrs, Många her gått 1ftå! oss, edra
Leve! fortfareilor n€a vi oåste st@a någotrstes. De Eålga Mdre oh@
plone vi harr ko@e! @ de€ att bli föredåL fd! Jrtterl"igse artl-kld
över ile stom n6@o fuoo vår rae.
Det

- r6.-

INSTiiJ,I,NIIESRESUITAI

neal

r€goretion fdr ev@'t. ?indringar

G. B€rgeli!
SK,\NA

Do@rer I'ru Sigyn

i,ittorin

Vid Sp@ialklubleF fdr SäIlskaps- ocb Dvärghudår utstii-Ilniig
d@ 9 J@i 1968 deltog 5 Welsh Corei.e (, + l)l

Hudut Ulgdotrsktass: !!Q!Q!, svdberg' Ockerö, 1 u.kk.
öppa klass: BINGOS ANTONIo' Tillber8' Härryda, I skl'celt'hp'8lil.
Johasson, tugaås, 2 ekl".
!!!{!,
RYAIARENS IUNNYFACE, Rosenqvist' Rirbor 1 skl,celtrhlrBlE.
Pikarr öppen klust
RYTTAREI{S MAGPIE,

Karlseon, Meriesiadr 2 ökf.

!f9!!' i{&sson' Våstra F!ö18de' 2 skL' ck'

hp'

VlSBY

Do@ro! Helr

lore EdMd,

Norge

Vid SveEgka Kemelkl-ubb€ns utstäUning den ,0 iui
deltos 2 wetsh corgis (1 + t):

EEd:
tl-k:

öppa ktese:
öppen

klaos:

NORRSÄTSRS

1968

NICKLAS, Nordströnr 0re1ö8udr1

!I93!' l{esson' västr&

F

Åro. r'intua
DoDare: Fr Ester Selostet linladd
Vld Fi.nska Keme]klubbds internåtionella utstiilbilg
d@ 18 augusti 1968 deltog I Welsh Co.gis (z + 6) varav 2 hudar
, tl}ar från Sveliget
Eudar: ö!p@ kLa€sr

NoRRSÄfERs

sklrcertthpr3ll,

öluda' I skl'cert'h!'3lll.

NWF, Jesson,

och

Eölö' 2 skl'.

Nilsso4' Stockbolnr 1 sklroert'CAol3.
NoRRSÄTERS lfiJllBER 0N!' Jusson, Hö]ö, I ö}]..
BYTTAnXNS YASMIIfE, Nyber8' Stockbolnt 2 8kl' h!.
OF TYMÄ![R. CAxAloC'

!1ku: Öppo llaes:

OF TfUABR, cASgLrA,

CEAnLoT1EIfj,UND,

NilssoE' Stockholor , 8kt' hp.

DMark

Do@ro: Fm UIla SogerströE
vid Ddske K@el.klubbetrs intemetionella utställning
de 24 - 25 su€usti 1968 deltog 2 r[elsh Corgis (1 + 1) varav

från Sverlge:

tl}:

Ugdonsklass! LILI,IPUT' TijmLövr Frsked€r J

u'lr1

tiko

iir,vsBYI

Do@re: Helr

vld

Jo Äkem

Sv@skå K@el-ktubbds

d.d 25 augusti

1968 deltoa

intemationells uistäUaing
I welsh corgis (, + 5)t

IlEdu! olSdoBsk]ss: BllJy mYr öbEd' Luleår 1 ulk,hp'l oklrc€rtrhP,
P{!Q' Strmd' 3odd, 2 ukL.
ChaEplonkl&sg: Ch HONEf SEAR' Lindqvigt' Bodd' t cb.kl''ck'hp'CACIB'BIIl.
fikårr U4gdonaklaaer !Q{!!@, Lindqvist' Bod@' I ukk'bP'2sk]'ok'bP.
öppa klaosr NORRSÄTERS NÄRIAIIE, E!ic6oE' ömsköldwi-k' I skl'
RYT4AR!I$ DRYAD' l,jndbe!8-f, ahlströn, LuleÅ' I skL'o€rt'bp.
SKCCAIOS 3@4A' Sv4sson' Cävlo' 2 ökl.
Cba8plonkl-as

HolEbelg' ön8kö1dsik'

s:

ok,hp'CACI3'BIR.

EiiI,sINGsoTG

Do@€, Herr ges Lehtlnent Finled
Vld Svolskå Keelklubbqs irtefiationella utställning
ao! ? - B sept@ber L968 deltog J fletsh Corgis (2 + !)r

llud8r Utgdodsktassr SoLBEncS APOLI,O, åtrslerg, Stråre, 1 ukk'
öppo klassr BIl6oS AItfONIo' Iillber8' Hä.r]ds, l' 6k1'oort'hprBlurohep.
Schir6n' stookboln' 2 uld.
rlkalt Uugdobsklass: !!!!l!@!Q{!!!'
LITILB lIG HoRN' Yalinger' Joh@eshov' l ukk'hp" skl.
SoLBEBGS UIANÄ' Malnqvist' IlelLebof,g' 2 Dkf.
öppo klassr 94S.sq4E-3!49I4' Hallin' HiiEyds' 2 s&1' ok' h!.
RyTtARXNS YEN0Sr Nilssonr fjödarpr 1 skl, oert' hpt
CACIB' 31R' Cb@!.
\
r0BLiirsE

Do@re: ller! Cerl-olof Jungefeldt
Vid Sv@ska KeMelklubbens utstellning den 22 septeober
deltog 14 BsLeh Corgte (6 + B)r

Eudur

Un8dodsktass! A.IIlRlr

Ludqvistr Kallhii11' ,

AMMSIST Nil,s€on' Stockholot

g@'

ohf

ghspionklass!

ukk.

I ul<krhprl

skf roerttbprBlR'

ssonr Gäv1e' 2 ukJ'.

Gatelid' l(allhtiu'' 2 ukk.
Skogl@d, S€l]näB' 2 skl.
Ch SIrcGA3oS J0J0' Skoglud' Sollllis'l chkf' ck' h!'
SoMRGS APACHE'

öppo klassr

1968

SKCGAmS X,'[NT!IE'

. 18fo!'t6.

loRLiUGr

iik*t

Kal]hell' l ukk' hpr J ekl.
I chkl'ck,hP'Blu.
0l TYMAWR. CARoIIN'' Jeob€d, Norger 2 ul<k'h!.
kla6s: IfoUNTIBANKS ILACK MAGIQ' ohlson' Gevle' 2 öld.
SKoGABoS Ai{0F4, SkogLud' sellnäs' 2 ökf.

Ungdonsklass: !S!!r

Iek

ö?p€n

l,adwll'

Ch KrDOB CBESSIDA' Jacobsen' Nolge'

SK00AB0S

AfImNAr Srensson, Cävler

4 skL.

NISlpr SkoSlud' Sellnås, l" 6lf' oerb' bpi
0B TlilAwRr CASEIJIÄ' Nilsson' Stockholh' 2 Ekf' ck' bpr
SI(CGAB0S

SUITIDSVAIJ

Do@!e: Fn lllåriafue l\.irst-Deielsson
yld Slecialklubb4s för Siillskap# och Dvårghudd utetäl'Inirg
dd 29 geptenber 1968 delioa I welsh Corgie (1 + 2):

Hud:

öppo klass;

oF TYMA![R. CAIADoG' NiLssonr Stockholor

llikar!

öppo klassl

OF TYI{AWR. CASILIAT

l" sk-Iroertrhlt
Bni{'CheP'

NoRRsÄrERs l{ARrANx!

NiLsso!' Stockholnr I BklroertrhlrBlR.
Ericson' öeskbldtrikr 2 ek1' ck' hp'

qöTrlono
Do@re: EeF 01av C@pbellr Norge

Vid Sv@ska K@efklubb4s inte@tionol1a utställnitrg
d@ 2 - 5 n@@ber L968 deltoe 16 8el-sh cötais (9 + 7):

Euden

Dahlst!ön' GöteborSr l ukk'hp' , skf .
Kafl"sson' Siiffle' 2 ul*.
öppa klaos: oRilr HlEdnr MeUeedr 2 ök1.
PE0GY'PdIn-Strrddb€rgr Götebor8, 1 ökl.
43EL l,la€nusson' Odteb@g' I ökl.
SOLBEn0S Ärollo' Åhsberg, Skåre, 2 skJ'' okr hp.
UngilonskLassr

!9!48!-WAg'

SoLTEFGS URBAN'

YORKEN qALLÄNT

ZoPICUST

Ch@plotkl4s€:

Ti-kalr

KNI0HT'

[i].bet8'

Norgsr 1

skl'cert']rp'

cAcI3, aIR.

Gleiser' HuskYada' 4 ekl".
Hallin' Eälrydat I cbklt ckt

Nord Ch IIAMPE'

bp.

UlgtioosklasBs oF fYMAwRr CÄRoIINET Jacobssr Nolger 1 ukkr
öppen

klass:

CASSIMAR

ACASIA,

hlr ,

EkI.

Eal'lj'n' Uärryda' I ökI.
witbergr Norgerl 3kl'certt
hp'CACI3'Bm.

ghepiolklass:

Tweld'

PåI6boda' 4 ekl.
SoIBER0S BfTry, Åhsberg, Skåre' 2 ekl, ok1 hp.
TISPE, Il@ssotrr västra FröLuda' 1 ökI.
J@oös@r Nolger 1 cbBrokr4).
Sv o Nsk Cb
SoLBEFCS

ANNILLÄ,

EELSIIEIOFS,

Flnled

!o@!e! Herr 01af Roigr

Norgo

Vid FiEska KedeLklubbqs inteeationella utställdirg
ao 9 - 10 novenbe! 196B deltog T lqelsh Corgio (1 + 5)' wnv

I tlka frås

Sv€rige!

tlkarr Öppa kLass!

Rosdqvistr Rhbot I sklt certt
hP' cAcIB, BII.
Skoglud' SelLdö6, 2 6kl'' hP'

REIABXNS FUNl[f FAgEr
SKO0ÄIOS

NINETTE'

@
Do@re! 1tu. A.o.Orindeyr &18I@d
y1d Svenskå K@elu.ubb@s ilteaatioaell'a utatåIlning

d.q L6 - U novdber l'969 deltoa ,e w€fsb corgis (22 + :.6)'
EBdar: 0Dgdonsklaee: 4!B!, Ludqviet' r€11hå11' 4 ukk'

4@9Iq' N116son' Stockhole' 2 ukk'
9!:9Iq' ohlsson, Gäv1e' I ukL.
CIAYr ohLssoDr Gävler 2 ukl.

Iindare' Bro@' , u.k}.
Dill-eobock' l,idirgti' 2 ul(1'
!gB!q' 0b13son' oäv]e, , ukl.
sOnBEreS URBAN' Karlsson' Säffle' I ulk'hp'2 skl,ck'hP'
CoSMoS'

LEES MARTrN'

TOP U?PERUOST'

öppo klaos:

Valjrgerr Joh@eshov' 2 uk1'
Stockhotdr 4 skL'

HEÄRIA]I ROLANT' NlLseon'

orelötud' I ökl'
lvalliar Stookbolot 2 ökI'
gllA!4S--BFOm' FttgterS, Stooldolnt , ökI'
$oRRSÄfEns

NrcKtÄS' Noldströn'

RITIAFINS AP,fCHtrl

RYAIARINS DUIF!X,'

,

RYqIAREIIS ZOOKS'
SOLIEFOS A?ACI{E'
SOLBEFGS

lekldxus' Kallbiift,
gy-g-IgE ch oF cÄucouNlY.

ry.'
chMpLoukl&ss!

ÄPol,LO'

St!önboor Stockholot 2 ökf'
WaIIin' StoclöoLd' , ökl'
Åhsberg, Skåre, f skl' ck' h!'
Åhsberg' skåre' 1 skl' cerl' hp'

1ökl'
r'INSMAN.

wslttn' stockholts'
, chkl' ck' h?'

.Ähoberg, Skåre,

cb oF rYuAlgR. cArADoe' NilsEon' stookholn'

VeterekLess!

2 chklrckrhP.

ilH';åi".t'

Rtilgt€rgr Stoclholnr I' vetkl'

-2nforts.
$lkdr

s1pctrEoLll

UledobskL@ai Ä.ldfff , l@dEU, Ksllhiilt, 1 u.kk.
@, AdelsköId, Råttvikr 2 ukl.
LtrIJL]!UT, ltialöv, Ersk6do, 2 uk1.
SOI,SERGS UNIIA, Åh€telg, Skåro, , u.kl,..

J&ob6s, Norg€, 2 ukk.
!indg!@, Bro@a, , skl, ck, hp.

0F fYUAtR. CARoIIIIE,

öppo klaear

AUDnAY,

!tsllIDA, !em€bo!g, Uppluds-yäEby, 2 ökl.
llottdmf$Ire ILACK ![AOIq, ohlsgon, Oävle, 2 ök]..
rORRSÄ(EBI} Nrp[BER OUEi JqseoD, Eölö, 4 6kL.
SOLIEnOS ÄXIIIA, tueld, Pålgboda, I ö}]..
Åbeberg, Skåre, I Ekl, cert rhp,CACIB, 3IR,
@!_E!9,
O!'fYraAnR. CASELIA,
ZSA-ZSA, Ni16Eon,

SWCS @drinaspris.
ilil6son, Stockhol!, 2 Bklrckrhp,

Bedb8€d, 2 ökf.

CheplolkLs6 ,

$ybo!g' Stookhola' L cb.ld'
ck,hp.

V6te!ek1a6a!

AJ$t, St*tnberg, IJad6bM,

2 v6tkl..

B€raeltr, Lldl.naö,
L v€tkl,

FrMftild,a åeikier 1 Tslsh coreL P6t är reepektlv€ fdrfettrd€8.

0osl6get tlyakt dv Bolitryckare Ev€rt Zetterqvigtt

stÅlh@r/z€ttefqvlst

obslagEbllddr Int . Iold

Cb

Bolctryokari ABr Li.n.kö!lr8,

CE leyclw Prsk oAlad av P.B. reLuo.

