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WXLSH CORGI PnAT

UtgLvd av Svenske WeLsh Coral SäUskapet

Rodaktör Byråchef Svd-Eggert lergoli!

bildadeE dd 18 februli 196, ooh år

aasocierat tsed Sp€cialkl-ulbd för SäIlekaps- och DvälghEdd' son i

si! tE å! assocleraal [eal Svenska Ke@e1kl'ubb@.

iredt@sta1 1968, 74o,

strENsKA wEx,sll coRcl s.iiLfS(ÄPETs sTYtELSx ft o n dl@ U @ts 1969:

Ordfdlud€ l{ef cl@år losdqvLst, }ra]dör tfn O4O/45 28 90

v ordfö@de Herr l{es xlds, Sal"lsiö}sdd, tfn OBnL'l I, Oa

o€kreterar€ Friik@ e@tl1a Nybelg, Stockholn, tta 08/68 65 4I

v sekretslse Folkskollårare Rue Bergludr solnar tfn o8/8, 59 62

skattnästare Fn Inerid Josophson' Saltsiöbadon' ttu OBnfT 16 49

flp?Ieeter Med ked Ägnes Eult6n' Uppdala' tfn 01.9^0-01^57
Herr Gör@ Nilsson, stnckholn' tth 08/10 56 20

SVXNSKA lYE,St{ CORGI silLlSr'APx?S ( sekrete.ar@s) adre€6:

Fr$kd Guilla !lybe!8' slitgstd :12' Ltl t9 Stockholet ifn 08/68 65 41

UEDLEIEAVGIEIEII ä! Kx. 153- per år (tr!. 5!- för feili€nedlen).
Dq ke 6öttas i! på Svdska welsh Corgi. SäIlskaPetB ?ost€:irc
nr 70 00 2?t adress:

Sv@ska W€1Eb C*gi SÅIlskapetr c/o Josephsonr Slalo@ii€en lrt
t]t 00 Ssltsiöbadd.

AI|NoIISPRIS i flelsh corgi Ptat är Kl. J,- Pe! rad.

SVEilStrA WET,SE COFSI SÄI,I,SKÄPEI hST Ett I{ARTOTEK öV€T NEdI@MA€

fl€I6lt Corgls. Uedll@@s ontredes att sänds in uPpgifter teträf-
fdd€ si@ huds till sekretereren enfigt Bärskllt fomulårr vil-
ket tll1hudahåIles 6v s€kreterard'

svEfis(a wEL$t cofgr S]iILSKAPET ha! ett Fo{oREoIstER över nodl@w
Wel,ah CotgiB. I9IORmISTRET är d dokuentåtion över Welsh Corgis,

sod tluhör(t) doaUe@ar inon Sv@ska VeLdb Corgl SäII6ka?et'

!trBdlommg onbodea s?j.nclå in ett f oto L färg ell 6r Evart-vitt .

Sto!1ek 9 r 12 el1er li]aldde. Eualen önskas helst stå@de i hel-

flgur profil sdt M. Fotoregistret vises På Säl.l€kapsaftn@'

AVTILSFÅD FöR fr[Sg COFCI:

SpsclalkLubb@s ftjr Sällskals- och Dvärghudd avelaråd

Fn Gr€te B€rSerin' \fn' 08n66 2L LI.



TIT,], SVENSI(A WSLSE CONOI Sii.LNSIqPXTS ]IEDI'NIOUR

Då Jag nu avsåt! soo o!dfö!ede.rl-!1 is€ på 6gna ocb öwiga avgålera

styrels@eillet@rs vå€@r fruföla föIieile tiII Sällskapets [edl€l@r'

Då sv€nska [eleb Corgi SåUskapei ilterinistiokt bil?lade6 ilq 28 okto-

öer 1952 sfu vi f!@fö! oss 4 viialig, trevlig och hiii1l)se fdletrilgt

son skul.le Bla tilf gagtr fitr Welsb Corgi-ägare och delas hudE'

Vt Bkuue bi6tå ood upPlysilgo! ocb råd t 19e1sh corgi-f!ågor och vi

6ku11e på o11k& sett 8a€@ !454 ned nå1et - 4 verkllg:t föstk1a681g

si@ av 3v@6ka lle16h Corgis'

Js€ bedöoer att vi i !årg't ooh Dycket h&! haft flegång i vårt erbete'

Detta berot 1 särshilt hög grad pÅ att vi Eötis av stor folatåelse hoE

lleill@ro och ett Yi iiu v4. gliidie fått lesPotrs l- aå nånga frågor'

ftu au6 il6 oålga [edle]@r goE vl' udler de ftirfluiB å!4 nött 1

vårt af,beie uder tlevlLg ooh k@atlig 6mv9'e fr&fittes vÄrb wm

oob hiitrtliga taoh!

sv@-Egig€rt Sergelir
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ÅFsuörET 1969

Sv@sks wef6h Corgi Sälfsk3liet höll sitt ordintrie årsnöte fdr 1969

des U mf,s i Stldsnissionss Riddarsal vid StortorE"t i StockhoLB'

I{uwaliel€n av d@ gu]& styrelsd haal6 I'vsaåt si{i onval.

D@ nJdålalå sty.elsen frmgår av försättsbfldet.
Son leviso! v4ldes fru E. Gol'dring och son revisolssuPplemt herr

P. X. Wa1lin.

Någon ändring i årsavgiften för 19?O aiordes into ut? ild tir of6F

ihdlat kr, 15!- per porson och kr. 5t- föt f'sili€nedlen.

På, å.tsnöiet upplästes styrelsens fötrctningsberättclse' r vilk@

vl kM hd.ota fölidde;
U4der 1968 hsale det varit två SåIlska!€åftnej. D@ fcjrsta var i usfut-

ning til-l årsdötet 1968 och då höI1 ilirdtör M.4lussoa f"ån Jo"dltri'€t6

fblslikringsbolå8 fdrealrog on hudförsiitriagr varefter föIide ftå€ested'

Dd ealra ä€de ro @alex böstd ned föredrRg av ftu Ul1d [Jus över :het
,,Valpning". Uiöver ale båda Såtlskepsaftn4ma sordnadea uder hösts

d diskussiols4fton öve! iimet "Hr förbättle C.rg!-ave1n". Adiurdd hg+

@! Nolaltorg, l,ud, fegersde soB genetisk expert.

Und€r 1968 hd "soo vMligt" komit ut fyrs lumer av tr?e]sh Cotgi Prat'

MeiLtleavn]ff@harsii.ntsutsontj.Ia6senöverg.ittningav'.{etshco!glg''
av CharLes Lister-KåYe.

Ävo uiler 1968 hF-r dele'ts ut h€alerspriser tifl huder, eon tillhör ned-

1@a! i Sä116kepet och soo @it SKK3g healersPri.s i segruklass vld

lntemationella utstäIlning!-!'
På Specialktubb@s fö" Sållsk4pe- och Dviirghud&r r^ntställning d@

19 @j 196e vor erga6eraal en speciåIalonate för lielsh Cof,Sist liinlig'4

llr. A.3ridge, Eng1ed.

Årete bslesrlilsling utvisaale en EoaL 1alst pd inte nindre iin 529!- kr'

1958 års stFelse beviliades fu1l dsvarsfrihet'

Årsnötet beslöt att $ 5 i SWcSlg stadgar akulle fä fdliade åildråde

Ildels63 "StyrelgeD utgöres zv sex (6) Ledilöter ned två (2) suppl@tert

valda siiluda att årliget hstva @te.Iet ledmöter och suplleuter rtaea

för 4 tid ov tvl, år, Lealeotr och suppfeet ku onviitias. Siyrelse! iiSe!

ctt Bed. sig aaljwgela e eller fferr- lersone! fd! specieut :ind@ål'

StJEelsetedsEot €kalf åiga eLIe! he ä8'6 {eLsb Corgi'
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Son styrelsens leelut 9k&1I gä11& den nening våron de fle€ta näflarede

fdraa sig, och vid 1it(a röstetal- den henirg soh biträdes av ordfölede
(vld pergoaval ned lika liistetal gscE lottiing).
Styrelsd lir beslutför' då ninet fyra (4) teauoter ero oe teslutet ense'

Årsnötet utser o?alföredle och styrels€n konstituerar inon si.g vioe o!d-

fdlsdet skattmästare ocb sekretelare. Styrels@ gkall sMani!äiiå ninst

två giiåge! år1ig@r e gåag wder varale€ fötsta och anil!& halvåret. I

öwigt s@@träde? styrelE@r då nfuon av dess ledeöie! påkeUar detta

(?ör behedUng av fråa:a av 8ärskild vikt).
suppleot tiSer deltaga i stJEeleesam@träde och skal1 föliaktligs
kal-].ås till dettå."

O[edelbart efier årsdötet delades ui tr€ av Siillska?ets he'lelsPriser.

Efter årsnötot fö1jde så en säl1ska?1ig stsd ned th6sup6.

Svsske llefsh Cor€il SäIlskapet eordnar lin ilofficieUa utstäUning

aönda€d den 1 iei 1959 på Gärdet i Stockholo. llrl d€ående utst,ill-
ning@ set a@älnilgsu&ketter bifogas aietta trrlmet av [o18h corgi

Prat.

IiANDIERKOSSEN

D@ leala& i {olsh Corgi Ptat nt 4/ 1958 o@åiMda beaLlerkulddr 5on

skulle åiga ro vå!@ L969, f$t fl)"ttats flM tiu höst@.
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"RiLsskatten?idden lnfornerar on meeär'leskattd

il OMS

VAD IITTBÄR BMn.EPPET MXRVÄTDESM?T?

l4eNärdeskatten, eller son den popufärt kallås "nonss"t är en

gtatlig on€ättningsBkatt. len tas ui och redovisas tilL statd av

ald soB yrkesdässigt eå]je! euer tlllhddahål'le! skattepliktiga

objekt eller tjMstcpreststj or-er.

SKATISKYLDICTIETXN

Llkson da slImäea varuskatten tas ne4äixd€skatt ut adast på

yikesnåssi8 onsätt[ing. 5ärav fdlJer son huwdreSelt ett va! och

d är skattskyldiS som I yrkesä5sig verksaahet inoE lande't on_

sätter skatteplil<tiga varorr byggnader ellei tiåjlster'

REgISIFXRINGSSKfi,DIO HNT

D@ soa är skattskyldig för o8sättding inon l&det eka1l @ä14

si8 föt legistrering hos länss'byreLsen i det 1änt dä! hd bedriv€!

sin verksaabet dvs &ir v€rks@hetens siJtelse ba! sitt säte el1er

där verkseheta ,lrivs från fast driftståfle' O[ velk€anheten

sa.lqar fast drif-bstäUe 4ses iLeD bedri.v4 l det l:in där den skatt-

skyldige ä.! bosatt. Det så8da gäller även detr sod ä! skattskyldig

i egenskap ev erportör.

Aroäle ske! på bldkett sodfärsstlrelsentillhandahåIler' D@ skall

inges tillliiasstyrelselsens"st två vecko! ide rlen verksamhet, son

nedlai" skattskyldighet r böriår''I1er övertås'

Länsstyrolse utfårdar särskilt bevis on verk€tälld registre'iig'

För att avgörs on skattskyldighet föreligge! ke !:insstlEelse in-

fordla upl8ift frå! näriagsidkarer son inte amålt sig fcj! reg"i'stretjng'

För ledovi6ailg av demäraleskatt skall ev:indas en blekett e!-Ii€:t

faststållt fomuld! son gsntidigt utgör cleklsration och lostgircin-
betalniagskort' Genon I'zinsstyrelsens försorg utsiinds btanlietter till

såde& skattskyldiga soa har ett avge ileklaration för Beträrdcskattt

d v s till registreraale skettskyldiga. När i den fö1jdde frdstäL1-

ningen uv?irds beniimingen "skattskyldig" fiirstås dämed legj-strerad

skatt skyl dig.

9$.!!e!1r!Ec=eec!!1isc=eeg=eglse:ssslSxjEiqgs!
Fölfettninssteai 6 $ trm

Reaovisingsskyldi8het f6"eligger icker så- l?inge det xe antqas att
äo-sL"ttelritiigo onsåitningeu ude! när@st fötiude tolmånade"s-
period ej ko@er att övetstig? 1o'mo kronor'rr
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T PMTETDET VAN

En Ä-terblick av av8ående Redaktören Svs-Eggert Be?irelin

I och ned detta n]@c! av xielsh Cori:i I'rat är 6 epok sltrt i llelsh

Corgi Siillskapets Lilfa historia.
Ds välk:inde vackre C€FleXclow P!ek, scd L,ar 1r!,-tt onlslå€ett fims

inte ne?. VL son startaile lielsh Corgi Prai har hrsit ti]l bå}'

IJya @ga krafter stornar frm för att ned iver ta över nedl-edsbladet

oob ge ilet ett nytt dsikte och lseh&ll. Nu ned flera redsktions-

neallemoat. Vi bajr afla k]ma se fr& edot nisot stort.

Atlt aog je€ kd ned g1ädie ee tiUlaka lti de 6 avla€da Ei14 rot

ett 1ångt bord. Jag har bafi oväralerliga redhiäIPare för allt arlete

ned Wel.sh Corgi lraiet och nitt va.nå tack sÄx ti11 !'aniljd (linge,

Fru Dillenbeckr ilefafra flallin och ?erg].sd oc]r inte [i.bst Ein hustn'

Jag hoppas och ttor att våra cta 145.OOO steå; och allt @t albete inte

har varit förgäves. Korknattd rot böldet verkar litet ma+t och skriv-

naskinen år nedgdigenr te raligt vax alei och ja4l hoppas att gelsh Cof,gi

?ratet vårit till litet aytta och nöie för nedleMna'
lei kdske inte är så oåaga son täokt !å vilka niEad af,bete' som 1åg

bakoe varje "Prat", men här skall Ni få höra'

Först skulle eateriålet s41as ihop. Det gätldo att skriva nå€o! årtikel

och det gällde att skriva ihop aLle neiliielånden ell€r likn@d€' vilka on

nöj1igt skulle vare koncise och lättfattLiga. översättningi av artiklar'

att sitta stt etål til'@r !å Kefrelklubben och göra utdlxsg a resultåt-

lis'toma n.m. r alli uturuude j. oaskiaskriwa nsus smt en viss 1ay

out. Setle €kuue Pratet skrivas i stencil' Det har röf,t sig on c1å 20

Ä 25 stenciler i va?ie nr@er. De't tog si! tid 8tt s]f,iva cch korlektuF

1åsa aLLa dessa. llåreia av Er vet siikert vilke! tid det tar!

Nästa DoEent blev ått dra u't 1?5 etenplar av alesse sidor' VisE@Iigen

gick de-b med elektrisk maskinr n@ det tlev li.adock ea operatiotr på f1e'8

tims! öoh cla 4.OOO papper 6ick åt.

Eopsättningen gick tilt så att de olika siilomå }ades rot ett stof,t

bordl och seclm v3r alet bara att slringa I?5 gånge! rot boldet (med

ListeFKsy+bi1a€d blev det ,50 gånger rot bordet eå det w inte oyoket

neil korhatte i det @et. ]!eD för de! {9oda sakens sku'U! )

Fl specielf häftmskin var eskaffad föt att krea sätta }J@ma !å
liiuplig:t sätt i Pratet. ohs€Nera 4tt kl@ama sitter sc att iilte on-
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ålqsbil-den bli! ftirdcrvad. Det var extla iobb lara f6r ilen saks.

Efter rotglringlint:en k!ävdes rlet vanligen en kopp Etarkt kaffe och

iiårefter var ne kler att ge sig i kast ned Däsi3 sodeDt. Det lnleba!

att få j.väE alla de Prat' soa nu 1!g llydligt hopbäftade i höl:ar. Förot

näste adressetikettcr skrivas. Sou vä1 var kud4 ne skriYa €tt Pr olF

gåoga! i ta€et efterson dct gick stt erv:inds ko?iepap?er. Sir sku1le a1la

lleesa eti-i(etier klistros på krverten (kListret slsl<aale inget ridare) 6om

dessfö?ifrd försette ned S\qCS:s stlispel och kryssdarkoljng ftir korabddl.

Sedd var det frj.närk@a soB skulLc på också - Dd för$t nÅ.ste allt PIockaE

j! rätt i kuveltd och förs:indelsen ha v:i4ts för att fr! tätt lolto. Sor
liåa försihdelsex skulle i.dehål1a Pratet och å1le biLe€lc!, mdro lntet

sosligå skulle 94. till oedlennarr ildra till icke ne'Llennarr utonlMils

oto. ttado N.N. betalt 4edlensovgift4 lin eller blev det b8a en postgi-

lobldkett etc, etc, etc,?
llntLigen var å1It färdlg.t och det vat bara at-t köra fle til'd och åka

med 25 - ,o kg !'lelsh corgi Prat till Postenl

Aeo{s
flPORT

H&huden BRA\rlBLIr 0r mrAviF f ,I,/10-6B !öd n v t, e Ch Stometba*s Id-

vader u Catrin of llmawr har från ].rirs. N.M.Kevil1'Englddr la! av fQ
Ca.in Estradas,DjurgårdstMsvägen 64' Stoclholo. TeL. Oe/50 76 10.

Annons

PÄRNING

IIERDENS FRIAR, dg Distriktsåklasare iko MelLquistr KarlshlM' rel. 0454/

128t6, tarade S.lberås UI9E, iig Fs 3. ),ilalnqvi6i' Ilelleborg' tel. O4IO/

30226, d& 7t-r5/4-69.
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XNDÄS? TÖR NY!{iRJARNN

aY B. ll. Moag.r
(Fru The 9ei6h Corgi Leuuc Hadbook 1'56'
öw,:rn. "-v c.Diilenbeck)

Att st3rta en kefieL är ett Ellvarligt gtvg' Ni k&skc h1r hlft flcra

hudor inonhusr ien 1tt ha ketuel betyder 1tt hj ilere hu'11!:id ns ke

hå inonhus, si dct nåsto orADas bostfider åt dea ut''rihus och de få'r leva

udc! helt sdrr förbå1lMden. Eftelsor de 5r sii nånga, ks de inte få

alen indlviduelfe behmdlia€!, son sä1lsi3lshw'lam3 f{x' Dctta betyder

]giveivis också' att de inte blir bortsk?iddå o'h fömodlie4 blir su'lars'

nä? ileras raåltider och noiiion blir striiBtit regferåde' l'14 t?ir_k ;r för

två g.4ager, jruu Ni böriar. let betyder siu arbctsdeEer i' reck4' hela

året rot, cn Ni int€ är lycklig aog 3tt he en br3- kemelhiälp e1lcr en

hjehss fii1i.
Mycket fä uplföd.-re h"r trlinrts pl kemel ner de böri:-r' Ile blir 'rbitaarl

och Ie! si,j' sodRa 1v sine Rlsstlgr det var åtnjnstone so det 6ick för

nig och jrg tror, att 1u egentligon 1år sig nest 1v giha nisota8t för

då få"r nd rcda !"r vnal D4 Biort för f61 och 8ör intc ad deo' Näx å- ddra

sida ellt går b.r' beröMer n'n si6 sjäb'över hur duktiti nu åt' fdst

det troliå4vis bara v3! tur.
Det värsta fef 6n ayböliare k8 6öln är 3ti böria icd fe1 aveLsnsterial

ö.n fortsätta 6ed det. ,tIIs eon har 1äst lih" iludbook har fått råd on'

hu man skall väIia sitt rlh:ångsnlierialt n@ åvel1 on nd ksr fddera ut

el1t på besis av indivi.duella ege!3kåIre! och ststavlort gx" det irie

ifltid son ne tärkt sig. Oq }Ii efior tvii e]le! tre kuucr inte får det

resuttrt Ni vi]l. är dFi biiitrE ått t#o förlusten ocl! föraöka d lMM

CorSis ät brukshwd'.r och individuallster' oE Ni inte bar hsft någon föF

utr eå vilL ias sä€o, att de äf, nycket kliPsk''re äa iiii tror och ått det

komer oti taga dl i! tid 3ti hå1la Er barl ett steg före' Det idesliske

sättct att få det bästa 4v €n co!6i är att upprätthåLfa strikt didcilli!

och åtrtr. v4ckor är inte för-tidigt ltt böriå octt både Nl och Era huila

komer ått nå vä1 av en reg:eLbuden rutin'

Kemelutrlm@ för corijis behöver inte tsre' stora ooh 
'lJtat 

vilkei är

d av r^sens fördelarr och upPvärding iir hol't onödlgt för wo hudor'

vilket är en Jrtterligare fördel. De är eicLteriid inte flockdiut och det

är in*e tillrridligt att ha Ber ?in två lJ1aa tilld'rnnes och ilessÄ behöver
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v4r sin sång?]ats för e.tt ualvika brr"k. ltr. t6Lr\da siäl1d ptl siile Eed 4
bräda för ott hå11?" bädd@ iee iir den !dr:Ci3k4 sil18?11tsed. iieh 611€r

träull bå11er dFr var!@ och sköna gnrlon il@ kolfaste rint.!. JaG viLl

6:ima ha- en lsstgrrd till varje k@elbygrFad och aä! vädret iir brar ks
de va?i ute hel1 alagen, nen ale får elltid spri*;a f"i.tt aoliring tills@-
n6ns pi. iioldonen oc! på efterniddagen har båale de och ir€ nöie av att hål-

1o pi. ne,l trädgårdsaf,bete. Jag tycker, att da ulpför sig nyckdt bxå och

besbkonale är vsslig"tvis f6rvinade övor' hur jea k@ h6.lLa t"ädgården så

sygg oed sii- nånga hualar 1iis.". l{en hud{ma fär siE Eycket snaat r v1r

de inte f^x gå. Nä. aan 6ör r:lstgårdarr är dåt teoretjskt sett ideclisl:t

att ha der och bygrBadema i linier då :e dä"meal s?er1? aår8'a stcg viil
rslgörin8 och utfordlintj. Stå1n85el(3v typ cEneto. öve!s.en,) tir iale&

Iiskt för att avdela rast1iardamA. Efterscn ir.S inte ärrbr-svärad av öveF

vikt, he j3g aldrig haft nå/jat erL't Iit.t sxtr" rlötion/T- mor{onenr va!-

efter ale kaetar sig n€d i solen och sover 6n stfidl. När Ce ?dmer, känneil
de sig utt"åkader Eå rte €är över till stäugslei för att prsic ned huale

i näsia r"stg'ilai cch inm nd vct ordet av' rus:"I de al'lj-hop upp och neal

och skäIler fölskr:ickli4t - så eftr)rscn ja8 her gctt cn !11ts' h$ Ja{i

velje rastg'5ld för sig, Skällerde a:ls-te ild h1 sträi,ni'kontroll över. Ile-
dama kd och sk411 skäl]& på frädr.l1der 're4 när dc en fiån(j hax 6ett vats

ning, nåstc de sluta. Skätlsde ttt crsak bör aldrig titl:!t1s. om Ni får
s €1pr son skäIler ner zitl Ce udra i kulfenr si! tie den en orddtlig
dåsk. Det komer förnodliÄon 3tt gör& da åott och åIIa dåIiga vsor ä!

lätiare att behmdla vld s tidig å1der iin liingre fra!. fludla! 1är si€l

också duDheter från v"-r"rdra nrycket fortare iin al€ 1är 6i8 lioda veor.

H@dar, son är slatlgkainprr, ks fbrtrr,e:a dlt töiet åt 4tt la1 d@. Ju ?ildre

s hud b1i. ute rtt ha verit i s1T:saåI desto nilalre troligt iir detr att
hd sätter igån6 eit' och det ä. Er sak att se efielr att det jrte fisa
någonting stt g1åss on.

Hudar äter olik& fort och dea sa huden iir Alupskare iin de! edm. ob

Ni hå1ler två hEdnr ti11si@es' L'iv,u des ene siu oåt i ke@elbyggna-

d@ och den rdra i rlstgåralen och se til], stt det j.ate fims nå3ra bi-
td lwar fö! att förors2åa brå.k, Os Ni i:er iL@ bårda hudkex' se då till
att alle blir u?pätne eller ti11var1t4gn3. Vlr försikti$' när l'li slä?per

ut @ livtlg hEdskock fö! notion. Det är ett tiUfiilLe, dil- bråk littt ke
uppstå. GenoB att bål1a hudl! instiingda i olika nn i huBet, skgPa! ne
siEstänts&erhet och o@dsjuke. När }in förstq Co!8i var ett år gmoL t

r)och jag fimerr att på somaren komer hudme ui och får sin notiotr/
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költe jeg en ti]1 och hon hatådE den. Jag sav heme ett old@t1igt kok

stryk och eflter det kude jat hå hur nånga ie{. ville, fdrutse"tt att de

inte rörd€ liemes nit e1ler läddpl:its.

var lörsiktiåf hur Ni $-terför a hmd ti1l Ce eaila, sos har vttit bortl -
k"-nske för 1ö!nin6 efler nl!&ing. [lÅU ati ög.- !å den' tiLls de hnr litar

knutit vänskapen. De flesta ilrit"ticner k'r, klaras av, Den o$ det up!-

står en li{gvarig ovimskåp nell'r två indiYiderr sä gör 5r 3v ned dld enA'

Även on lfi bÄller den fuust?udigt n"vokiLdl från var'.ndlar t'lir det o-n

obehBtig a-bEosfärr sca kd lede till ett rllaiint sla€sBålr vilket är en

av ale Llensksste sA.kelr son ku bänd3 a uppfödare.

Var fölsiktig Eeai ått inte ge en dr5,ktig -bik fö: oycket r-tt ät3r då fet-
@ ICm förorsd(g sterilitet .ch valpningstlcsvär' Efter sex veckor bör Ni

klee se, oil bon Ar drdktir och då bör Ni öka köt-tet och nlnsko Iå torF

fodrei aa inte öke den iotala BänEaien 1v hemes föd'". ltrår väl valp^ea

komit, ks Nl 4e hde "IIt hon viLl hl 1tt eta.

J^g t..r {ltid in nina tikor i huset fJra eller fer d"4:r imm de skalL

valla. Det Ar helt tydlidt' att de lycker on 'letr och dat :jx 1ätir-re för

d1g :in "tt 6nrings- ut beln tiden fdr nit 3e, n-tt allt iir väl. Konirollera

efterbördlen och oo l,li intd är säkdr p r 1tt tiketr er ton' tö! Ni skaffc

råd åv veterinär. IblanA eftcr @ stor kutL är tikon uitröttåL och €n dii'l

vaLp kM !1i kvar och förcis1ki, besvår. Undcx d€n första veckt böl tl-
kss juver kontro1ler1s, Under dennå först.: vecka t4r v41!am"' rycket

litet och de* kM bl"i stoclodng i ni€on körtel. 04 iuv.en är hårder bör

Si de varns onslÄ8 cch Biölks ur en Ael Eiölk. Amsrs kil1 en bdld bild$.
PÄ vintee behöver v1lpa4& cxtrc väne @der detr första veckM och Jag

föred!år @ vomvattetflssks ned sten fraafö! vämelmPolr E@ det ii,!

fömodliAd diirför ått jag är gMaIE^di8' Snå valpor ke ocksir I'j.da av

va@@ ude! vå!å få vemebölior. on Ni trc!, 3tt de gnäl-1or 3v d@a M-
Iedniig, teg dö ut v&1!lådd 1 ra6t5åralen och bred d uryrj'ds bmddu]<

d.@ed i ka1lt vatten övet derls låalR,

Absolut lugn och ro år vikti€;t för tiken cch hemes vAlpu uder de förstg

två veckomar särskilt .d det är dd först^ ku11@. Det ke nra Bycket

ilritermdle för en tik ett höra qdr4 hudo! nos4 vid dlör?en och då bli!
bon ne46s och arolig. Äve! on !'li ekulle tycka det vår ttovligt att ho

d€n i köketr har de alet nycket böttre uågobstesr där det är ae?a lrivat.
Ibl.dd betr^kl3r ea tik aed sin första kq1I sins vafpsr ned nis6tänk-
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sRDbet och tri€oa gång åven aeal cktiv fistliFhet. Skynde" into pii. hem€.
q.d bcrt vllpamar hä11 don nrr^ och försök hur hon är ne.l alen cfter
4ågfa tim..r, ,la ti1ft11rr ilc hefre säk-.rt, nijr hon väf hsr kodlit över

förlossnings!ärsen. oin hon inte har nigon njölkr behöver lJi inte varå

orolig, deå kcmer och uder tjusofyr: ti.rsr tar va1!3rnr in6-en sk4det

oo de blr1 hil1s vornl. let finns nr'u31 v!l!a!r son hal dött i lungin-
flimatj.on E:oncn att mm tvingxt ied Bjölk i lu6omr- j.stälLet för I @8en.

Awiiijuingen 6r verklilen inte n,kot större pr.blon' föm-ts&tt 3-tt tiken
har skötts v:il, komer vil.lamd ott ätr rilciiL Eat, !ä! de Ar fär,ti.6a för
det, vsligtvis vid tre veckors Jilderr och de tycker bäst o! kött' elter
son de f^r den bästa nöjli€jF, njölk fr3n sodem. Så srrt ale äter ri}Jigt
b"a, ke lli btjrjl Einsk" !å qodersriö1ken cch vid sea vcckor ke hon

låi@a dea.

corgi-v3lla? ä! i re*e1 eycket glu?ska - tack cch 1ov - och har lätt ait
dpasgo sig, Givetvis hår 111"d olila oetoder för uruf6dli4l, ien allt
tycks fyckas. Rikligt med kött er önskvärt, 1en ile dtEl bitam är ilte
nödvärdigtvis täst.

Illed vid onkring tio {idåders åld€r h?inder detr 1tt en hud t1ppa"

netlusten och det är nåste1 alltid iust ad scq Ni vill hs i gott hu.1l

föx utstäl]ning. J..g led oerhört xv dettx ud"? ,O-tol.-t och gjorde niss-
-taget att ilate för h$al och tru$a. Or at el 8.dtl böriar ded dettar haa

ns Sivit si8 sjä]v en nåssa besvä!. OE Corgin iir en tik, 6a etön bort

det helar hon komer helt aaturtigt i hulf eflrer m ku11. 0b det är en

haxftmd it! ilei e.ndast tialen, soil k.e hiäI?a, :lsr iu oe! l{i hå1ler !i. ott
bektrla E! oa hes ätmde desto l-tingre koErer det att d!öior tiLls he
äter föouftigt. Det eudl sät+et iir ått letsas' so! cn Ni inte brydde !.
on ifoll han äter el1D? inte. Ni kd 8e honon sälskilt frestårde 4att

14& cR hm inte iiter detr bör Ni ta{^ }ort det cch l'åta honon gå hwgri8.
Det är förvinsgvert vad ]itet sud förs]melge kd göra för eo huals j.n-

stäIlning tiIl sin mai. och nedM vi tal1r on f,atr är det in'te ovdLi8t
för d hwd att tsp!'a natlusten d,r ooh då. 1b14d hor Ni själv inte lust
att ata. Fötutsatt 4tt hundon är på gott butrer och inte har nå5ra sjuJ<-

dlonsslnpton, skadar det hoaco inte att qå utd rst m eller ett par ala-

gar. 8n nom31 h$d b6! 3ldrig trug1s att äta och tvängsnotnlng göf, ner

skada ?i! nyttä.

Det iir d lia ekonoBi att dröje ned att ti]lk{lla veterinälhj?i1!' ad
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eftelsoa såd& år nycket dyr nuförtidenr bör ns fdrsöka a'ti 3v€5r&r nä!

det vetldigen ä:'nödvdndifb' I vilket fall as icke btjr dröJå. Å andrs side
fims det ninga enkll botenedelr soE on de anvåinds i tidr ke sFda nycket

p@gar. Ha en tub pdlcil'ins3lva til1 hsals. Hederr s.o Rser 6@00 bue

karr och valparr soil leker tills:Wss, ks skada ö60!4 och os ae inte

tehecllar dette ned ilets@nar lcm s\r uplstå pl hcfrhj.ee. 0D 1u mvä!-

der 4zimalo sål-va onedelbert och tvi tiU tro 6tin4ler dattligs boka det

velic@ hjäIpe.

Nä! det är vamt' hänaler det cfta, at-t budar bö!j3r snåbita på sig siiilva.

lia litet bmzytbenzoat till h!,js. 0n det t?Tids ii o.d@tligt i päledr iin-

de in till akieet' stoppar det snart irritaticnd ids ni-ion ri'kti6 ska-

aa skett, Infl@erade sql-lnader, förorsakade av bett ell'er skärsålt kd
botaB Eeal p@iclfLininiekticncrr dd lik3 effckti!'t ocb qyckei billi8'ue
är vefis oilslrd{, överdriven törst är i ref'rit ttt tecka pi njutbesver.

Rådgör ned en vet,jrinä! .n detta. tri&ttörgiftnins noal tdrstr kriikninge'r

och diarr6 kd vcra nycket farligtr net oe mn komer på d6t i börje ocb

huden int€ vcrkar, aoB od hs, k:uuer sid sixl<r k4 ne 5e en alessertsked

kaolin i litet kol<t vatten och Biö1k'1ed litet glykos tro b-irsor od alqjen.

fa€! bor! dricksvnttnet och ge huilen tre netskealar kc11t kolct vat+on €r

tredj€ time och IIWBN fast fdde fider fyrticått1 tinear. 0n Cetir in*e

hjä1per bör Ni skr.ffe veicrinärhiälp' ns he nl-ltid keoLitr heme föt lösa

dadar. Jsg har 41dtig håft @ hud' 6cn tidit ev förstoPPaingir tilket vm-

llgtvis förorsal(as av f6r nycket ber.

När N1 besöker mdla uplfdd&rer bör Ni iate toga oed @ mlssa av Era hu-
ala!. D6 tycke! on Rtt v19e Er sina e6na hudar och Ni kd biuCa den a+t

ge Ela någon lme ging. 0m de vill veta [r lening on rlå8:on åt dexås hu-
iar, s3- komer de att frå8a' i 'rilket fcll' lli km siig&r vad l'li tycker.

Xn u?lfödare av re8r BoD besöker en Me kem6l uttalar sfu teEdr& för
alltr soo hon verkliEen tycker on, och on hon lnte uttryckllgd tiUfrS-
gas, sii€et hon iniTentiag ofördehHi€;t. Eon säger INrE "iqi tycler int€

on huwalet på de! dår' iler, där har er dålig front" utq håller sig diskret

tyst ifråga on sådMtrr son hon inte tycker on' Ägara vet, rti al-lc Corgls

jlte ä! ?elfekta och k:ieer vii.l, ti1] de egna hedafias fel ocb tycker sJD-

nerligd ifln od d nytörilre, son uttelP-t sig för fritt. trörsök mra så

eoo Ii skulle vilja ett en besökte ulpfölde sig i Er e6on kemel.
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Eftexson det varit ett privilegiM cch e! glädje för ilig att mder

nåågs år ha fåti bidra!-a till hedbnken fims d€t egentlig@ int€
nyckei nybt för nig att skriva os. llnder rle sista tjugo å!@ har emel-

lertid så Eånga nya och freg6ngsri.ka utställare böriat inon !&scr och

eftersom Mrs. Gråy's första bok oD 
"'lelsh 

colgis inte 1ängre fims sJt

uppbrjnga (de tycks faktiokt b1i ett värdofullt aryegods inoo de falL-
jer, eon ä! tyckliga noB att ä€'å ett exenplsx), tro! ia€r att medu@ar

na keske skufle vilja ha ili€ra intryck av bur det var fbre kriget, Ev@-

tueIls dotd har tsglts etingen från Irs. Grsy's bol" eller från ile exen-

plar av the Leågue's Ilmalbooks, gon imeiråller his-torik on ras& efte!
kriget.

ChM?ionship Shows före kriget vaxade näståa slltid två. alogar, Förste

d.age! stäl1de mffi ut, men bortsett frår' några bnksprovstrdasset är iag
lnte ri.ktie't ?å det kfare neal vail scn hände da sdra degen. 0m md vat

lybörjare vår det symerligen 1ååg:tråkigt, sftersoo itrgs talade neil nå-

gon de inte kände. Jag -tror inte detio skulle härda nur efterson folk
är Bycket nera kmratli8a och ingen rrykrnlilg behöver k?ima sig oÄ ise
Ierad, son mM k@ale göra på den tidea.

På Cnfts behövale vållar inte ko@e tillbaka edrs dselea, n4 wa hE-
dlar var trogna ått stss dver natten, cB inte iLer{s godhiärtade iig&fe

betelaa[e en guinei för ått få ta ut deD. De fick enellertid tillbnko I
pud, när de visade sif; nästÄ dag, Jae lörnodarr ott al@a legel nåste

ha inbringat nårga Bbillilgs i ftjrtjåinst! T?irk cd nå8o! stor ela} hud
slitit sig från 6itt koppet och gårtt bairsärka€ång bLdA a1la de sdå

fångarne I sinå boef,l

Xfter kriget alå alet var ,rnt on bensinr var det en skr?j@@de slE att se

'rvaktens vm" på e-tt rie.ttåa destinerat til1 eD utställning no$ut ned

stora hudlar fastkedjede runt lfla vägg3r och hur tackGm v.! j68 ilte
stt nin corgi satt siike! i sin bcr.

Jag kd påni@a ni€i en cbamlionFhip show ned en inpopu-1är "afI!o@d"-
dodder clå 61ta de väIkinda utställaeå MäIde sina bästa hudd "ut4-
föt tävte" fdr ått visa sitt eissöje. l,ikaså en mM, trä. allc had6
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helt kLart fdr si€i ven sco sto11e få c€rtifil<stet. Hludd ifråg& kon in

1 ring@ son oo hM Sick med kluqrfct och trots att donarea verldigd
såg ut stt favorisela honon, stod publiken upp och ekrek 'r$j k8 into

låta @ halt hud vime" och aiet krdile hd inte och gjordo iDter när

all't kom oEkliåg!

The llelgh Corgi Clubr raB€ns pionjärktulrb, gradades år 1925 vid @ tidt
d.å !åseo var cktind i ledet utoE i Pcnbrokeshire cch carali€snshire.

Dee6 klubb efterföljdes Ä! 1918 av ThF Welsh Corgi l,eaglf,er son höIl sin

fölsta utstä11nin€i i. Tettelsill ät 1919. Cb Bowhit Peple!, lödd 1925, tvcks

ha varit dd första cheepion. Ch crldnych Presiilsrt föddes L929 och h43

soi Ch Rozav€l ned Dra{gon, son föilaLes 1952, tJak6 ha mrit dld huilr soo

vorkligd fick det hel& igång och i6€ tror hlaplast' att det fi&s någon

corgl ida€, soR inte bärstame! från honoo. Jag tror, ett dlet vs? lEr smt
mtuli.gtvis det fektm att dåvafu,le hertigd 3v -fork fr6! l,[!s. Gray år

Lgrl köpte en corgi,son pxesent ti1I sin dotterr nuvorcnale årottnilrg

Efi.sabeth, soB Btartade rasen på ilen svindlede v:Een dot polulsj.tett
tiUs dm nådde böjdpukts s(,n tvåa av l(ennelkfubbens registreringar
år 1960.

lrågoi pArade eEdast onkring 1OO tilar och på den tiden nåste alessa h&

vuit åv alla nöjLiga sorter och fesonelr nen he lyckaales bibrinBa sin

avkoma ain egen utsökt1 tLp och "qu3fj"ty"r konbinergdl nedl en "glmour'l
som ingm Md cv€lshual på der, tidp-r uppnÅdde, Jag kodner ihåg en gång'

uti! jog besölite a utståIlning ned en icke hu4våin och he lopnde på di8
för att vis& rreB verkligt tjusig en" son he hitt&t, och alet var natrr
lig:tvls nrs€on.

Hd blev far ti]l 1J rhmlions, rgkordet för en corgir tlots dtt ssare
ohspiols nåste hR tetäclct nånga f1er.' tik5r. Dema beilrift komer en-

alast Cb ).[.-racå9 llaEterpiec€ när3r såson far til1 11 chenpiols. Joel tror,
&tt näst bästa evclshud v4r ch leek3y's lelcourt Suprenscyr soil bLev

far tiLl sex ch$Fi.ons, allc tikar. Jag ks inte k.@a iiåg någon mu
hucl, son bl-ivit lar till ner än fyte ch&flpions,

Dra€on vu ualerbart kl1rt scbnrls,i<@sröd Eed kontrasieraae vlta sockor

ooh tringa. Jag tycker fortfårsrde' ett hals foiografi stär si8 vä1 j-

jåsföreLse m6d nånga av da8ens topphedar. llM var inte öve!d!iv@ 4å-

goDstss. He hadc d notutlig gärbbsvms ccil alet hade ockgå hans sisto
chanlionson, Rozavel Lucky Strike. I iuli 19rt bestäind€ Kemelklubbeat



ått PeEbroke coryl.ls inte Ekul]e fi ha k$eråd'r svd4s:r ocb '!tt endrst

bEds ned oaturlig stubbsvus skulle få stälL$ ut ilen i seltcnbor 19'4

åtettogs 4eea regel si,snm e! ftilid av be3täMe1sd att cirdig:r Corgis

skuU6 få re€iistrer^s tör siå. !'öre iiett!- h:!'le rlo två rasenra visrts w'l6r

bea?imtng@ "Ä!y Veriety iielsh Cdl4i'r.

D!38c,n's sonr Ch Eoz&vel Scnrlet E[Ptrirt bl:v ccksa es av rlsens stött&

pelue. )ir, :iorleyr son ude! nåaAo är vdr l1r9' Gr'"y's k@eLt@ frtuqhöU

d.ockr att he ilsåg ch oadne coch nf clsctdau ( el ,@m av Droton's söner)

vda en bät*!e bud. ltren ileme'svärdes nJcket litct av ullfödcFd i å11-

nffiet.

vl htr ch Teekay's Felcouri gupreaocy, sofi hä?st'mcr från hrperor och

soo, tilke-t iad tj.digse nämaler blcv fer iill sex chmpionti'ker' J4

skufle inte vilia kello hon€rn särskilt därkvärdig son chMpi^n, nen hon

vs utm tveke glmerLigen franrsl:iclde son 1ve1sh8'l och Ch llår&cas

lllasterpiece heilgtanEAde fr:in hme nest frrioståendo Cottrlt ch tees Coron6i'

Vaal Sutr)renacy v:@ pÄ va-r att ho nedläN'Ie sin u-tstäI1n!€s1ust'- och ain

goda benstomer nfuot soo harle försän!1ts ulder kligsår@t då utställninga!

var begriilosqde till en oEkrets 1v 25 siles och tbljaktligen kvali'beten på'

de @äl-da hwrlaxna kucle v:!ra nycket 1å8. Jr€ tror intet att Sulrendcy

nfuonBj! blev far till nÄelon verkligt god hdhudt nen en av htrs söner

blev far til1 ch Knowland cliptr'crt son hölt lekordetclet celtifikstt

ti.lls hd slcgs av sin ei.en soa Ch Zel'hyr of lrone och Clipper stod cck-

så bö8st !å listdr ev evelshudar uder tre €llcr fJfa år'

Efter ltrastcrpiBce |ar vi inte haft nagof, verkligt flmståen'le 4vo1s-

hualr son kDnat fylto utställningsringnma ned ett överyäfdigi'do M-

ie1 vidaret även on vi hnft hudalr son kd åstadkoB$d enstal(a frle

siåenalo corgi. Nuelo har vi [aturligtvis lårge flers evelshmdr att

viilja nelle cch llagterTj.ece hadc fördele 4v ctt varo son ti1} Ch Lees

SJtplonyt en ur en kuLl av tle chmlions' S)mphotry skickåde5 till USÄ

vid ett års å1de!' €å iiet var iqr att I'B'berpiece' v3!s kuLlBysie" Ch

KaJ4o? Mc"åcas )rofring Iist vis rcaefi lcst in Show !å C4ftst std-

nacle kvu för qtt fortsåtta det goda arteltot i vårt land'

h1 6ck som vl eldrig tycks klms stedlaldisera hos Jorgin verko! vala

stofleka. Jag såider qvsiktliat storlekr ooh idg dsår ilte viltt då

två badd av ungefår s@a 3-icrlekr a.n tycks h4' s&44 bqstome och

krcpp, kd skilic I ti}l Ir5 kg i viH. Mrs. Grry låid3t i si4 bok €n
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en lists ?å sex chmtr)io[hudlex cch sex chrnlioutikr-i" Dea t]mgsta hm-

als vä.ger Ur1 kil och dd l-ättastc ?'8 kA' te'n iJdgstt tiken vii8er 14'5

kg, d@ 1ättaste 9rI kg.

När ja€i höriade rlcA r.lsen 'ir 1916 bå'ia 0crFin sn bFlhändlig storlekt ns

!å senale tid ha! I?jsgd 'ch bcret'_r@-e 1cclntuerlts' Ofiedelblrt efier

klig€t f@s det o så,lu avsni& not 't€ slilkiga tLpelt son hade @it

Iådebogr?j,nsRdeutställninglmrtti'-bteng')dbsstomeblevdetYiktigas-
te, och demed föLjde resultlt"t 1tt vi ficii nånga tm6 humila ooh ilå-

Iiga föttEr.

Ida6 har mirel€t reglrtrerirge,r si@kit frin 8'9]' nr U6o tilr 4'459 år

196?. Sir Richord CIJd skriver i sin bok Cherl'ir)ns cif the $cr1dt stt "the

Fiold Spdiel" prektiskt teget förs@it, Cå' Ccn lvl3des frM tilf atit

sl-uiliåe b1i så" Iån€i' Illi och id{, att d':r rräst'n skulle 18 behövt ett

trealie pur ben i tittitl' Corgjn är 9n r)e'leLstor huil' Den bar iåldct och

bdstome lika str,ra s^n a äl€bfrdr vilken åv4l on dd' intre klsssifice_

aas aon €i stor bwdr iindå ä! ev 8e'ka $seqLig storlek' ilär folk kor

Der för 3ti köPa en såi11si6Pshru'1t s "pet'rt l''tonar dle aUtid' att de

inte vilt ha en stor hMd ach åe uin3tr eaenlleren i en kul1 iir 311tld

ile son går fötst. In€jer' 
"as 

ku för evie* vt"ta !å toppen :-v populatltet'

Pualla! ocb bei€Ies her komit frf 6":dqi kriSet, nPn fö"sälininge F-v

säIlske-pshuddr 'rlet€'r är s]@erii6en'tikti6 för de ffcsia ulpfödare'

Alltefterson bostädema blir oindre komer eL Ritr'lre h6d itt b1i ner&

eftelfrigad än @ stiirre' Ccrgins irtelligens och oödhet' gör den !opu-

l-å! hos alls som någon6in :igt en. JP-6 hdJ'?43, ntt etalet r*ris-trerjnga!

åter skall stis.

Ilranfölda åsilcter i velsh ccrgi trat är reslJektiYe förfelttares'

onerset trrckt åv B^ktryck4re ulJlll*n'nu'"t'
Stä1h@^f/zeLterqvist BoktrJcker! A5t Liiköpins'

Onslqsbil.ds: Iui r'!{ord Ch crawleycf')f, lterk 3al-ad av P'E'i'lålli!'


