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ÄTEI,SRiD FöR WEI,SA CORGII

Specialklublens fö" gällskep€- ooh Dväl8hwdlu avelsråd

Flu Greta Sergefin' tet. OBh66 21 11

Eualsr EoE sltter och Eritra!
l- 61na bå3 på utstä11ningar -
DET .iii rnll(rcr, DEl!

JA - nen hE mån8å tänket På

att dle ofta vlsa! slF aggtessivs
pÅ Ftud sv 61n YaktlLstinkt?

sTi{!I, TNTE IN EIÄ PERSONIIGA

TITLEöRIGSEIXR I 3ÅSEN'

od nI vetr att e! hund vlss!
sfu stiDsta slala leal bugses

eller nettes väskå bredvid 319!



ern .rrii siT,r,sK/,Pn'r dJiii

gs frågar son iog nlnga ii!,agcr st:llis inf5r, år: I'Vod Eör

S]1lskapet för nsalledBar utaEför StockholF?" Svarot ber vä1

oft3 blj.vit litet svivotrite, o€r etr förk1trrin8 ör tyvdrrt ait

ko[tsht 6eA nedfeona!r son [r bosatto utoufJr det oorldle, 
'lår

siy!o1set Ar s4dleilr bLir n€r spo!oAiskt ofiast oY elionodisk&

skäI.

lro bora int€r stt osillemnrt. uton?5r Si'ocl(hoIE iir g1öoAcl Vi

hsr ju itrod SiiLlsk&pet mealLeEnar P!oktisirt itSetlfif'd hole

lanåoi och il€ssutoB har vi niSra frin våro GrsnDIäaacr, Yilkot

BlAdo! o6s nycket. Pör att si,iBulero kotrtåkt€r konncl vi aii

tiIl nåsta tr ta ui 6n fullständii medledsoairii(ol Eod naant

aalross och l,elefonnunner. Detta !5r sii dLo soo bor p3- IJooEra-

fiskt 1!,n?ti;& ploisar skoll kuntra h::Il-s iroBtåht Be'l voratr'lre

och för att vi i Styrolsen låi,tn!o 3k''I1 kunaa se oDslut!id8-

etr pi ale oliho PlBisoraa.

lr BBslutnia;el på ea pLats iillråch1i6t stort konher iaC ott

tsga trpp i Styrofson €it förs11g on ctt l:i3a3 cn SäIlshrpsaftol

på aBnan ort dn i Stockholnr dr sxonPelYis i dqslutoiai till

en utstä1Inilg, så eti dYon övriEa noallonEar skell anse ilot

lörsyarbelt stt stdnna en extls l(v:il1' En förutsllttnitr; för

ett sF,aont 4rrangcnoat ir dock att ili siflva vissr introas€

för s4kaE. Skriv darför nå8ra radet ftod syBPunhter och önske-

na,I !

llär036i å! roAaD platroroai on dlisliussionsofton i januori' då

fortfaraDdle i Stockholh.

vi har ?ri!tr en aw våra ooaloobar i Dannorh, '!ogc Cbristoffer-

son, få,tt sti nyckoi trevliSi pris' on av i'on:1' Dstrsh Porso-

linsfal!iL tillvorhad stå,cnilo lfoIsh CorGi' ott utdoLls anliSt

sdrskildo roglcr. Så. no8 ör Yi nodvotns orr Co!8i-introssst

utenför Siockholdl

Guana! nossnqvist
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pi. ursr:illiiri{G r E}IGLIND - iJELSil CO&GI LEIIOUE !!qd i!3!!-19!9.

Glaaa hiilsairgar och lösa hundhå"r Yirvrade oss t,ill mödos i

fö!sXcA€D slou;ht dit vi konnit noil eit av ile snabba oxprea!-

tågaa ?!i,a Lotralon. i'iorgonen vor tidig och vi en oDing sönEi8at,

ootr aen feb!ila staDnlBgon väckte vårt livsaDiloa. I vorjo hörn

kodm&tlos och ?uisaales l5O corgis infdr aen konske qihtiSaste

utsiäIlDingon för (enbart) PeEbroke corgi utralet å!at! Vol3h

Corgi Lo&gue Sho*. Så låEAt Yar allt likt oa v&n1i6 svansk

utställding, Don Best iögonfallaniLe skilldrden (ellcr helIro

då i.öroDfål1und.e) var IYsTNÅDEll - knappest ett skelI hördas

från vare sig dom&triDg eIler bås undor hela ala8on' Dot vor

foktiskt st{ijtrt ot', sliPpe hJja rösten ocir få huvu'lYä!k' BB

ennaD skillBLrd vor vänlitheien mot analrå \undar ocir frinnande

nännisko!, son iyck'tes präg1s ssmtliga corgis. iiär hsdna bluksr

ilei vard fitot mox blandti !å deE punkten' alItidl dilgoD soB är

sulnul6n sot 8T&ntroB å,tninstonc.

Dooa!e v&! Mr. Idris Jones (DolrcydkotrtreIn) frå'n sclos' gaÄ

to8 oool, osa ned ssmn& chosfrio vdDti:bot 6on dYliga funktiorii-

re! ocb utstMlsre och ?lacorade osB broilvial boaö6aiocsbord€it

a'or utsikton vor minst so8t fbrtrdfflig. En A€tali iag Isdo

ndrke iill! en holiitckende "bailrumsDotis'r i mjukt' tjockt no-

tericl gjotde borAet h&lkf!itt och trovliSt för butrd!rna att

stå. på - &bsolut l8got att ta eficrl

D€aLömningon sheddo i raBkt tsE!o och oina kat$logkeaier blcv

a1lt bIåsre Bv kulspatskonnentere!. Det vår onektiSotr sköni

att hc svenshan fiir sig sjilv, när atE satt så cliii i cqstlu6t'

Jog kuoilc iu sklive vad iEg vills uird ett s&ro någon'

Det har förokonoit flerl iaitricroac ertikl&r fritn EaCLnd ocb

eEGolska utsiällningdr i senoro nunn€r Dv Corgi Ptott varfö! j&g

förcdlrar sii sadnanfeito 6ina iniryck utan att fö! nycket gå ia

på enskilda hun.iars plocoring. Först några or'Leatlige av€P?

iilr-sscrnd vor stora' Dor, hunaLdrno påfeIlaqdo silå' Dctis 3äI1d€

så,väl buualsr son tikor och vxr kaDhåida on felbeAöotring frå!
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6in siildr von son jcg Ar viat stöTrB sto!lokor här hcnEa. Mer

(tot Ar ju ingei ?ol ott h411o sig till si,ooilardlens nåtts- octr

yiktsfdreskriftar' on iLotolisr och balans ä! rikiig3 fö! övri8t.

Och nilnEo av dlessa nsnl,il var av utonorilentli8t höG hvl1iiot.

Färgerao varie!aae noltaa sprakan.lo rijds' Eiuktr mörka sob€lt

och BIönsandl€ t!€fdrgadc. Visst fanos .Iet on hoI aloi Iiusa,

tråkiEa Eyaqsar kvat, nen de doftinerado iDto bilaon' Tanaenaon

gÄr tydligeI not miodrd storl'ekar och siorkare färGor - Iiioa

msa neggsnalo god ...?

Tv!, oyelshunf.trr hsr dsr riB onilro sott sina spår i d.on unga Be-

Dorct,ioEont Chadplo! Caswell Duskie i(night och ChaEpion (oytop

I'iarshaltr bådo välkänds fiBu!or dven i SYerigo Soion idportor&dl

evkooms. PersoDligrn fö!edtar ieg Duskis Knighi-ty?oa, Iagon

stor, bra baI&ns, vockla huvuaeD och hdrIiBD fö!gor som ro8oI.

Lu6tigt log hot hrn inio lycksts pioducorå s& nliSa bra söD€rt

Ben alesto ffor esckri ilöirtrar. Koybop llBr3hn1l hsr soit snitts

pl sin& born, ilo vor små osd eoA b".lons, non nigra haae vö-l

sBå huvuAeÄ, De flcsi& jag så3 vor lortforonAo kriag årct ollo!

yugre ocb nir ils mcd tiAau blir tyBgrer 3gg AisPropori'ioa nollaa

huvua-kropp up!stå..

Es pri.sbelötraal son flÄtr vf,rale!r svolsbuoalon Lecs Chico (Dushi€

fniGht) och OrangeoiLo of 0l6atigh ({rytop Morsball). Dcr sist-

tränEtlo år fiir övrigt kullbror till nvd Vnlingers inport Ororgohen

of OlaEtigh. 2ro blandl aIIa hentrusalor bl€v ungo Loos 0rpbeu6t

son.irvi d.ot m€siu och bdst& av siD Eor Ch Loes opeLsoDg o?

T!alanA. Tyvdrr ocLså aon Ijusa pä1scn. Modt inirosse tittatlg

jag oftar Storderbrnks Ponny nei, Dcn soo Iäst fij!oCåoEaL€ aun-

hor av Corgi Prat så,9 kanh;iqila d.os lille trotise! on ait Stot-

ncrbatrks Wirrodl Forgus byits not raerikcnsko Ch Coto.lo IIoigo

SsBdlipor, vilh€n under keraniäntiden nealhoD meiL b1.3. AoD Äu

&rsJedlo P€nay Iiocl (efter -,n Ch Coie da Ncigo petrnysoyer).

Håu Id! vsra don bösta ur don hullotr och så6 bre ut i lrofil

nen va! ana.asi on bosvikolso i !örslso. Dot Yar hcn into oa-

son oo oit yaro - flerc unghunilar kundo ba bdttra beiib.'nsröteIaer.

Biisio hoahuDdon och sodsrmorl ivon BIR och Aärnad Bcst in Shov

blov lonboln Sun8ladc (Locs Suns^leo - Lecs Mi.nuot). Dei var



Loos Bruoette
(nor)

!oos Scherzo
(?ar)

Lees Jockpot

Lees sonatiDa

2, clt ToBiGo, l. 2r.12.1965' röd och vit
Leos Låurooto

Int ch Loes SYoPhonY
Ctrtrtote of Covfoldl

Loca JrckPot
Itri Ch Less Faiiygola

Le os FirefIY

Ch BatDey ot B!ox€dtra
IDi Ch B&rngroolitr of B!oxeEita

zonit,h of Brsxotrtla
Int & USL Ch Veniiy Fair of CsEcountv

Ch Molacas llastarPieco
cb Bo-P€€p of cencouaty

Loverda PoIIY fIilaors

J. ElT,l8iil.tiNon Bl,.lqq I&IlEr f. 18.6.I969' trefät8oal

StoroerbaDkB AoDifoco
Uildenoonor i$oniled

' Hililcnmatror llornaia
Ch HildLoEnoDor Crova !titrce

ch Lois Suasolvc
Flldlonnanor GoIiL Cro*n

Hildlcaea[or N€v Ddybreok

r\sk&ai of Elsaylo
St&r Trim of Elsdyle

Doublo Star of Elsaylo
llil4enosdor EvstriDg Sisr of Buleorlg

LeGs i{eIdlvyn Ldscolot
EII€n llary of Dulcorig

Ärabolla of BuIcoriS

LidiBsö, ror. 08/765 48 99 ;1
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onalro å.!et i rad jag såg hoilcn och trets 

^it 
hen tyCli6t vi-

scd.o, adt det fonEs rolif,are sakor in utstdlltr:ngor h';r i ydrl-

doE, kuado h:!.. inte aölj3 sin ioppkvoliiei. Vissa hund3r Ar bdst

plt dysiånd, otralro yinacr i närbiidr Ben SunGlndlc 6jDrde si3 bra

vcr hon ä,8 bcfanD sijs Ett uDderbcri v:!ltechnai huvu('.r GoA

substans, börIig nJrk sobel.teckDin6' pertekt storlo;( och väl-

bålaaser&d. blrile i.öro1se och sti.llastf,enal€. - JaJ fich rikti€i

ilha-be0ärn vial oBblicken^

?ikklassorde var vdlfyllda och gdaodgrrndc nv nyckct:ri3 kvalitet

- Aot atohorarbetot evuDataalee i."g intc M!. Jones. lllr !zn!s vach-

ra döttrrr till bådo Duskie (aight och rioyioP I'lorrhall ocd. Vi!-

letrdl€ tikoar 3-åriBl iJyvorth Fox4sh Juli&an& (Duskie iiiighi -

Foxcsh ltinroat Juliet) bley BIl,i och chaapiun p& höPet. TilL nin

fijreånirg' höll jdA pA att sdgr' fJr i don försttr klcsson iag

sÅg honnor blev jag i ilet n5rDasic bssvikon öve! l!o ?locoring-

on. Dot ?onns ju sÅ nångo enara hä!1i3d tika!, rikdi:a blick-

fång, i riÄgen: lian hoB gjolao 3i3 blttr€ i rörolse öch pt 3v-

st3,n(-1, 1v€n om ja6 inte blev sidär riktigt fJriiust' i hanDo.

Dct btov jag iLäromot i holvsyst,'rn Lecs cd$sIot (c Duskio Xoight)

och llar€hallalottertr Loss Cinnanor', b.'rilr prisbelUnta Birhröile

charsbubbLor. Ett psr tikar ned hirliS bedstonoc baeo Ch Eil-

dlonnaoot CtovD Pritree till for (bl.a. Ii1]ennaÄot Gold cho!E)

och ja€ 6åg Eågro snittslga ovlioenor ofisr nuner &oerikansko

chcmpion illnroA lorgusl !cD8&via Porpoiuol Joy och giorncrbanks

Gcorgle Girl, yj.lka i niit tycko va! botydliAt roli8oro än ha!

sjdlv.

UtsiäIInidged ovslutdiles ooat ait oia mof, ombndls öve!I3nla niiBg-

acr dy gldnsetrdlo silvolPok4ler tilI viDnorno' Yilhot också skeA-

aIc undlo! spplÄ.der oeh gonytlig stAoDiDg.

Itr. Joues boito lov&! nig on interviu eftor'4.1, doa så3 si: ut-

dotiod ui viA bedömDisgons slut' Att iag into haae hi:rta ett

prosso honom för hå,rt. IlftBs komdeotdr i sanoenal!og: Ulghutralar[a

var säDro äB tiketnor bI.ft. dåli8a b4kbrDsrörclsel hos cD AoI.

övorlag bra storlok och törc6! (sidIv fö!aåror hon trefdrStrde).

ViEnandto honhuÄalon Ponholn SuoSladc htrde htra eIItid tycht 06t

odsåg hoaoo stÅ, i särkloss. Bre Ydr också 23&n Lees olpheus.



Ti.harao var on pdrs åti uu"l,t"l,.t:'u' nå'r6r oci: otltf;r ii-naa

lbr ett n:':gon otrshild sku11o onrinn&s' SoB holhet bre rö!olaort

uttryck och firgor. VitrnanaLe tiken viscdo sig va!a nyckoi bött-

ro än vs,l har vid färsta strblickon tycki' "llrir har visats on

sEDLing corgisr fr.e. tikar, av cn kv2litci som vll 3trnars olil-

rig koEdcr iill syaes På en 33-ngl" oYsl'utode }lr' Joacs'

Instdnoe!.

;gnes äult6a

_.-_A
il
I

Tt11 svel!
Eng. iEp. ORANGn4AN OI OLAII!'IGH, röd sobel n vita tecken'

BäEta ughee Cetdiff ch Shotr. vid 13 måtaders å1der utstäUd

I gåager 1 Svelige ned föIJede resullat: I ukk hp cert BIM

Sköde Int, 1 ukk hp 2 3kI ck Notrköplng ocb I ukk hp cett'

nä6t bäsla h4e Stockhols rnt. i i

Fedeo Cl{ KAYTOP l4AlsilAll, hår ? cert. Avkoma a hds fölsta I I

kul1s hd i år utstätlningsdebuterat i England - €tt tiotaL i I

(diirlbled oldgend och brode"n orogeade) hs kvatlficelat I I

stg för oruft'6 utstäunilg I fobrudi. Någls kemls ned 
I I

fregångsrlka Msshsllva]-pd eit Stomelbdks, Uey, PengaYin, I I

Lee och Brdentra. I I

Moden I4ÄCNoLIA oF oIAIIIIGH är en trefärsad tik s@ såti i I

nycket bra på utstäUdngsaa i eo@8. 8on är lätt tinje- 
i i

avlad på certvludetr I{1 Fi of oldtish. 
I I

lva Val.lnge! , Johune€hov. tel B / 59 30 29 
j 

I

-- 

_---'-: 

- 

-------'-- -\l

0MSLircET
n€d velsh corgi sll}uett€t iir gjort av Torsten FöLllnget' Stockhols'
IVå SJCSTF t.ål-.**r hd' bed konetnäreas tj.l-lstånd' givii o83 rätt att
tlLls vidstc mvända siLhuetteln.- 6ob onslse till lrelsh Co"gl Prat'

Torst€n FöIlitrser hd fr-eför ol1t hsft diu (t€nrE, hudd' he5t8, katte!'
ilåil;"- etc.F son notlv för sina tuecht€cknj-ngs och Bil]ruetter. Iles
t;ske nået känca verk är t'I'enu på fi?ixettr ned 1000 rensllhuette!'

Förutoo konstnät ?i! lö]-Iinge! verksd sob logoped och sql$edagoC' 1965-

irä. iv "tt 
progre on Fölltnger, där hM bl.a. 1"t6sdG-klippning 3v..6-1lhu91-

iåt, ifrtr"a-ptägro hnr gjoris även sv Tv i Fintud, TyokLand och oste'!1ke'

FölLingor hs! sjäLv ltellersk vinthwd' skoisk hJorthmd och irfåinsk
vaghutd.



EöSTEIiS g!;]j)Ii^r:'aFroll

I l'laingården,Krisi,in:Lovr t:odit'e
lokal ägde SfCS:e 6äir-61iaps3-fton rdr,
deD 25 bov, ned 19 cle:llragare' Det val
vår företa träfi ef+-e. ..1r1 3a nt saJ-
rel56 vafis.

ntt rycker Latr?sssi.1 ^cl: t'lvl-.'i(
föledrag bölls av rei.l:.nd. l{LilP-brtil
nemerfelt. ( Donarc ocir u-DPfidAre ai
pud 31./Kd , /

/hnet vsr t'Utlodri:Ig av våra hDc.'
utr. Ett äMe sotn il n:i olraa',i$d!
Utr Bu skul1e ima tlo.

Efteråt se:verades !_i e]r iJcke'!
god potablssallid m''d I c" c.h il,
s4t kåffe ned dopP.

I 6ebsd oad cletla dei {1e3 gJC;:s
hederspris ut-

let vore roligL or råra IeClc.n;r'
ute 1 fddet c:ktå irud3 vota nra-1 På
våra träffo, Därfiil togs e-' d:slil:-
slob upp oo hu! !i skå;l@,a lös; dci,
DraLtisLL.

En mijjlj.tne! är ,ial:!l-c r:c t'rIr:1f,
träff8na tr1-.1 n-rg.rr ":-. rj3',:Jlaal q

1 Stockholn,
Kvä1len fortEaltte s.:d:l ncl er'

pratstund Ecd1eMa!:.a :n.ILd iills
det Er dags att brl'ie llii, el--er en
v€rkLigt giv@de c:l g.a:ilj-g tri-r-
se1ldä-l-1,

P1a Erkkhus

Tllläcgas km aiir sd]Lsl<apielloner'
Ilbrllrgade ca. 300!- :eonot lril1 S'lu:

"å Erod av att några reol ( 'o'i :t L '

iör-förplägnåden oal, a',r r-Le--: hJäl i

tos åt Eed do l!sl:tisl:9 aai@genarg-
e!. /lled.

EIIi!.HIl,LS
I{EIl:i!1,

hd fått sb fiirsi3 ldr1l u€d

velsh cotgis. De! 2j okt.-69
födde nIII'AnEr'{S D !. Y Ä i i
va1ps, l' . I lryar, n-,.1 lioiii'
CH 4tF,trDOG 0l T'IYi.[i :or 1ar

Elvo! Liådb.rq-lirirlsirön "lnsebriti 1r;,1si_5-, Luieå

.! r_r s 's jl4-E-!.-å-!-LJ.-E

)^r"r:r Ji: .ts fi. jdrdn w'l sh corgiE'

:r;r er5irl-I:! -'f'drs ilederspris på 1n-

::: n. : i-o:1e1ia u"-slråIlnibga:

Si"1ll r.ln a.t l:-lil november 1968
,i-:r-;1lr .rl1cr';, r,catarid, ttanhärl

IrLn:j cl., 15'L' rEtt..!969
l-1åI, B !i 7 r'ron, /.-vsgen
ISRDEN6 EL jI:; i.., l,,ljlgberg, EDskede

r4isire:'1! ilitr l?-13 åp!j-l 1969
l'1iT!,'irJ:.-: t 1c:41r, L"F.ingberg, Ihsked€

Jinli; i:1 cen ?6 11 aPrl1 1969
fo: "fFu. r, Li,Niisson, stockbotr

r:Jl!åq den LG-l] rusj 1969
si:it',.Ält s tt;lif 1r'8, M. sko grund, sellnii€

q'(i!r'-., lin G; ee;rtenber 1969
cl-is ii'tAi, ClrDIl3 ;lONlrIE,K,HalU!,lIdrydå

Pir,!:r.,,!:'r cc, 4:5 ol.lober 1969
goltl..,i U.vr,, i"-thsbe.F, Karlstad
l'ot l-r:.c.: Jl; r.r. -,/rh6ber8, XslBtad

3"!c :r )1 . :e.r :.t-:6 november 1969
itli.iF(E, &at-f.:::.-1öv, lnslrede

DtqRVeR, TBO,
I r.lj.i.!.1.r' l.Y.':.1. "1.?.?.9

.Lw {le r .rlc'lijilgar bl€v åTets h@d-
l.cri:rr" ins'"rllLd. Diriö! p1d€rao !u
er- k::. biil .,den i Biiillet.

llur sn'-: !i lioMrår i gång beror På
slii:r'rtrIien o.h ky}$r hen vi hoppas

;,å s.,rrte" ar. nus.

{1.1a !"rtrie!a-rrl: onbedes så snart
ror mijlir,: j. ):orta<1, Eed dtingeE
s i+cli:-al-r- I.i.lly'.)rg'-,e.r a8/& 65 l')
rlj-I.i cr.nL. l-_d'sLeddfen G. Nllgsob
'-e1 'B/)a ,:) 2i för Mälnlng* eIIe!
fii.- fr"åninef r"

Pes: efi- lc, lli'Li,rlmta1 för ku!3en
ar' I a ritlgat.e.



Il D6n 5 soDt. onordnoilc Pudol](lubboa och Spcci:!lklubbsn för

ll aorr"n.n"- och Dvarghutrdar cd sällskapssftoE i stockhold'

ll oai""rt Ingomor NordlborS' Ltrnd' t'"1adu dc13 oe &vofsPleEeriBg

ll ocn aef" oE fdrgEoasrvning hos PualIBr. Diskussion och san-

ll r"t totiu" däreftor vid sup6borden. l'fc?rs rodaktiotr var t[är

ll ".i' lar föIier ott komEeDt6rut reforqt.
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D E T P O S I T I V Ä ^ V E L S A R, I E 1 X T.

ev Sivo.t Ni153otr

Närvoraade .....

Föredlregot oo avelsplanoriDg Yer edl!essolnt ti11 011a som hdr

dod uppfödning ott görr" sS! hEr ijYsr I.ooo dcAlomnor' Do

flosta ui€täl1alo, nen o&nga ör också. 'lirekt insaijta i roletlo-

nc! huldar - uppfödnin8. l4sn brile hopPols ott ftor "skyldigå'l

haae &oonnst inbiudoD iilI oÄ Icliiion on ajrtuoll gatrdtik' sak-

ndAes gjorde tyväir även aågra av S!ocialktubbens avelsrådL'

Adj. :iorilborg iElodild nsd koqstoteleoalot ott 8O-9C7; ov åv613orbe-

d€t idag iDte ör rlSoD plsnsrad avoI. De toPphundor, son ibldail

visas I)& uistslIningaraa, ör oftD rosultatct av etr sludp'

UppföitoroBs mä1sät,tni"ng är diffus. Det paro'Liska i att n&D stigot

si6 viljo fbrbiittr^ on ras i dass halhot PåPeko'los i j:nförcn-

dloi cv nanniskatrs ko!tc Iiv msd citt PliEciat avetsarbetcs Böj-

lighot€r' probLoo och förutsättDingar'

llen/HoD hsr liko sä11ån ilYoDterst d€t rasnotsrial son finns soa

gjo!t trågon &vo1sförbo!oaLslsa öYer huvu'l' (Hu! ofto b6rjar iEio

ploDoriBgos i och 6otl att tikon börii'r 1öpa?)

KonnelÄoo!,

Ett nyckot inirassoDt lörsleg s-td11des' Nift]igon ott bostiim-

nolseraa för ait få kctrDolÄamn sliull' shitrp&s' Dlivandle kcnn€l-

itrtohovoro skulle först visa uPp kunskopcr i goaetik ocL dvola-

noto!ia1 för &tt !l koDtreldsnn. (vorför iato or'lno en veckotrd-

kurs, alilr aleldegelae P!epolorot kunskr'pern4 i förva8?) lien få!



hoppes, att sKK sstrost *rt-"n';Juaro ror"u"a"ofullr förs1ag

ti11 behonilling.

(Och varltt! iBte atorilna ei likdonale ncr evåacoraa Lurs för

oyelsr!,tloÄ. SKK ha! kursor för aonoro och ringsokroiorare,

D€a skulle atet inte botyds ner Pi iäogrc sikt fiJr dotr tot&Ia

huEalsituaNion€n, on ntd åYoD satsaA. !5 någoå sorts utbililoiDg

för avelsråalen och uppfödålna?)

Positiet föroAra{.

Det positiva noa ad.j. Nolilborg vor ao riktlinior och !ckoonoo-

dLaiio!er, son gevs föt htr! sYelsårboiot skullo läggas u?p. O?'

tast bör oetr odAost dot DegaiiYo - on fa1&kti6hot']r - on Aei

icko öaskvA!da. T!ots att sysismat stt gå eftot dofoktc! i

självo vorkot ä! ett sublist förcnklrt ovclsolbe{o. l:iu fick

{börcrno Dågr", oliks motoaler förkl&re.alc.

Mi! btrld $r bäst.

Ätt tooli och p.aktik 8ör ha!& i hond bör vortr cn sialvklarhct'

Lika sj51vk16!t son dlet dr med llgglLgjg melllD uPpföalornd fö!

oi rationell 4velspI&Deritrg i AogoÄ9 situxtior. Eti Positivi

ov?laorbete fordrar oitr uPpföd&rc av deD kvaliiict vi ti.hnar

sea idag nå,ste kunre erboto tillsanartrs. (Ätt Aon kyBologiska

situ&tionea skullo vartt adaorlulc$ nu on ront Po!soaligo in-

stätlDing'rt och avstÅ.nAstegonåo! nellrn hudalninnisho! niDilre

fått rlilo i åyols&tbotet ist,i1let för sanorbote är on tiaig

up?tächt ilatr gör i doDna hobby,)

Eur trdffanae !änstle idto förea[!6gshå].lsreD on ]rur onöj1igt

nen kon ta enot kritik ev gig huad, tsodtotr hritik av sEEdt rr?er-

sonligtr' trccopteres. (Hitr huaC hdr inga ?eli iå' nctr dot bo-

ror ?å..,..) Det ar nöAvEndigl, i aYa]sPlanorirgon ott helt

kaIIt kunno Placero sia ev€lsbunil i dcn totåla invostoriDgcn

o? ayelBndtoti4iot. Inga törlÄtaDdcr övorslätands 3örir1aritr8al'

Tcato nodtrrvairqon.

Ea notodl att bringn litet rodl* i vi.lLervll'Ion är tostot. MoD

pröva! on dvslsbuld Beil cn hunilt son har ilcn de?okt n&n YilI

tosta. En defokt t.€r, son kosner .Y tvi. rocossiYr gcic!.



- lt -
f,c1tsr ei cn sadan 8cn a blir ao defcktqn. 

^Ä 
ii! fri ?rån

dofckion och Aa h1r anl&g fö! aoil. llesultatoi bllr dö!

Dofoktcn konnor snkolt

frcil rdeal 50,6 chcns för

doEsomBo. Ilur :ronbitra-

tioneå ov två Iiljo! koD-

nor att, bti bö! också testes. visso liBier p4sser 3on bokani

iDto för velardlrr. En fråg., sjn jag iyckdr osiikt ayker uPp äl

vaA n6n sksll göra råaL result.-ied ' volparno/bunilårqo ellts:.-

Son svor bohövs vä1 enaast oti konstrteranåe av oit sonns rs-

suliEt får vi i f,11c fa11' mcD di a?lenerot och neal okIlr hEr-

I edring.

UrYalsbotoal€n.

D€! kanske våili31stc netoåsi av alla 4r urvofsoetotlon' I'iaa

td! ut Aoi bästa ocb anYäad!'r vial peruingen alot ur sia syb?utrkt

bilsir. Ur rosultetot !locksr nan sa, ut Jet biisis och för deiia

natcrial i 3in tur är eEaLast dai bästa gott no8, o.s.Y.t o.arY'

HetoåoDs betyd€1se 1r begrdnsatl. On rsspekdivo båsto hund hor

aloa ödskvårale föroiigåE ait neCärvo ualot bästan voi nas inio'

(Ätt barneD efd€r iDlertrf,tioBeIln ocL noratiska choopionc i llo-

re LoaL ofta irte [! prisnössiga sjclvo bcr alla settr prov PÄ).

!J-:!-s--i--er-el-!.
Baitro ti.n urval€t ör etd studlerr LeI- och halYsyskoE och ileras

cvontuclLa ovkooDe. Pröva hur de tll inavcl, YiIks dlofoktor

son finns otc. .!dj. Nordborg vorlealo ?ör ott otltför oyckotr

och 1ån8t boköt föraiupa si8 i siont3vlor. llan rjkDot n€il 6f

aoaärvnirg efior fyra Sonoietionc!. Visserligen kan o&n lete

fr4d alcf€h+-or gonoh stqntovlosiualicr hon ett bygga siit oea13-

arbato pA stentavloinaiviasr 6-8-10 Scneratiooc! bakåt är föge

posilrivi.

IadYcl.

Riskorna oodl isavcl ir neasotl, alInfa vitalitot och bortfoll

sv visso gonor. Risker som into fr,r ncdvr_rileros' Äadir bctono-

d€ lörod!egshålIaran, stt svelsorbeict by6gar p& iu- och utavelt

sodl cn nogs avvögil bclors. Gctrctiher talår iBto oo jnovol aon

koobitretionon oa11an ottr s?ocioilt slaktsks?sfö!hl'llando' fD-

DA

^ 
f;T;J ^l-J;lig

,\l Åal^r-l ol unl'olI I I t-l-.|
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avcl är vario mctod diir n&n aelst fd! att ninsko Derhoton Dol-

lon tv:, idalivial€r, On nen borts€t frr:o alsi iDavclsniriEun sos

6i ros koa uppBe.r ra,knas siillaE kon)rinriioacn dcllan ltusiaer

och halvkusinar sofi inevel.

Ddroft6r nönrde adi. NordborB on nctodol

(Ironozygoi kalles en lndiYid. soe har två

gonPsr, lt.ex^ !!, ltk, gV.)

164.! för

ro olike huaalar i linjo B och

för att öka lromozygotln,

Iiha go!or i ott visat

och ovhoomo. 2. Llpieovol. En hutral p$res neil sid dlotto? och

DIsts CtnE Eed str alottor €fto! aen kombinoiioa6o o's!v. :lJiM!:

gXql. ÅyeIs dr begtdÄsodl titr etr givon Srupp hubdla! (soB det

i.cx, han bIi för ea nisolerDdn uppfSdore). 4, PorninA eltGr

lopotyrisk Iikhoi. Pora Iika medl lika. (fonotyp kaLlos 6snhan-

lettningoD ev &11& dle eBcoskatr)er soE kiinaotccl(Dar in'fividoB')

llonna nciod gor iats så. höB grad av hoeozySot€ring.

I'iotodor fö! att ökD hctorozlrsotiD :r fö1jÄndc (Hetorosygot kal-

las sD idalividl soo har tvÅ. olika gonor i oit vissi geaperr itet'

Lay Er, llv.)r L Fl-motodop, TvX olika inavlaAo linjcr kobbi-

Beres och go! stogriDg ay vitalitatea (tille5xtförnå.Ban och bot-

6ti.naskraft oot sjukdoaar). !iqn fÅ.r s.l. kaLlad hotcrosioffekt.

Ex. liajetre ,\ och B konbiDc.os dill lrÅi och litricrso C och D

tiLl P,CD. 2. DubbulkorsoinE. TvÅ rosul tal fråD F,-nototloD

korsos, yilket hsil ale tagBå oxoBPIotr blir Ff,iB r FICD. 3. Kffi

Eo hund ut Iiajon ^ paro6 dod flo-

t.ox. dveB mcat liajo.Do C och D.

troa{snisn till stui bLev olti oit }ositivt hunaloeolsa!boio

konbinatioDoB av insvof ocb utovel.

Fd!pncilervniag.

luil!lutpfijdorn&! introssu för färgcr::r iydliScn störro nn för

sÄalrc uppfödla!o. Doi r,tder tylliLion knosliktrondc tillståtrd p3,

odråAet. Inte för ati otn ser rcgtrb:igoÄ i Pudolrio8cd een tit-

ta sjdlv oftcr, så f;i! Ni se hur nångr- färBea isilvorpualarrr

t.cz. kau hd,
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8örggonorna är saEba hos oLla huaaLr$scr ocb tydligotr hos cnalra

aLjur också, t.ex, Dink. (Sj41v tycker jng, ott fA!Ber är av

udAcroralnaa botydelse hos hutrdlen son oa varelao fr!n naturdn.

Jag hor svårt att so sn fl:rg som rlofskt hos eq huDaL och soB

rikiic hos en annan - nsn dlot itr mia privato å,sikt, son jdg

tyckor siyrks av ait f:rggalerna ir tlesarisa ntrtiagan alet 6r oB

puAel cller en corgi, soil h1r sdn6a färg).

Adj. NorAborg gick igenod foE seriar ov fiirgkonbinotirnor, DeD

jcg rodogör in',e för A€m här, dllr j&E anser, att fö!gnocliilvria8

är ett av alla cla ploblem vi har lltei Dinallc ey, t&ck vor€ att

Yi eAror oss St wolsh corgj..

Avelshundea:

IIIII & NORD CI'l UAMPE

llvelEtika!na I

CH CASSI}IAR CI,YDTS BONME

clssilÄR ÄcAsl_a

cAsgll.l.ffi. c^YENMi

BINOGS fi]LIÄ

KENNEL
CASSlF,lAR
Kerstlo Ha111a
Box25, LN 6l"fiARiiYDI
rel. 0301 / ,0 0I8

VtrLSH COiGI I IY

Vtd SKf:s utställDiBJ i Skövd.e ilcn 6-7 seltoBber dlcltog lfllrr-

ttENS UEILIIL! i Lyduealsprov kloss II och erövrsilo 2:o pris (251 poEig)



[€1sh Corgin Ssss& (o Ch TobaBo u Dlack Durrie)' ögå och triiDea

av Ägneto !oBe1bsr8, Liattrgö' hor nyliSsn vudait e! klubbnaich

nellod Lidingii ocb Upsela 6eil 258 Poiiag i svå,ra kIas6on. Iaon

klubbotr hsr trotr tidigålo ta8it fyra försisPris6! i svlr kl,Bss.

WCPrs rsdektion har fÅit e! lito! uPlvirning ocb är håIt inloae-
!aa[ oy vea Å8D€ta oc]r Ssssa lyckais åstaalkonEa' Vi Srotularar
tiII fra6AÅ'Bgorno!

SThNKT IEDERSPRIS.

SyoDska lfelsh Co!gi SallskaPet hor frå,tr fomiljen Äego christoS?€r-

sen i DaDoork nottagii ott heilelsprisr eu cor8i i aadskt potsliB

Sjoiil ett6r Iavontl€ Foilsll. Prlset skall utdelos till udgbuBil

född i Norden, soD viEaor alon öpPDs klsssen på första Doraliska

utsiällBibgr där ånialet utstiillite haahunAor uppg&r tirl binst 10'

sö1Iskapot tdcker f&niljon cbri!toffersen och holpas, eti prirot

skall sti6ulero ilen iBternoralisks corgiav6l[.

'ullorens
'// Kennet

ånskar

6"/ 7.t
tl/

ST

!å Tro r ToPP-llstan fär.[Ilqs coRor

Ch OEROI{A,S DÄKOTÅ

vainta! valpar efte!

h ],EES MARTYN

Pe! Erlk ltaflln
clev Turegetaa ,2, 2 tt
114 ,8 StookhoIts
iel 60 91 85 1' 25 81
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Br-fip66Ra r nösr,rånrRrr
åv Karin tsultdn,

8n sv alo ytterstå ilågernos slogåÄs f6! hjiilp i tråfikon fiatrs
rtt Läsa å. busgarE ocb iexibilars utonsi.alor i. vå,r gotle siailr
iRoflekte.e i trefikenn.

Pö! mla og€E dol iir jBg ints ellael€s säker ?å, &it veabet iir
sF, yäI?unnei i d.et hör 6adeanhadget, Een hoppes &ti förfettaroB
tyckt siB flnDs en alubbolbening i uttrycl(et. ltoiaatone går

buna6!na och jag och refLekierer över al6t efier aörkr€ts iÄ-
brott pr, våra hl€!t upplyrte fbrstoilsvtlgar, uian gåD8båtror.

Skall daE försöka ge aflgon upplysning, so6 ilen här bl5Dkoten
h ute e?ie!, får een ktrnsh€ t& till nsr ilirekt! olcl, ävstr on

dle iDie ilr ai sköna clls gånge!. vi gåt fektiskt och funder&r
p& olaet rofl6xo!6 eller !6it och s1ött reflexe, iEte siloto äD

fixa 61ler nixa, rDviaila iiIl utnittning ltj! all do1, hen väI-
fbrstÅ,ilile.

I ivtr nölho halvÅr har vi advänt eakla reflexe!4nil€ brickor
på bulilhslsbaadea, låstBåita i bål.sbandlons stolB tingar oe-
ilolsi sEå nyckelrj.ngår å 10 öre. S&noa typ av b!ich&, son vi
för.eatou 5jölv& söitår fssi i ficken eea hjäIp dv ströre octr

säkerbetsalll. Och d.st Ar sarDiags! k!iDg i'Beflektera i tr&fi-



ketr'r, att nsn Jeskr-rj o',, t::i.6'l"t:"kcr skaL- bd!$ na'3on 3o!&

sv reflex&trotdDjtrg- ål1r,)ilistor ö. iftckst!81 ?ör 
'!eD'

,tsg r6flekterade 16, sgs: 1&nA hri:r;; inne* fä:r ei'r i)ai si'sotr8sr

sealeDr Cjorile aD egen Ii16n gri-IulunilsrsijkDiug oah frå84do

c&. 25 potsoner, trv,,r gir ni Ir7 hur.skolienari{e1'?" ÅlIa (utoo två,

soc lycksts ri'"ft f.-st sila pÅ hua(irrras halsbarå) 3tarodot att

il€ faoss i henAväskoE, - rort'ronndrr i sk"ivbjrA6låAgnr l!€nda

orstvt liar Ear etrt r!n.i5ytt irrlsbrti a'/ 1!-dsr, ör dei sYårt

att sätta fss'i tlag.Äs eod311 
^r 

s'.!fltien':rhe och hsr ool netell_

helsband, blir sake\ 4n *ärre. J.-t e&i;e ff,sd ranligo roflex-

nårkon, svsoidå fö: oss, nodl o?&n ortaleA€ snå ri^iior och vana-

loee ut i nörk:et i!od $iil €G.ii dir Jlaa'le ut'onför !ichaa och

h&ale strert auZ gIä.1je! ':i' b1- kodnrtltolrdl ov en !ess€raadle bl]t

eon stcnnode rer talotle od !gr:-b-lg-j.j---:-,1alj!-g5-. iluiaartrds 5rnå

nlckoaile rörolter ovsl-öi.r dten oo€c:ollrDr!l fch iu ltCro tlo3sa

b1äshore siittr' Ae;to bättre'

Då bötjade ott önsk€tinhsllo nihäDdo, 6eE 6tt iDtrerIiSt såAsnit

to formr v&!föx kan iDio sdst'tcilärli.ret doaeIl ii, crsättos neil

dotlerne 5åAana ov:cftek"oranl'c neir:ialr sor är fätto ott siitt&

fesi och f.-rbtj.r d6t t11i Ääste 4r') SÅ, 1äil8e hå1to" de' Skulle

hrnåen sbite fii. sn stund, :xeil ha bllsbaFaei,ir fdr ploooEAd os'[

hoppolr ovslöies oer snr.r'L i bi1lyh'!ars lius. Jag tror' attr båds

försäk!iagsbolåSr Kordolkfubb'r1 och &l1o hiladä8ori sllulla vBra

gladc, nör iLaAcn !anaos och fänEstytolserql sIE'ler oss enYrlnd-

bola Bkatiom:rhon' sod hrntror P! haisbandon och iste i cn lålo'

f vätri&n på rlessa och ncdåD vi fundtldr ut eti sött atrt konna

aärhån, kaD Y&r ocli on ov os5'rroflexo!arri trsfikon bod Asn

bd! f6reslacna b!icha!. Jeg ha! ssit Dp"Äg& {drslog iilI !eflex-

anoratnirgar för hunAer! oer c'c h3! vtrr:t krln3lit8' SEscn selor

och korsiagilr 3l5ar ait to e'1 och rl', jr i'o'n' ctt berA on

Bvanastr. r\1la har iu i!to svansl IngoDiiÄ3 sitiar kvot så bls

och tr,å,litIigt so6 ceD lil-1a brickau ?1 lidlsbaEdot' vilired 6ärna

kuaao vara 6LalttcnälLe uch - sakGE nr klar, 1 all syuDcrhet i

mölkr oi .
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FLUFTEN .iN NN GÅl{G.

ov Torry Dillenbock

Trots ett iletto önDe aliskuterats oD ltel dsl unalo! do reboste

åroa och 6tt flertal huntla!, b1.4. Ch leskay's F€lcoult Supremacy,

Int Ch Loes Syrphony ocb hans sotr Ch llaracos llostor?iocar ut-

pekats så,soa bdraf,e av fluffanlag, bänder dot gång På, gåtrg att

fluff-v&lpar ilyker upp i etr kull' alär o&n inie vitntot Aotta.

tot ä! väl ovedersägIigt' att Supreoocy och l'lastorPicco bä!

dtesså enlag" 3etr. Synphoay är det s"årt att vetrt hsn hsr vi3-

serligen två Linjer tillb&ka tilI SuPremocy' men i USA hdr Ean €D-

ligt utr)pgift into beEvärote ev fluffar eftor honon, och doi var

aLock dör hau fr&mlevalo största alelen 6v sitb livr metr ve1 fiån

d.o! liIla llBEto!piece-DvkonBar som fiDas ilär. Man aDssr därfö!

där, att anl4gen bos Il&st€tpiece koEnor flån nöilcrDoi. vor€ il6r-

neal bur sos heLstr ilet dåsta findås flora t'synalareti. 0ch i st.ä-

von ott honDa sÅdana på sPåren hor iag b1.a. funait fölianAe ar-

tikolr skri\'cB av lirs. Jatre IlrboDh, Cravleyc!ov Kennofsr i do!

snerikouska Penbroko '{sIsh Corgi Nevstetie!. Mrs' Fi!bstrk hade

verit utoDlanAs ocb bs!ättorl

r'!å benvägon på båton hittsde jeg ett gemnalt excntr'ler avrtatlorr'

i vilkot fÅnns ett fotogrefi av Fraaces Hill (Fig8otr hetri€ hou på

dcn tid€n) soil två aY trerDos beröodla rof Sealy'Penb"oke Corgis.

Jeg måsis dsilgsr ott iag &ld.rig förr hört tt146 oE !&seE. Men

de såe !fulg så tilltåIardo ocb iot,olligetrta ut, eti jag !os1öt

mig fö! att ingonting sanat ön on Psobroke Corgi skulle duSo åt

dig I

YiA aeD tiilotr (för ookring lO år sedan!) fånns tydligon barÄ on

Co!gi-upp?öd^"e i Engltond och alet ä! vel- onöili.gt att 3äge' atrt

ilet var tholna Groy (Ewans på den tiden). Så aon rogtrig aie ilag

Eon kunale tänka sig åkte chris (nin man) och jog frå,n.loBPshire

tl.lt Surlsy för ott kijpe oca oss hon en Corgi. tholn'- vor iDtå

hcnnor tseD Mr. SonleJ' (honnos Ydlkiitrdo kcasolnoB)t sod bloY el

tsyckei 8od vätr och olltid Ysr vänlig och hjäIPsas not oig' 3låPp-
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to ut ohkri!g fyrtio Corgis i hä1lrogdct. Jcg bloe nyckot im!o-

noroil övcr att da aldrig sltlo ott oförskädt ora ti11 Y^'ronil14

ctlår sdtio sig noA hclt hop?1ös1 i rognstr utia ögotrblickrige!

sctto ivö8 för att bitta trXgot iatrossrtrt p& fbltet' Ddr foDdr

on vit Co.gi metl sYart4 och bruno flickor (ieg iror 
'lot 

va!

Ilozaval ,hiio Socks), son påniniio mig on Sinotr 1i'ildl€rink (nia

SoaIyhoa, sos heale ea stor lunal svart f1äch på ryggen n[xE sYan-

s€tr)' så j^g sade, att d.d viLl€ jå8 hol llen jeg ficlc voiå

gonsha b€3täEt, stt atet var alld€1ss fol fdrB och unAc? Allå

förllallondoD ve. a!en iBte tiIl saIui. ofte!som a€t Yar 6n värilo-

full ayolstik, Nuherå v€t, iag ju' stt s.k' 'whitof€ys' 
1/ ty"tt"t

sd.lloD födLe! Yolpsl nv siD 68etr flr8. För oit g1äJjc ni3 s&'[e

e6€lIcrtial Mr. SoilI€y' att det faus tblnck 6nd ians! olle" tte-

fL!geile. Det fånns lnge i Åozevel-k€dneltr iusi ilå och ofiorson

jog inte h^alo nå8otr €rferenhet ?v tikert köPto vi on förtiuaaD'lo

rötL hdnvslp, soo Ur. SonIey saila förnodligea skuIIs bIi nå8ot hög-

sialld.r vilk€t h&! också blewr nen oftorson h&a bo!a skullo varo

sob söllskdPshuBilr bryilile jDg mig iato oo ået' iilastor Jon€31

åhte så tj.l1bBka med oss och Chris och iag bleY sÄ förtjusta i

honod' att Yi beslöt, iti Yi måste ha oil Corgi ti1]' Jdg 6ktev

tilI ThoIns och bail honae oo sn tblock åd'l t'd!! oller tTeförgEil

tih. Ulir iåg tänker ij.llbåko, iro! iag Th€lno nåste ho f,ychi"

eti jåg vor iokig. Iion lyckAiles onsllortiil shoffo cn t!cfAtgElt

vol?, soo Yi kallaile Uegtn (oB sto! kärIoh i miit liY) och hoD

kon ilireLt från italos'

Så snåDiagoa beslöt jagr stt llsstor JoEes och liego! 6åstc få

bild.a fdDilj. a11d61€5 inadn valporna födaes' blov jog tyvärt

nychot siuk och dåsio 1i8gs tilt söngs i ott å,r' Dct vsr foB

vrlpar i kulloD. En vor rödL oon Dnnars itrte siirshilt bro! Tve

ver lullstiindiga flulfies, oD s&g ut son Sinon IiddloviDh (Eia

Scalyhats) och dlon fomte vdr tccknDil ungcfet som eti nrrsviD' Do

vor onkring Jyra veckor gesla på niD löilelsoilag och ilat vor

förstå gåDgen ieg såg dsd. liin& tv& sköiorsko! vgr aöts och

gav mig e! IåDgr plttt blonstorkorgt sos ilo 
'lokororct 

modl trei-

likor och i oitton ladle iLå Yalparne och io8 upp a€D ii11 eitt

I/ Iiood*" 6cd itlsktrliflcetondle vltl.
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ruD! ras v4! siveivis ,""';.::i;"r. LvckliEtvi3 hoac iss o!

DJackoi försiåande doktorr soo tiI13t, att volpornc iidvis Yis-

tcaes i nitt run, ilii,r ile sattss i en lckhrge På ott lakonl 3å

ait j&g kuoalo se iton. Jsg boståmalo nig sIuiliS€n för' att n4r-

sviaet (alios crqvloycrow I'lothiy) vsr nyckot vlilbyggd ävetr od

boE vsr litot ?läcki8, så iLo snatrs lick gå till goda hcn och

Mothry (ksllod Mi!th) !tandod€ hos o55.

So!cre, ofiersoo jeg vor (och fortfarr'nde är) tokig i rbldck

onit talsr och trefölgddLo, köptc jag Bxqno, som jrg stö1lds ut oD

hoI deI och jog ?artd.e Mirth med honon, vilkoi SaYrCrovleycro*-

o!kesiortrtr tromboner Drunr HerP och Pluior viLkd eL13 vtr

trofårgadl€r och Piccolo, soo Y!r sobeI. tJlkcste!nr stsom toab

blev clitrig slagen p& utstä11ninglr före kriSat och isg k&a

orsl)råhs1öst sågo, ait naa fldner n4goa ov alon i brt hånga stsB-

trylor. liid dlskDalo Int Ch Crtrwleycrov's Bennov li4sto! Broon

och eino t!a 'Pt chompiotrs Pinenpplo, ?int oeh PiBcushion kon-

nor olla fråD Mastor JoEos och l{e8sn och därför fråE !ågro ev

botlloBdarnt i rorl(6st€rnr - och dLoi gd11o! faktiskt n:5t&n åIIt

soE jag fött up?." ---

On Een s€r på yåra tvolshuDalar hat, kaa lde4 gansko snort koÄ-

siatere, stt fötuion 1ioi6! iill Supr€eacyr vors fluffDnlag

vä.1 i!r obsBtriitliga, de ftosio ov aLem kan spåras til-tboka till

(Ctawloycrov-ork6stern". DörnoA Sr Siveteis intc sagt, att Ae

ello bär fluffaElogr nan aL€ kon 3örn iLot. Yår kA!3 Sahle PraEh

(Iat Ch clstleycrov Prodk), sod iu är sdomf4ilsr till så såtgo

av vå,rå Corgis, går På, lädorsot Yia IDt Ch Cravlcycxowrd Bentros

Uasto! Btoon tillboku till !'lastcr Jonos och Ilcgotr' Vi har YE1

allo atrseit honom soD n5ålkerI ndr dob giller flufficst Boo

botr kuDdle ju go "vhitoleys"r vilkot vä1 bor sannå ursPlun8'

Cb Molaces Masterliecer soe ju fiDDs I do flestc aY vårå sten_

tavlor' h3t på nöilernet en och på fadorDot två linior ti11

Su?!onocy och På n6alerÄot dessuion t{å linior till tiasto! Jonog

och M€g4tr. Ini Ch Helsridn LcP!schsua h&r ninst foo 1iljer

tilf Suprcmacy och siu liniot till 'rCr&w1€ycrov-orLsstorn'r' fnd

Ch Zcpbyr of Drooe htr! oinst två linier iil1 SulroBocy och s4

linjs iill Mastsr Jotres och Megatr. 0ch så vidlero'



Deiia ör alltsÅ två. n"tt..", "ilti."n suPien&cv och "crevfov-
crov-olkest€la"' vilken soDare jeg funnit, oore av eD slunP'

iiea hur många enalra nåste det inte fiDnas, sod hofd liknande

uigångsnoteriel? Och öndå, 1iksots lrrs. Firbanh lycke{s nå

utoDoldentligå resultat. Son l'tiss lorsyth-Forrost (Helrriad)

cn gå.ng sadle ii11 oig: 'tOn I'li seit' hur as flesta corgis i

vales såt ui pö dod tidon' skulle Ni into fråga vårif!ån fluff-

i6s koDBer: "

Jrg trot man får acceptelD, rit dst inie finBs aå6on Eöjligbet

&tt på pepperst undvike fitrfiider n€al fluffdnl&g' De fiDas

alär, vart hen ritr värAer sig, både hlr ocb i England' on dot

b&!& vore att läse i siantdvlao och 
'lörov 

ovgöl& eE huDdls ellor

tihs fluffaalBg vore ået ldti' M€n 
'let 

är synnorligen forligi

att te6reiisera ocb vi v€t för Iitet om hu! anlagon nedärvs

för ati utao Yialere utilöDa evolsn&tolialt son kansko cnnars är

vördefullt. nisken &tt förlora nånga viktigo och goae cgsD-

skoper iir för sto! och konske skaffar vi os3 istiillet såaaas

probled Eon "bluoys" 
1/, 

"*hiteley"" r beitfel' dåli8s rygger'

oAdte hurua€a, kxyPto!chisb eic., on vi stirro! o53 b1itrAa pÄ

fluffproblenet.

Pluffoa är givetvis iogutiiog att doncholera, ofiarson aot er

or,t steadord.fel' son förel(onoit här i alltför stor utrstrick-

tringr non problenet får ints heller ges fö! storE ProPortionc!'

Låi oss beiätrka &ti dot dock rör sig od €n ?ör ijvligi frisk

ocb suEdl buDdr ddr bara vi mdnnisko! bcstrdnt' att så får Pdl-

seD inl,e se ut. Ocb e! fördleI är Asfitritivt, att oeB ä! DedL-

vctcn os en fluffpels redan vid detr iidigå åldor' då Y&Ipsttra

siiljs, Vorför inie ockeå tönko oxomPolvis på våro då1ig& fro!-

ter? Det dr ilts Dångor son viil val av &Yelshub'l ågEar ilonna

tråga sadna int!esso vial siuderanaloi av staotaYlan gon fluJf-

probl06ot. Och SiYotvis alIe esars folr som vi kansko ännu

iatc har i al1t,fö! sior utBtrdck!ia6r n€l som aoturligtvis k3!

dyke upp, oe vi iBto iir försiktiga'

1/ btå outpot



Doi ör ju en stor tillså.n 
"-,::"-"rkännor 

tj1l. s|- nycliot soD

vi gijr, adr dot galler nsJDilc!on i. fluff-frtl86nr EcD låi oas

göra oit försök strt studcttr ånd!a ?roblcE lika allvorligt utBA

6iL fdr dl€n skul1 glöd6e bort fluf?problonot. och lfli oss !ron-
tö! cllt sI4. vdkt od det vihtig&stot tonporasotrtot!

uf Lsri

lij.ss 8ve Iorsyih-lort€!1, Holariao Kotrn6lsr åD ov dLo äldstB

ul)pföCotla av {oIsb Corgis i EBgl&dd.r har vånliSes Sivit o65

riti tilLstå,nit sti översättå bcD!€s lil1e boh för nodlonEarle

L Svolskd i{eIsb Cotgi SiilIBkop€t. Bok€D blov rcåcn frLn börlon
syuctligo! våI nottogotr och !önto oD sirykoadlG åtgL!9, Ya!tör
alon dq soileD länge åt ut,gångoD f!åD förlagei, aotr äl A:irf6r
nca 6to! tillfreitsstiill€lse vi kån otbjualo vård lösaro dLstto

v::raefulla ndlokuo€Bt{. Vi boppos, 4tt övorsöttEiq6onr soD

konDcr att utsöDales såsom !ilogÄ tilt llelsb corGi Prot f!.o.d.
n! l/?q skqlr bli tilt glöiljc för oodls6n&rDa. ljvorsöitningo!
e! gjord av terry Dillonbeck,

VAtP/rR

{d + , eft6 Lee Sånghi'td-(eng: inpoli efte! Le€s GoLlen

Rad - Ch CrwiborDep SpeJ.lbaud Ue]"ody) och cb Le€6 l'lstyn
( eng. lryort efter ch tr€€€ l,lerunn Dsgfe - lFes Bruett€ )

lignes ltultdn, upqaJo, te1. o]:Eno 369r (3? t/,72) ellqr
c. Dll1enbeck, udingö, t€l. @n65 !$ 99.

sÅG -NI
att S€n3ka D€Ab1ådet d€1 26 noqebber hadc t'6n fssllJeh@dotF tiGi-topp
uts fego!dni.!g'i. Ve16h corgl va ned ogh.@ ksde notee att endqt två

av do iio ras@e lntF hsde någla speel€lla sjuldobs, bhetldld gheepdog

och relah colgl. Colgia påstods t111 hMölot @a lugn och fllnodlg och

beböde mått]tg notion. - - - - -
NL son hd vefsh corgl Eon ban- @h feflJehud. Stiime" det?
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Ini och US,h Ch Vaaiiy !'air of Cancouaty, son vl,rctr 1967 oxpor-

teraaos till Doctor och }irs. John Laibort i USl!, hor prcseqie-

rdt siD nye ö60!€ Doal tvt vol?kul]år. ten unt:rr 1968 c Ch

Romshill Molnal€riag Thidkcr, soDsoD iill Ini Ch Loos Synlhony,

6'dv 6 röd/viiå ydlFar' vorav ea bl;i, och d.en bcsic i kullcn'

tikoa iiernitogo Terry, b€bölls 3y L&Elorts. Eon har 6ei[ fran-

gåtrc d€buterat i utstiillninGsriDBen. Den nnAra irullcn i:r I969

o Ch Herniioge Melry llos3rch, sonson till Int Ch Gayolord. of

Woy och Doal'raey-blod ävon på BöalcrDot, gas 6 valp$rr vorey 4

trofltrjaaot aLc! bäsl,a, baBbundeu Ilerniiagc l,IalIoce' stanrer

hos uppfödaren. Iote j. nå8oa av kullirrtrc förekon aa:Uon nfluffyi

-L 

--- 

- .. 
--- 

.-. L
03Sl I En postgi!oblonkott fUr iaLotalDiui; r' nod.lcosav- J--- 

I .iri"" iii's"; J"tt" runnsr ev corci-?rot. Iioa- j

I lonsavjiftca 1r iir. l5!- (;ir. 5r- för foniljencd- I
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u't:t7.tr

Hsns och Ånn-l,lari Eknan

LsdBtingsvägen 19
133 00 SÄltsjöboden
Ter. 8 / 1a1 L3 I



Rfi'LIXIOIIER öl,M SVANDKIPNHNC

a? Cöra Nif6so!

I n@er ,al av WCP 1968 fö.ekom.r cn dtikel on svanskupef,ing med gumlband
av M"s Mdlorie Eutchd, Cote de Neige kemel, U S A, Jag hd prövat deh
betoalen ett pd gånger nen fått svdsma j.ofekterade, ned 4.11s de b€Eviir
och rlsker detta för oed sig. -Av6n Mrs Butche! nii@e!, att hoa råk€de ut för
bfektioner på sina fölsta ku-Ud vld kupering ned gMlbabd, nen detta d-
6er hon ha beroLt på att hon llndade svdsana i stälIet för att kryta. Jag
därenot traöt nen rå-kade iir:då ut för konplikationer.

Ätdla här I lddet hd p!övet och dvander snöfiing och lyckas bättle.

Ifinera klipper Jsg €-lltid Ev@sd och sporrar cch tycker, att iag får elt
Elrcket tLl.lfredsstä11dde reilltat. Jag ha. diskuterat sv@€kupering Bed

fl-era liika€ och vetori.närer. Ingen hd förordat söfrlngsdetoden,

(lippnetoden är ett op€rativb inglepp för att avliigsna e11er fölkorta 6@-
6en, V4ligaEt dr att det urrförs utd bedöwidg,

Det velkd som on dotstårEet not att klippa beror deLs på osiikerhet och
oviua att hå1la I suen, dels på att del är en rbLodlg alötr.

cij! ett litet t@koexperincnt: 06 l@ var trogen ott evlägsae ett fhger
på €it nyfött bm, vitket vore att föredra' att ksyta ett gwndbdd rot
ilngret och 1åts det sibta, tills kallbred uppotå! och flng?et avstöte6'
eller att oe stasa b1odf1ödet och k1ipp6" av fingret?

Sniirtfiir[ime]"se förekomer i båda fallen, oen vilk€n av netoderna ke d-
tas vua llndrigsst? För Elg verknr det vsa klipPningen. vid åtsniihtng
kd ne t}'v-lm ilte hyts så hårt, aii nd helt stiijoger blodflödet till
svdsen. Inuti skelettet el"ler brosket går flna blodkärl och nervtråddt
son ej blir avsnölda. tetta nåste ulgöra en förlängd pina fö! valpen'

Klippes Fvesen av, blir det 1 stäUet ett fäxskt eår, son får etr 6kot?a
lnon några tlmd och är liiicb inon en vecka, Vid avsniirning åtgåt det -
entigt !,t!s Butcher - först 1+-5 daga, imd svssen faller av, därefter
Yidtd läloingsproc66sen.

Hur klippermeoch när?

EftersoE blodet på lyfödde valpd koaguleru först efte! ca 36 ti@' ke
!M inte kup€ra förräa uder odra eller tredie dygnet. Att vänta så länge
som till f jälde Dedför, att valporna hleit växa så pss nyck€t, att D@
nestd behöver 6y såret efte! kLlppet'

Llkson vid glmlbudsBetod€n bö! nd vaa t!å. Me behöver etr lcaftigt
nJrckei vass sd, sod ste!i116erats, gunlbddr smt för sporruna ett blod-
koagulelilgsn€de1 och bont1l'

l,tm hyler ctt gMmibed rot sv&s€n så tätt intill mslöppnlngea som nöl-
1let. dock In"€ elltfö.- hårt. Det 6kall- niinligen boa .iim iill- 6tt stasa
bl;d;t. (fnytor ma för hårL får no inte den önskvärda sko"pd åv koaguL*
rat blod. Då buder det i rtäuett när oe ter bott g]Wlbsdet') seds
k1lpper nM så iäbt intiu gMibandct Ee ks.

Ea nd stasat Til<Ligt och ktappl, 6å att g@ibddet Eitte! kv8, behijv€!
oo lnte oroa 61g fö" något blodf1öde, Efte! cilka en tl@€ td ne bort



gt
RirroR^ Möss oci{ RÅTTorFTlllll

I Dagens Nyheter dcn 4 ilccehber ontalas I'oti @talet råtto! och

nö68 ökat starlL på en de1 hå1l i fedet. I Stockhoh [6d omoid

iir ö)aringen on-Icing 30 proc j:infört ned förla året. - - -
Hälsovårdsniimde! i Stockholn ha s€x nd i sbete hela då8dE
fö! aii göre slut på råtiorna och sprida förgiftat hdpfrö.rl

V1 hs vatt i kontelcc ned Hä1eo-
vårdsnänrden och fått veta, ett dei,
lnte fifis aågon pr*is lö! uppGiitte-
tlet av eelag on utlagt !åttgift.

Privetpelson€r kd kiipA råttgift,
son fims tlllsait tlll hepfrö' bröd-
nasBa, naLe! najs och sädesslag, och
liigga yt det uto några som hcfst vu-
ningEdslag.

Hälsovårdsn-dmden sätt€r od nöiligt
sslag ! n'rirheten av utläggnjngsplat-
sen, på t.ex. triid. Md läggcr jnic ut
giftet fri.tt på odken utd stoppd Ln
det i håliehetrr på muken och j- träd.

vi vlll uppq&a fågetväme! ett in-
te lägga ut oat ti1L fåglu enai än 1

därtill avsodda notbord.
Hd hMd€n fått I sig ov det väl-

smakede giftet, Bkal1 ne fölsöks att
få hhdeD att kräkas så snrt eon uöJ-
ILgb. Chmserns att huden sksMlda
sig är betydlict Euirr€ då.

soD leälcedeL kd Dd g€ huden 1.

Bsk 1, 5-plocentlg vätesuporoxid ell,e!
en nsk koksalt oed wtts!.

Sjmtonen på förglftning lid de v0-
ligosi€ !åttgj"ften ärr bleka sl.enhin-
nor, slöhei och törst.Iblsd ned blöd-
ningd u Eu, &ua och uirör,

Kontslda glvetvls vetelinä! så
snart Eon nöJugt.

gwibdd€t. önekcärt är att til<en hålls borta från vafpea första tlMen fö!
ait inte jsitera sårsn.

Det hd bda hiht nig en eåoe att dct uppslått konpl'ikailoner' och det vu på

en wlp, son lag kaIlu lten fågefuge'r (ugefär håLften så Bio! son de öBlga
1 kull;;). På-dån mlpen koeguLetade ilte blodet tlots ått den var två dygu,
när lngrepp€t gjorde6. Vld sådda sällsltte tiUfäI1en är det liihpligt att d-
viinaa itt koagulerlngsnedel' ir.ex. en boeullstuss ned iiimklorid. Ms kd eve!
tluglipa b!äfrlng, meq d€t gör iag nyckei ogärna.

Sporlans Lllpper jag med en biijd sd och trycker en bomullstuss ned iälbklG
ria not såret.-(t'tu iL"rr cl 'tbdtdatr såret.) Ätt g6ra två klipp för att få
bort nagel"oten hs Jag aldrig behövl göf,a.

Mrs Butcher diskuierd med sig 6Jä1v on vad son är huuast nä! det gd-1]€r
s@skupering. Vihigt i sManheget tycker Jag ä! ett 4d utför opelationen
så ati nm e;dost b€höv€t 8öra ett klipp för svdsen och g[q klipp för @
Sporre.

Med dett oätt att kupera svsssua riskere Bd aldrlg ait få deB fö! kortat
nöjligen då för 1åEga, Men den fdm uppstÅr även med Sueib@denetoden' be!o-
ende på tru tätt intill dalöPpningcn ru Imyter.

l{dr Ee jänför de olika kupelj"trgsmctodcrna sed valaldrn-uppstår-nödv:indigtviE
frågornai Vilket är heeasi? Vitket ii! eff€ktivasi? Vilket iir bäsi för våf-
pen? Sjli.1v @ser isg att det definitlvi iir kupeljng nod sd.
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!'aderr AITIIlli POU.nfS' i(Creg l+]+12/63 Open Sho! ilLee!

l"lodert A.RTmll llnsTm.N IRoMISD' KCteC 3n96/67 opc! Shd ulmer

nYss hltkomen f!å! UoLos

F!u St e en. Fogelvil(, Åkers-lunö TeI.fiU'/ 22652

,iIlETS corgi i BnSland blir fö! ssallc ör€t i rad tikcr ch

Evancoydl Porsonoliiy Oit1. Hon hor i skrj'vaDdlc stuac - ndr

enaost tro Chae?ionsbiPut€tållningar å'tsrstr3'r - vunDit inio

nindro än l,t CCs och ligaor dd!mod tvdd ?Å' tikerDos rokord-

Iistar soB toPpoE aY Ch Copehov Coria'L ood 16 CCa' 9 trv dc

14 cortotr hnr Pcrsonolity Gitl vunait i irr, hon blcv !ivo!

llost, io Shov i EoIfost, IrIonCt och rosorvr-BIS i I,oicGstor'

LIå!dastc konkurrenten hsr verit f&dorn Ch Cas{o11 Duskio;fuiBhtt

son noa 6 vuBEa ccrt i år Du ir ulPe i 24 och rrbsra[ bchövor

fyre iiII för &tt slå lat Ch Zophyr of;roners gadlf, rakoiA'

Duskio Knighi b4llar iör fiärdo årst i rod st:i1lDiÄ8en sob

Dnglaads loaladde svolahuaa inoD ra6oa'
- Polyge -

VA!-PAR (z+6) t111 edru
e Ch Lees MdtY4 u Solbergs Babette

I bijri& lv I9?O plderas kults e ch Stotrerbsrlcs Gulllwr
; s"il;;e; r"ilno ("mo konblnatlon son cb sotberg6 Betty)
smt e eig. 1np. Oregend of ofdiigh u Ch Solb€"gE Betty.

!ru Lisbeth ihsberg, Solbergs K€Nel' Kalstad' le}, O5/,/3O5 17



]NEV lILL CORCI.'PAÄT.

ttöonDlof, sa Mottc i morso, "dlu bara IiSijer i hor;cn och letar

dig, au kån yäI åtniostono skrivq nor Di!3r1 ro"lor 06 StochhoIm6-

utstäIllia3en iill Corgi Prats iulounmcrrn Ocb s1' Cav hoa

ocj påpper ocb !odna ocb här sitto! i1C tru och b''r jri'nglet

fost p€DBe! i issson, rado att iöra debut 6oo fbrfstt&rhunil'

Äit rosa till StockhoIB ver foktisht iikt'i3t trovliEtt dino

systrat citrile och Coo6 har roitat ni6 fött att iag ilto var

moat dlGd I iuDi på Gildct ocb kollet nig för lotrtlolL4' rian nu

har aoil iÄte sa8t dct od onJo 3ånC sen irii lion beE'

Vi åkto buss till. Siochhola och dci tycktc ioC Y$! to-)?en'

oob så. ver ilst buodYsnltga tonta! ocb ?o!bröJo! rutri ookring

dår vi ssii, ocb don bj:jd. nig på, viddruYor och choi'1ed' sX

jo5 fick a::6totr oatr i na6on. Jog Zli;oAs ju av ott hissa i

;;orrkipiEsr si dtck och lov 3ö! B!Ssnetien Yi'l ilor'a laatorgett

dtr busgon stonoailo.

iIAr yi kon ilit ddr vi skullo bor sli fonns 
'Lot 

flore styckon

co!Sis dlär och jeg bIeY litot ängsli: fUrst' ati dlori sl:ul1s

rö.a miDa groiot, 3om i$.; båd€ i nin guLo bo6t Datslck ocb go-

dis öcb sirnt, sl ie; sdiio mi13 virt vöi;gon ocb stoplts'l€ not hu_

vudtot i becon' JR.i h3! liksoe fitt iJr nij' oti i3g into syBs'

oo jog bara 3önner buvudtot. llon don hun'Lorna vor ialte cl13 far-

Iige, dot m.jrktc jaC iu son' nlir vi vor utd i Vas'-PslkoD ocb

rostodg osB för tratt€B.

Don därpå. åkto vi till utstiillnin8cr alliho? och ai':! trälfado

jag €D n&sså bokanta. "PoikoD" från liolm:j va! dir och Lintly'

soB jcC trSffad.o i skövdo sist, botr iit bussig Lindy' hoD vor

intu alls sur ?1 dit: frst jag 5Io'j bonnu i;lr'

Så hon d.ii bsdönning3a ocb Aooatotr var Yåliidi strlna' slr iog

sc ti11 mi: själ'v!'llu cu iloEnio' flhor'lu På ea tv3-grr' lien

ilet Sick vaSenr ieS fick chdn!ioDåi och oit ved Ilatio blov



c0D Jul
och

corr NYTT Åp.

ön6kd

Ple Bekkhus
Trotlvägen 1, 170 20 Kolfhiiu

rer. u758 / 57r 36

Valpd a lcddy u Norrsätcrs l'lutt& 1'j-sas på Tclricrkfubben6 valput-
stiillnlng i Uamorhal-I@a dcn 18 Jdudi 1970.

glad. Scn sloA Lindy oi13, nör Yi tävlodlo oa C''CI:l' oan det

:ljoiac iDtc ott dugSr nen !11 väl sportsbatr, ollc! voC' hoior

dct D:r EaD ör hunil?

Cort i halhutrilshlossoo iog oratrEenlnt }ilttc 5ligo!t att i1:j li1a-

sho skall iiifta ni8 ned honoDr fdsi boÄ och iÄg bor iBto tdlot

oo s..kea äE' den han är alIt Y5tAiait 8u11i3! "mbrsis Llov DIL'

oeD aoi ear syndr att heD iilto blcv jrulpvinroro' doi bordlo b1i

ea cor6i sf,altr tyckor ioG.

i{är bcdodaiESotr v1r dvor fick ieg gn' 
"ch 

Iä8;jr' Eii i boxon' Aot

e.r sllödt' för is3 Y&r iiktiSt trött ov sllt ståhgj' Jcg 5toPP6-

Co ner huvudot i siD väsho soE vlnli3i och sen sonaa'lo itrg'

Pö, kvä]1en eftor !isti:llniatea Eick 
'lon 

clliho! på 0porah:lloron'

oeu vi huratrr fick ilte f-dlj4 nod. KonsdiSt' tyckor jag' för

aot hctto hunlutstiillnirSssup6! llen för tr11 'lott ir"l hissunEoilo

alom into att ha Iiie liul' don hddc iu skittt 5ig Lrl 
'Lon 

ochså'

ndr aon visaA€ u?? oss buÄit^r i ringcnt si 6An 3I^'p? att shädnrs'

JaC to8 t,illfilI6t i okt ocb IrJ i ltattcs s:'tr'i tills hoa kon h€a'

nl.cre fribeto! får ostr ju to si;t nir nad hor SIivit cbom?lon'

HoD!oseo pi' bussaD 6inns iaG iate så dyckoi' nv' isg soY nästoE

hola tiacnr eed!. buvudoö i M^ttos l!n:i och baketr i tontcns son

Eott brodYid' 
Bälsninger

Csssinel ClYdos f,onuic

solBEncs LPACHI (s o N ch
Storderbmks Gulliver/C1e-
opatr3) b€tiicl:le FsPEillNzA
(Teddv/Douie) den 25 nov.

TIDDY (ch Geytires Adeiral
/Norrsäters Nov) står iiIL
ove-Lstjänst för liinplig^
tihr. Teddy hu gtrdt ltc-
k€t swd., och trevlige va1-
pd.



€lter Int Ch Geronas Cra]"Lhornes Golden Eagfe @ile! cooneen Una

Uppf öd8e : lJ.B. oatt' Engloid. ägare r Per-Erik trJ'aUj.!, Stockholn.

Da.kota hd md€r året vdit ut6ä1fd ? 8Ånger och fått srffa 58 poting.
siöckhoLm l/5 (tuear cert.Bnl (I0 DoänE). KdlsLad 7/6 Lil"Lat$t cerE,BIR (14),
slBrd;?f s]ättne: 2 skl,ck,r€sclcIB ({,), Norrköpine L8/9 l.lhitaker: 2 skl'ck
lZf-. Suostalt 2l',/lo Llttorii! cert,chbp (l'), Stockholn 15lU sutton: cAcIB,
in4'(aZT;-!ö!9!9rg r3/r2 cwryt 2 chkl,ck (o).

Uate! 1969 ha! 105 s@nskii€da welsh colgis (dåriblsd 11 eng.irp.) varit
utetäILåa I95 eåleer på Sic(rs och ssDls utstäl1n1ngs (24 stycten).
vl lreseDterd här allå 6om fåit Poäng och Lion pdentes ståaet utstiillnjrgd
huden bevi6tat.

cifla.............,....,...7 (2)
PegeyEmill Perctoce.. . ,. ..? (2)
Norsät€rs Nikl.as. . . .. .. . . ,7 (3)
BItIy Boy..............,...6 (1)
Patrik,,,,,...,...,......,.6 (])
Durbd......,.,............5 (1)
Hoaliem.......... .,..,..,,5 (2\
t.rryi.....................5 (3)
Solbcrqs 0nette..,.,,,.....5 13)
solberss lIncas. ,. ,. .. . . ....4 (2)
Solberis 0ndine,... .. .. ,. , .4 (t)
hity................,.....1 (3)
Cvldo............,,.,..,.,L U\
Cåssisu C@d...,. .,.....,.1, (t )
H€nlens Favoulte....,.....3 (1)
Norrsäters Nuber ole......3 (2)
H€rdens !.le]<Lra........,...3 (2)
Nomsäters Ninja.,..,....,.3 (2)
Solbelas Urbm.............3 (3)
solberas Babette...,.,..,..2 (1)
Iloutebeil<s Black Mapiq.....2 (1)
tt4tdens Horst clrl......,2 (2)
Casoinar cirda,... .,....,,.2 (3)
sobelsårdens Ä6so. . ,... ,..,1 (t)
Ryttarens Duffel..,........1 (2)
Skogabos Ninette......,....t (2)

Åents ilritsH coLcI svlnl6x r969

&iset kome! att utdelas på 19?0 års årseöt€.

Även nästa år komer bealetsprlset att utdeles, on StCS:s 6tyr€1se acceptefd,
till den svesskägda uel.sh cotgi son på utstälfaingd saigerade av SKK och
ssD får f Lest stal poiirag.

Ex viss lustering komer att göras av raglelna för Foängliilodngen. Systenet
är dctsona. Nrintieen 4tt nm fÅ! fler poäng fö! Plac€rlngen iu fle! heCar
son är meil på ut6täIlnlngdn.

I G€lobas Dakota,.,..,,.....58 (7)
2 Asba6i€..............,..,./-9 (3)
3 Ryitsens Brone..,.,......46 (5)
i cässtno clyaes Bomie'..,4,/, (8) 3a
5 le€s Marty!....,..,.,....33 O)
6 solbergE nonaa,......,,,..28 (5) 32
- CasellÄ of Ipau......,..ä (5)
I Ryttqens zeili-a,........20 (3)
9 Orangeru of 01dti8h.....19 (3)

to NonÄetere Ndkile.:.....,r4 (2) 36
- Äudrey..,...,..,....,.....14 (3)

12 Ll1liput.............,....13 (2)
13 nytta;ens f'rmy lace......12 (1)
li nlttu"ns Golc;nda Queen..Il (I)
- Ryttsens )io@.,.. .. ., . '.u (1) lJ
- ?åggysniJl Pj-p€ t4ajor,....1I (2)

:-? soiiärgs -a,pacle.......,...10 (2)

- Solberls Äpollo....,..,...10 (l)
19 Bingos Åntonlo,.,,.........9 (2)

- zopicus......,.,...........9(2) L6
21 Cassins Acasia......,.....8 (1)

- Norah........,.....,.......8 (1)

- l{erdeos rluy.. .. ,. .. ......8 (2)
- Norsätels Ndi@e...... . , ,8 (3) 50
- Sofbergs Okay...,''........8 (lr)

26 GayLimes aalJ-eniyne.......,? (2)



?o-

Vi hd Bdc! 1969 utgåtl fråa öppen klass oen raloat segrsklasscns place-
rirgr. Dei iir SJort ned taike på rtt domarnss r€ducering åv 0k1 till Skl
ar iy"i"t cllffeiåni. Ånv?indode! av 2ra och 3:e Uld skiftd 6om vi vet
specielli he11e engelska och EvenEks 'lomare'

Notera$ bör att år€ts placeri'ngar ei äindras 1 stor'ir och att ch G€roms Då_kota

ä"å" rua a"*. poargri4ioing ltir årits corgi 1.969. skillnadeo bLir inte så

stor för trtopphuddmrrutan mcra fö? plac€rugdns sder den. Kmske det
bllr l,åttue-äch !o1igG!e ati idlos poäng för ärets ile1sh corgi.

. AILa placerings i koDlmrr.-nsklacscrna ge! poiinc (Ukf('sklrchkl,vetkl).
r I:a pils ger lika nånga poäng som mtalel hudar i konkurxenskfaseent
o 2ra pris 11, 3:e pris--2 cch 4:e Prie -1. (on.d"t t.ex. i+ ? hMdår i Itkk

. bllr poiingen för I - 4 prts 7,6,5 och 4 loåing)

BIM ger lika nåage poäng eoo eiåJet hudd i könets
å11. konkurrensklas6er tlllsmss oeh BB s1m4
av sstligd hudar och t,ikar i afLa konkurensklats
sen3,
oBSt I'ör B1!, och Bpl rälocos vari€ hund endast en
gång. (lnghundu necl Hp tiivld iu ofta6t i två kon-
kerelsklåsser, llnghudenc Erjgsta placelirg gä1ler'

Stolle vl-d slutriiloingen tr-å hudar ligga p6 sma poängswa vi@er den ned

det mlndT€ etalet uistätlnlngd och då de är lika gcnon lolttoing.

a Cerl +1
. CACIB +2
. BIG +5
. 4.4 i BIS +10
. 3!a i BIS +15
. 2ra i BIS +2O
r BIS +25

Stockhoh j- d€c€nbe! l-969 oitrd Nilsson

önskar
!K
s0
EA

0Ch Skogebos Jojo

Tht o Nord Ch
RJrttsJens gella Doma

Skogabos leora

Skogabos Anola

och Etjäod Heldsns llop-d-By-thunb

Mdidre Skoglud
Box ?/*. ?80 25 Sellnäs
r€l,. 0243 / 352 3L
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Ea Col8i, son gjort 5ig kind i engelsk fackprcss ned bild och

..11d ö.r den v:ilkdEde ollrouåilJoooron Jo€s CartleC;ors 0ussist

ea sysierdotter ti11 Sv-Nsk Ch Storborbarhs CulIivor. l{r'

Cartl.od.Be hor lån;o kdnpat för eti Doti Csatro i Lonaon öch

fbr otrt ytt€rliijare uptr,8dfksondo p!oioktot boslöt bao sttt

tillssBbons oedt Oussier g4, iton lÄn6a vägsn fråtr sidt hon i

lorkshiro titl th€ K€lnel club ?å clor;os Stroot 1 LoEdotr -

sttöcko ?Å ca 5 mi1. Ilånda huBd!-e1sktrre h&l fUtfes&ts över

eit,1i11o Cussie iviaBstr gå slr tångt, nen pcrsondlotr ltr. Ken-

!elklubbe! hunals koEsiatota, ett hon Yor i p!ina kondlii,ioa.:

llågot son tyvärt into kundo sdSos om l{r. Carilcdl6o. Han 1är

fortf&raadlo siito doaL föitorno i nnilox.

Pfr tö.frÅgån hs! fråE votoriDärstyrclsan nccldol4ts' dit kd-

!antiusbestionelsorDc för i.6port eY bunal frln tuilandr soo

frl"n bijrjatr fdstställiLos att aäIla prolimiddrt tilf dcn 3O

lovonbo", aubere förIänGts ait 8ä1Is ii11 i törsta hatra dan

31 dacedbet,.lÅ nya fall &v rdbios itrrappo!torats Cilriflit'tr'

D€t hiDilc för eti par frr sedlaa eti eD brukshunalsl:lubb i on

inlanalsstaA i sUalla SYeriSo samlados tiIl ksrlhid!sprov.

(.irv schäfr3r forai&s Soakiini s:rdant l5r oti få, bovisie ut-

sti!llDi!8er), Yid tillföII6i var od valsh corili oiloä14 och

aLon bottogs ncil övelgosBalo lcenalen och ed i11a dol::lsgotiviso'

vod haile dloE här &it g:tre? lrettoD schlfrc., tv:r vorstchhun-

alet ocb on cor3-i st111do upp. liorDktärslrovoi Sodkändos f5!

o! schäfel' två vorsishhunalsr och an vclsh corgi!
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NOf.DINS STöIlSTÅ R I' N D UT ST Å L L N I N G

SKKrs internatlonella utstäI1ning
1 Stockholn jnföIl i år dcn l5 - 16

november. DeB engelska doBs€n lirs
catherine Sutton drog det största
dtalet colgisr son någolsin ffiälts
t111 €! offlciell utstäIl'ning i Nor-
den. 47 ffiä1da - 43 stäLlde uPP '

Corgisiillskapets laof f lciella ut-
Btiitlning -6q drog 55, m€n där vd
även hundd wdcr tit nå4adcr med.
Speclaldonsen Miss P. H€$M had€
tidledc rekordet fö! ffiiifda ile13h
corgi6. SsD i naj -65 drog då /4'

1:or, 2lor och 3:o! a kvålitets
k].asB€&a v@vades gdska jaiMt. Vi
iir twärr a.l-Itför bortskiindå ned
I.or. l,ltn bör koma ihåg att en 2:å
betyder en bra hsd.

Vid ett setel ned llrs Sutton På-
D€kadc hon ati våra corgis var av

äod klass. Tlkk-Iass€n lycl<t€ hon på

utsbiilln$gen wit bättre och i äo-
nae än hdhwdsklassen.

l,trg Sutton vs speclellt noga n€d

RYTT.I'RENS
ZERI, INi

Iodde
ilen 20 nov 4 valpa (1+3)
välskapta och välteclolade

efte!
NORD CH CdUI,.DOG OF Ttr.II.],.tP

Ingald Josephson
Tel.6nr1 a6 49

röf,clse!, bogd och Proportloner.
Vidara villc hon se det rävlikndde
uttrycket. Ei sa} fm hon gcnongå-
cnde dåtigt. Lähgden pd kloma' De

6OD JUL

öasks

LIITIRN

Kl'IN8E KVINRELITTA

flesta hade för 1åaga k1o! vI*et
ofta gö! tassen sPletig.

1," tidsnöd hade leitllema bLl-
vit körta och kdske svårleeliga,
vl1ket l,t!6 Sutton bekl-agade.

BIF - huden Nord Ch /eba615 fe
hon något €iror för sln 6nakr Den
hsg proportioDerr slrdhei och aon
hon uttryc!.te 619 trlrEnellouB nove-
Eentr (filta6t1ska rörelser) gJordo
honon tiLl odl,skutab€l Bl3-vtea€.

I'ör öEigt ble" Cassild Cl.Ydsg
Bonnle chdplon - d€n förFta corg{-
chdplon Kerstin nallitr fött itPP.
lva va.lingels iip. oregol@ of 01e
tigh tog sltt edra cerbiflkåt och
Per - Erik lloLlins ch Oeronas Dakota
sitt första ClcIB.

Ciire NILssoD

iÄtt ha hsd iir iate svårL. Det gä1ler bda ait lnte bry slg oa vad

experterna säger.

Låt huden bestänea r€d& ftån btirje.
Våd laFen beträffar så ke ne i stort sett ha villen son h€Istr n€n @
bör koma ihåg att hu$dar ds€s finast ju ne! ldavlade och heLfuattlga

de aer ut.
Dl {e16h corgy i.€x, Iilmd en fåreJctlg räv på tdben.

Do ekälvande vhippei ss! ut son en töntg€nplåt av sig siiilv psad ned

6tt asplöv.tr



..??-

_ 1 9 6 9 DoI 2

K,trRLSiiR0N,i lBnaj

Dohore: Birthe Foss€diue
Iagon velsh corgi delidB på uistä,1LDilgen arrdngolaiL av Spc_
cialklubbeD för Sellbk,lps- och DvdrghuDalar.

!lrlBIEFÄllN 27

Donarer !örje B:D\efF
I (0+I) uelsh caxGi cleliroE
tinska Konrelklubbon/sKL'
I ik&r
l!:LII3 ( Ioddy/ilorrs äl,e! s Nuti&)

L Luudvål] I(rl]hill I iikr' 1 Skl

s=!=!=1=9=9=1=.9 16-i? oususti

Donaro: Este! Soleste, IinlanC
2 (O+2) velsh Cfrais deltog Pfl AcB internaiionells utsiSllainge!
årtonf,eraaL ev Fiasko K3nrclklubbGd' Frön SveriSe iloltoG

{ikdr
ilonRsjtTEBs ilItlJi ( Iiorrs ätors Nouf /i.lorrsäters lioisv)

D. liarklund, Ersdsrk f-lllbr-ErJ-ia-qLlt-gl
s c[ NonAtr (cb nyttorens IIIex/Norrsäters Nopel)

ll LinAne; .\vahedon
I Voikl

i=5=g==L=!=!=1=:=9=! 24augusti

Donoro: M&riaane Ftrst-Ianiolsson
4 (1+l) selsh corgis d.cltog på d€n intornatiotrolla uisiällniEge!
elratrSclaå sv SvenskB KcnEell''lubbeEs 1'ö.sterbott,€Dsovdle1niB8.

gundrrr

M!åI ( f"t 
" 

llcri J! trclorlatr Loprscbsua/BuBDie)
M " vidlrrd vlncs e1 f-!!!r{Br1!3.9!-!f!!

T ikår
iIORRsiitEnS NiNJ4 (Norrsdiers Neuf/liorrsöters Noisv)

D. IIarklutrd Brseork f-qEELEll
NoRRSITERS NÄR,Ij'IlD (Ch caytin€s Sept.nt'.i Motn/Nolr6äiors NoihiEB)

J. Dficsson örqsLbldsYik Cett' Chod!
INt & llonD c!i NoliRs;ltilEs l{LNlilNc (ch Gavtinos septedber ilortr/Notr-

sitcrs ;lott iifl-i. Iiolebs!g örnsköldevih
I Chl(I, C:r! C,!C ld, BIR

j u1i

på. utsi6ilBingen arron8eraal av
FrÅ,r Sverig€ deli,og



)onarc! CoriD SI[ttae
11 (4+7) vol3h corgis deliog 1-r 'IeE intertrationelll uistlIl-
nin;cn arlsn3eredl av SwoDska i(cnDellilubbens vdstro åvdc1din6'

IluDda!
Oe..ffOlil,'.n O? OL.INTIGi (Ch Kftytol Marshalt/ltainolie of 01ooti6h)

---- 

E: tll"riager Jobo'rashov l ukk, ti!, cert' tuj
Il!!!1 (s o i{ ch storEelbalks..Gul1iYer/lli-d ch Rvitu""os Funrv Faco)

B. liaADussoD r'lvanJeD l-.4
RITT;R,Ji.lS BAOII-E (r,iord Ch i'lvttarors toE Tiit/Int o ilorJ Ch Rytt4-

rens Juano) L. Rincb€rs Enske'le ?lg!!Lr--.lg!
SOL:E:IGS ^P0LIO (S o N Ch Stornerbanks Gul].ivsr/iyttarors Bacoon)

-v. 

Iijrlndisson ltarls-ts,] 2 okl

likat
caSSIyÄn CUBIII (Pelly/tsingo8 Julio)

D.,\xelsson MölDdaI I llkl!
CrSsll;l? cIi{DA (S o N Ch ltius.on otliiiountv/cossidor Jcssia)

;1. Hollin EörrvCa o fr' Jäd€rberg G;jte5orJ jl-iIl
c\ssIlL;n CLf;ES sO:illIE (S o N Ch iiinsmaD of C"'ncouDtv/CassiEer

------ 
hstol K' Helli! Eirrvdo cert' cf,crE' ;18' 3re i BrG

GEllot:lls Dii(oTL (tot cl on.otn" crovtlornni ootaea na;Lc/coonoon

Si(OVDE 6-7 septenlor

Una) P-E' t'olliE Siochhol6
äDltlElIS ELEiTRÄ (S o DI( Ch G3v_ilird-of.ts6

/oI1iE Siockhold 2 Skl. Ck' rosC;.CIB
Ch Gay lJird o? $6y/Rytta!eDs taphnc)(5 O UK Un Vay Drro or. truJ/rJ

L. Ribsbers EDskode f--.1qts!
NÄ ( In; o iora Ch renian Lcprechaud/Int o NoidOIlT/.Ril:lS ZEi?i,INÄ (Int o Nord Ch lielarian lcprecnaud/rn! o Nor

- 

cir Moonrocks Binettc) r' Joselhson ssltsiijbadea
3 Skl

SOL;ID-;GS ilCll;A (S o;i Ch Stornerb&nks Gulliv€r/6olborgs tic!ina)
l. l,nsncrg Karrstod f-\E!

NO&Bl(öP IN G 2o-2r septoabcr

Doh:!or Percy lfhitakor, Etr8Iatrdl
11 (546) relsh corgis doltog Pl utsiäIlnirden arr&r:ordå rv
svooska I(onnelhlubbens Soi!1cnd-ösiorgdtlaDds avaelniÄ3'

ilund&r
3U?F-ILO (Ayttsrons -.pncho/Esporrnza)

H. Yid6n suoabYLorc 2 UkI
ORÄItGrl"UlI{ OF OL,;NI IGIt ( Cn ftyiop ll"'ut'"rr/M"g"o ria 

- 
o?. Or$Btish)

------ E. V"Iitr3sr JohaaBeshov l Ukli' Ht' 2 SkIr Ck

SOLnEgCS OlirrY (S o lI ch Storm€rbaaks Gullivor/Ctoopotra)
l. Åhsuorg I(arlstadl 2'JhI

GirftIliES ariLlt\NTINE (Iat o NorJ Ch i{orrs[tcrs Nash/i{orJ ch Looo-

-- i"tseasatiooAr) Ii' o Ä-M' Ekmå! saltsjijbadotr
cart. ChonD, BIM

I ikrr
RI1l.lRiuS ll0S (Norcl Ch oyttrrens Ton lit't/Iat o llord Ch iyttaroda

C.'.SSllt-lll c^l4d (S o N ch l(insnaa of Camcounty/Cossinar 'licasia)
E. PorssoD HärrYdo 2 ökl

onnOi{..s tÅroTli ( rtrt cb G er oD&s- c" o[tl*tn u Go l'l od -i^81 e/co on c or
uDe) P-E. \ralliB sdockhorn -?--9.!!L-gE

NoRRsiiTEils NUIiEER oND (s ch Gdyiimes ssPi€nbcr Morn/llor'sätors
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SOLTE;LGS aOI.t.\ (S o N Ch St,orn!rLsnks Gul rivar/solborcs i',otins)
l, Ålsuerg (drlstaal ceri' öIn,43r i 3IG
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s K E IJ L e P r o Å 28 septonber
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PEGoIS].;ILL PIPE M*JoR ( cr' ia"3sys*llT-Thistlot/PoslivsEill DovD
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Nstrhiad) M. Litr(lbtad. iJrnsköIdsvik I Ullk, IIp, cort'
JII'i

PONIUS (s o iJ ci-Tcrkon Gollent iiDiqhi/Int o ilolA Ch llor!6ätcrs
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c0G0 (Solborgs oirborti/Firi)
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tsllic-UP (Rytterens rlacha,/Esperrnza)
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H, vid6b suDcbyberi 2 Uk[. Hp. 2 tikr
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C. o I:-L. Oosoaquist i,:illYiksnds LIM

DUiICJ\i.l (iiel&rion Leprccboun/surnie )
ri-D. LDCorss€n Siocliholn ?-gg!

Oil-JiGnUrlI OP OLÄNlIGii (Ch Kayt,op 14arsbrlI/I'ieilnolia of 01enti"8h)
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G. Nilsson Stoci(ho1n
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ch stoxrerbanks
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(1), ck' 3 chkl
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G. 0lsson TYrosö e-gLI
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I. iitrutsoÄ Stockboln 2-qts!
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t. -lbsburg t{arrsrad (1), ck, 3 chkr
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SOL:]E;GS UBD,I.N (S o N Ch Sdorncrbanks Qullivor/Ch Ryttsrons

RacooD) I. Karlsson Sitvedalen :lqts!
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i !.!ult,stlistolDa yolo si l,eckcinno, cE tlgtta blov i!!dppor-
ts!6t.

Und,o! L969 hs! täl.jorile huod6! orl!l.1it titol.!

-qEg4,:
.dob3s ig
oaytln6s !a11adtyÄo
Leo6 Mortya
Cassibs! Cly(lcs Bonnia
eo!cnars Dekota
Cb forah (S.F ch{nr)
NorlsBtgrs Ncriono
N0.,DIgji C8-IiPIoli!
,l,obasis
S o SF Cb Cslröos of, lJmevr
S o Sr Ch fiytiarons Funny Seco
S o DN Ch Eytiaroas Jcsnino

Nortl Ch Nor!siito!s Nooki8a
S o Df Ch fiytinloas Yssniae
No.a Cb Ilyttlrens Sho:Aill


