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DISI$SSIONSAFTONEN

D'N 11 OKTO!f,R 1968

(Fa ftjlbättra
sälldkapets diskussioasafton de! 11 oktobex över ii@et
Corgiavef!" får betra.ktas såson Dyckot lyckad. Det ftirdes s 8J@er1i8s
givede diskusgion på ett högt p1d och ssarbetsvili4 Br Dycket 8pd'
neil].eE i SWCS ocb adjur]t InA@r [ordbor8, Lsat höIl
tnlednilgsefö!4dl@. Adiukt Nordborg feg€rade diiliåhte
udler hela kvä1len soD peeL och besvd3ile på eit k14rt och ealrhryi€t
siitt dua genetildrå€or son dok upP och g4v oårga goda råd'
sSD,s avelsråd för welEh colgi' fs Gteta Be!6e1in' wl äv@ nä4dredo'

Helr [Ies Ekoe
de båda

I dd IroEitiv& ecle son fms bldd de förselsalo oedl@aEa vsr aLla
vluiga ott åtödj& åtgårde! lör avelns fiilbättrlng.
Eled det oest gMdl'iiggmdo bedöEdes Gra, att 4l1a [elslr Corgi-uppf<n
ils6 1ii@a? u?pgifto. t!11 evel'srådet på bI. a. fddda @lPkuUar ooh
d€rs be€kaffenhet. Med ed.a oral att hos avelsr&det sele eti statiF
tiskt @teriaL ftån valpningama f6r att få oit b6ttle 6lepl) on fdrutsätttringåea för avelaB i4riktnita och vätJede av evelshud'
.\.€ikten ä! ntr att EMla in ett sÄdet Eaterial EeaL nedle@aros och alla
ddra Welah Corgi-ägeres hJiilp.
At't ,5 av Sällskalets oeallema! hade dött uppr visM vilket 8to!t lntles6e söd fims ilon förenings llir iloss verks&het'

RistENs

SIbLSKAPSAFToN

ATl]iGA RI,I' MÅNDACEN DEN 2'NOVlM3ERI96E Kl. 19.'O i StAdSi&
Biotrds Riddarsal' (öpne18atd l'5' 2 tr. bis6t (vtd Stoltorget) stålo'

KOUMER

Ordf6red€n i beeiyrel-setr fö! 81å StJä@6 Eud€ård, Kidatafudt
fa ulla Tjus hålLer fölearå8 od valpningr vilket åtföljeE av d kort
fl1d beEkrivdde en Welsh Colgi-våIpning iaAq av ber! Cörd Nile6on.

Eit par av SdlLska?ets beillemar berättar oB 6ins lesök vid @gelska
kMId so@aren 1968.
DsLta€sreavglft kr. 1O!- inkL. kaffe, th6t 18d8åta och tärta.
Bildede åmä1e tiLl Sällskapeefton@ giires hoe sekretelar@
fd Greta B€rgefin senast freilagea d@ 22 trrvenber. 1le]-. o8n66

21 11.
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ETT

],IqET OIEKVÄlIT PAreT

vIOtA (Fru Mdriln€ zetterst!ön) I sv.Dagbladet odrs
bqiigot tiUEtåDd av fdrfatta!4.

si@tuq
UeA

L968.

gick Eot Normalnstoreir J4terligt dse och födoradr aed 6it*
stela filtpaket j. a@oa,

Eotr

I tolv år b6de den 1i11.4 hed4 och hon levt tilLsames. Esm€€ väa
och dda fdrtrog$, l,{ot Mdta var he ar8. Skiit}de usidiS+r bet aåima.
Salski1t or negoa rÄk&de såtts sig i ds stol 60B @! bss. M@ not
h@6. Cod E! orAet. He hade varit god ndb h@e. ooh är]ig. Iate
fJäBkede. Ood. De bade förståit wledp så vä1' &€ @ag@a v4!olser. Personlighete!

båda.

i går - Det är klart stt he hade blivit g@41. lfu3tasoha vat
nåste vit octr rygåjra8:6en ock6å. M4 t'rtEliga ligg ?iadå. Åt eon wligi, Sov Eerar keske. Obh lbled fick hd efaLl av 4dnöd. Lå8 ocb
hostaale aon oo he haile s&tt i helsd. och så i går. He @ sig llte
elts lik. Verkåde sjul< och ålldeles slöt vlbde öSonvitosa utåt. DÅ
tog hon hotron till vetslinären.
Ja, det @r hjärtetr Ea bd. Svårt hiårtfel. Inte nycket ått 8öra någontlng åt. Vore det tuto bättro - ? Ied hs fiok lida. mi! bon nu
iildå @ här neal honoB?
Jo. Det nåste Ju ske. Il{!n nåste lase, det kd inte @rB ftir evieit.
Eon bestäDnef, 6ig hastig'bt på stående fot. Imu 6ngea ko@er.
lngen får ko@a soald.
De lius hed@ ffu d slnta. Ile vet Inte on det' 118 so@8 bort
Ooh så

alldeles 6tii-la.
hade en filt oo honon när ae koo. Nu räohea hon f@ i[@t aä€e!:
Jsg tar honon D€d ... lta ju 4 tradSård.
EoD

Ksde ju inte lå@ - iolv ås tlofastbet-. Keske tlll
I{oD

hade

iu vetat l!in€:e. liadå ?ir heuee sorg

eå

biiftig

8op€Bbbåml
och oviintad'

Veterinåren bestiiller @ bil. Eon tackd honod st@t och går ded 6itt
bylte. Bdichåuffttr@ kastar clgaretts, öppnar dörrd' Jor 6ii8er hoEt
ke Jas få I&i884 dot bii! I bakluckd? Det är oil 11114 hud' Ed hd
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Just fått ö ...

g!@uffö!d sliinge! igen bl1dört@. ItM tePptr hekd. Va fet sii€er
he, va i helvete. Tror ni ait !M kör nån helveies }ikbit? $ö d!a!
Flatrköeinssevglft4r det bli! r:80'

ke lnte liigBa ner ... det här ... på gatar siiger b@' Ja€; hr
lorieooulin i ficke. Ni får i& 8iäIv.
H,an tar ,180. Ooh be tar dricks! Varfö! skulle hM ha dricks?
Ear h4 gjolt siA fttrtiåtdt av det? lloa br]E si6 inte on det. Åagem
bbrjar koMa. He 8ör 4 riveiert ooh kit! bott.
Eön går not Nort@Iasto!8 Ded sitt stela filtPakei i aeema' Iie
har btivit turgr den lills hwden. äon ke lnte Bå hel& viiS@.
Det står q ttdi lme. Hon ramar sla skyggt. Dot blöder Ju jnte oD
hedenr hu ftirclenar inte på r&got sättr dd hon vi11 ändå inte Iuras. Keak€ tuiobåufföf,o! atdrig vitl befatta si.8 meal ... Hon sii8e!
6on tlet är. tr{in 111}a bud. H8 A! död. Vil1 ni iindö köra oss?

Jag

EeEogud' Eiiger hs och klap!år h@e tafatt eåls på såict stackaf,et
gtåokue då, Och he ta! paketet ifråå h@e. far i det öntt pl6cerå!
det så vdsMt. !å ko@er tåEea. fqte åageB llinåre. De vatua 1ä-

kede tårama. Solg4r tack6eb€t4.
toLv å! är @ 1å!g tid att vara tacksm för.
Bon aåsts

wre duktig nu. Det

ska nog

bli

så bra

alltilg. EI

Eå'

€cke!

ef,temidd6S det år.
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IIUR MAN BLIR IIUSSE

av distri.ktsåk]agåre Äke Mellquist
Son bae u$gicks jag ned hmdar. Vi hade i nitt fdråIdråhem I sto! ocll
nyokot vacker ir1äedsk sette!. Det wr ea hsdr son kallades I'Jaok'.

iir uu d€! äå ,5 å! sede bd gick bort cch oed ds pstilar aon tigtvit hss nlme, hsr de egenskeper he besatt såmolilct blivit
tåde förs-torade och förskönade. Ätt he E! en trevlig bud iir eeeller
tid säkert, lle hade d vua, soq alla hwdä8ale inte uppskeitalr ndoligs dd ett krea "sk!atta". Fö! d@ oineigde ke iag t6La oDr att
Aette bete@de til1går sår att huden visar sina tiinder ute ått s@
tidi.gt Eorra e11€r eljest visa teok{ på itska elLe! neFositet. Jåok
Iåde huwdot på saed, ner he "skrattade". Det så€ obeskrivligt koniskt
ut och ilet vsr niiste onöjlig:t att låta bli ait siä1v skrattar ty i
aUoånhet "skrattade" Jack åt nfuotr soo verkliS$ var rcLi8:t. He var
d€n fdrsta bud@ jag träffade och hitiills också aLeR @dår son ä€de
@d vi näeiEkor brukar kall"a hMo!. El1er EC sägs on fölidde?
Det

d@

b.dde på dd tids i (f,"ara i Stockhold' u€efär på dd !1atst de!
dot nu figger ett stort varuhus vicl (larabergsgate. Min rcr hade gått
ut för att rssta Jack på kväuel. nock& torde inte he varit 6å nyokett
nd inte ds !Å deD tiden v&r kvimofrial@ så särdeLes påtagLig i bupå egna vä8ar - trodAe [in not - ooh hon
wdstaden. J@k bade förswit
tllLiaLades av en ob€l@t herre' 5@ frågede hser oa hon sökte efter
sin hud. M1n oo", son eetl6 ett skellgt sbudt svaleile geska kori.
Den fråmdde gentLen@e! svarads bara! 'rl{uden sittor bakon 8 . "
Mi.n nor, son hade vädt sig oE flera gånger före sentalet {€il dd okåind€t
fj.ck reda på, ått hudea ljudlöst hade förfLyttat si8 bslr.o beEe och

Vi

fått heue stt tro, att hs befM sig

någon al1J@stes.

slut avlivas på gmd av svåf,oF
tad sjukdon, Efter honod up?koo Sivetvis frÄ€ar om någou ny hud 8kul1e
dskaffas. Det hela kon i skJmude geoon nin fadels frånfiille och fd!6t
urgefär feo år sqare kon alrdelterriem rButti'in i btlden. Vad ha
egdtllgen hette, fick Jå€ aldris kfarhet l. Fömodli8s vd det "Brtcher'rr eftelsom hd @r åvkoma efter en dgelsk iBlart. Eil vu alalrig
oir egd hud ute ti11hörde goda väeer, Eneflettid k.n he att vistås
rdti myckei hos oss och vi bfev dycket goalå vl|me! också.

Jack blev 6eska g€mef och

fick till
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förr ty he Ber eller Bindre
ett oförsiHiS:t och slar
vigt sätt av gin förare. Att köttvarc! var rdsonelEde vid de@ tid?urlt gjorde int6 seken tättro, Ja€ diros Ertti soo s stor' g&sks
klepig hud, vilkd hade s?eci&Iiserat sig !å ekorrar. Deeea klerade
bd gpletr nede det €r ve.re ned kattor. cång på gång fick bs €tryk
av t.o.o. geska emå kattolr nå8ot son aldrig upphörde att föryååa or
glwinge!. Buttir son ver oerhölt stelk och kraftiSt bygedr va! into
särskilt begåvsd å huadets v&ignar n@ he var snell och giorde aldrig
aågoa fdr !äa. on ne bortser fråa de staokars ekorle@ i Hwle€årdd.
fl gång tolkade jag på skido! öve! heta Ladugårdsgdrde ofte! honon ocb
då @r jeg & gsska kraftig tonårirg. Butti blov också geska ga@al
N@et "Sutcher" gJotde he d
pludx&ale

d slaktarbil,

.ch gick bort av !@

gång Bkäl

son hade Le@ets på

ålclordomssvå€het.

Efter Butti blev det egentl,j.Sd ingd ny hwd. Mia Bor bijriade b1i gG
s61 och besväret neil d hwd var för Dycket fijr hde. bl flickvåin hade
@ liten uderbsr foxterriertlk. JaE lade besla€: på tikd 1 urgefär 8e
na utstreclmiut soo .iag gjort bet!äffede Sutti' afuot son f]iokviirh@
lnte giUade U.-ka nycket. 11k@ kaltades frök@ l,arsson - eftor vaIPulnBen bl-ev det givetvis fn Larsson. I{on likGoo Butti ver sp@ialist
!å eko$ar; ed€ dju! rölde hoa inie. Soåfågler kude t.o.n. sätta aig
på heme ute att hon rörde en min. Hon vd eoellertl.al geska nJrck€t fdr
stt hugga fre@de, ldlket enolleåt nedförde kodpLiketionelr särskilt
när d@ bitne mr ett litet bam, Fn Larsson blev ilte så g@1. llbn
had€ Lustd att bita i det dests och en Fsttex-iluk blev he@es öde.
D@ - el.l-€r tättare sa€:t a ninalre cl€l ev den - fastnadle I no€@le@ och
hon avledl på viig iifl veterinären.
gick @ låna fdljd av år, Jag gift€ B1g - dock ioke uea fuckväudt
soe ii€de fn Larsgon - och alet kon så sEåningon små bem. Tbnkd att
6keff6 sn ny h@d gno€de ofta nltt sidor nen ni.n hustn satte varie gång
upp kalfa hedo så fort fråge fördes på tel, Hudår beståj.fldeBr 44
irför ni! hustru€ koBpåkta veto fick dosq@ avbestä1I8s. Så snånirgom
Så

fmilj€n tiu !o i l(arlsham, Dl statstjåinsteid eåste flJrtta ofta'
nkot soE vi vsrit utsatta f6r i betydsde onfatttrlrg. Iil'1 sl'ut blw
d så "festå" på vå! nuvued€ bostadsortr ait vi k14d€ tärka oss att
sksff& eget hus. Så skedde och tekd på d ny had biiriade åter dyka
upp i si@et. Bemenr ire tilt 4taletr deLade givetvis sin fars upIF
fattnitrg eeds Dor återlgen fade in sitt veto i debatt4. tlur blir r@
kon

-7busse Bcle! eådda fö!hå.l]ed@?

pldema a*t föflerkLigas. Utrder bl's' höF
t@ 196? visades i (v son bekdt @ selior 600 Er Sior'l sv walt Dl-sey'
Er &v dlessa hMallad€ on eo litd h@d och oer behöver ja€ v:il tlte siia?'
Itrin hustdr bameu och iåg så€ alla svsitt av d[@a ser{e och Yi fiist€
oss sälekiLt vid "tittLe dog tost". Vi hade alAriS sett @ tr61sh Colgi
S1 oviintad hendelse bjelpte

tidigele och llev &irför Eycket förtiusta i dd trevllg6 lilla baddt
Ers aleLvis tragiska öden f@stiil]des på bildste. I'G! hustrut sd år
nycket bsläst när det g?iLle! kungLi8heier och dclra beöode petgotrdt

kongtateraale ned viss förtiusnlngr att dd @861ska drcttoilgq ägde
sÅdea hwdar. Euset€ statusbam' @ poike PA f@ årr had€ fäEt sig vid
d@ liUa hud@, Bed vilk@ he lidit och förtiu8ts ude! det f@tlo

oinuter tåega progr@et.
fdrsökt lela våra t4o stt spara. Det hår inte vdit populÄrt"
fått uppleva g1ädi4 att k@nå ta ut ls€ar ?å beka 'ch
köBa stg trågotr 6oE velit åtråvärt och eftetlåir€tet" cykLolt skivep+
Iue d.B. har @skaffats på detta sätt och Dj, tro å!r att @ uppskettar något n@ köpt !å detta sått B€! :in t@ 8ör cn !@ fÄr det i lre

V1 hBr

D6 bar dock

ddt. 'rB6slut och hedfig ä! hos Emd 6ttt bos }otinno! tvÄ och bos
bm och tjänstefolk tre" fär !{ark fwaj.n ba så€t i "Huckefberty tr'ifr"'
guEets dile son satte sin ptd i verket. vårie v€ckop@8 SicL till spr
Bsser vilken Lustig:t nog hu fomd av @ hBal. Mo! hd åUtld vuii
Bycket s@g fdr sond och infd! hes ståindig6 övertetningsfölsök t*jts
Jaae hon ge n€d sig.

F€1i g"ick det dock inter utu ödet irgrep på ett sättt sou l@kd hon
el1e! Jag hade föntsett. I ojtt yf,ke 1n8år b1.4" stt bli lnbiudd tll1

s.k. tingsavslutningalr vilke hålIer i 61utet ae varie telRln' oula
fomsf, fiirekomer för ilessa avsLutnilgarr nq i våt doDsa€a biir i KallF
hmr itbjudes e@tllga vid !ätten tjånstgölede neal fsat. Vid pl'@e
ting h@ad6 eln fE hos @ lrJEkobe"d6r vars buatru ii! nibnde@' !{u
villo det 6ig sår att d@e kyrkoherile va 6€are till två 6t. f,€l6b
Colgis. Hur sMtalet k:d ia !å huder vet Jaa int6t ue tyd1i64 hade
dq
Dt!!

herds telet hud
vi for hen' var ntn ffl
Bods

eed Dtu

fe ude! he1& tiU6tål.lningd och
i hedfrågar att Jag tnte

så nedgör1ig

kitldo lgeD h@€.

Bamds Bparkapital ökaile o.olöck4ale- Storasyairam

I

håd€ ko@{t

rr

derfud oed ll.ll.ebrors epemå1 och - @ed hiinsld t111 Eakens beakaffeDhet - villo de neturlig:tvis inte vars siitre. Slarddet sköt i böjdd
och äveo oE det sl@dl-agda kapitalet inte på låaga vaigar nå" kuile råckå till för ett bestrida i.nköpskostnadema för etr god valpt Iovade dl61s
jag sjelv och - hö! och häpna - dels ain hustN att tillskjuta etforder
lLg:, kapital. G@on alen nyss nii,mde kyrkoherilen fick vi adless@ till
Sv@sks solsh Corgi Sällskapet och därigenon ver hal.va v!i€@ tudroil.
G@oE viinli.g:t tilloötesgående lovades vi up?lysning on aär det skulfe
"b?ira till" ooh i naj kon beskedet. Det var flera v&lpkullsr födda och
vi tog kontsld ned en av uppfödaea. Dme väntige me gjorde allt fdr
att jiiMa v?i€eD för oss och vir son betro.ktaale oss aoE lena @törelr
biirjado sträckläBa all tiUgåinglie littelatu på oorådet. Ti1l slut
trodde vi osE veta, hu vi Ekuue ta e&ot fmiliens JEgste nodlen och
alet uu n€il spiiEning och bäm, soE vi fick oeddeledo oEr ett d@ lilIe valp@ va! ?å vii€ neal olalimrio flyg f!Åtr Stockholn tllL Ketlir€d
fly€B1etB.

he Bkulle ka.1las wr redd best?int. I IV gick @ 6e!1e oE e! t&
d61fir. sjåi1v tyckt€ jag al@ var gu6ka trist, n@ banen såg vart@dE
svsdtt. Fisk@ hette "I'Iip?er". vid feiLjeråa beståiEdes' att budetr
ekul"le lolles "Flip", Det vor ett bort oeh bla n@r Iätt att uttala
och al,essuton jlte 5å valig"b. Min hustrur soa ofta visu en satlrisk siDiir&v blev
da av gitt väss, ville att hedo skulle kal.las
latet.
Med fddtintnilge.De sp:ilda titl bristdinasgrihse4 s'bodl diirfö! ni! iild€ta
dott€! och jå€ i flygil-ats@s esprå,k6liiBe drkoogthall och vlitrtad€ på
a låda de! lO Eaj 1?68. Adigt hddböckeru skulle vi lla stt viinta osa
on blyg, trött och generad litd valp, soE nåete bjiilpss ut u bu@
ocb tas oEheal ned önhet och fdrsildighet. Hd skulle liimas ifred de
fiirsta da€ma för att v:ira in i sin nya Eiljö. AIf *iD.kbar @Eorg vu
pleerad. R@ett dii" ho sku11e to, 1å€ litet aEides i vårb g@]e hus
och DoggrllM plder gjord€s up! för eetordning@ ocb utwist€Lge&4.
Vad

till sj.st kon till disken - efter allt baga€e och @t "vi'ktigare" gods - wr det @ ]ånFt ifråa blyg lite varelsor Bod kod osa
till niites. S€x reckox vsr hd ocb därför int€ såirdeles stor. Eds uiiräde ur bu!d, $n slmelligs inte lriigtades av nå€on t:i.alslar -kude
nämast jitnföras med ds nyetui@Edo iEis kddidates' sm i Albert
&lgstrtiEehistolie s!?inde vslor på uiversitetets trappa i det b@
]rttlade:"Nu €ka svdEke follet nir sjä1 dö446",
När 1åd8
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Flip, en trefärgad Corg"ir bers av varsMs händer ut ii1l f@i1jotil@
fö! att tresporteras ile tre oilen tiII Karl-sh@. vål inko@s i for
donst satte hd igång ded 3tt udersöka a11tr soE f@s alär. lluaset
son ftjrysr3r en del ti1l tjtinsten hörode utsstning i bilet fick
ehJmdset fttrfl)4ts alesee föredål till ba.gageutrymet föt att wdvika
förstiirelse av st&tqs egdalon. Resu hen 6iok be, D@ lille visad€
myoket stort iltresse för oEgLhingåma och vi.lIe inte liggs ner ?å de
för siik€rbeis 8ku11 nedta€na tidningafra. Under lese koE det fdl8ta
skaLlet - stålLnins@ paasådo inte eller vadl ilet 4u krEde våra.
Vl har haft Flip bos oss i ugefä! 4 och @ hal.v ograd nu. Ävd oa bo
Ju lnte helt har vi6at esd he SÄ! fdlrha! hil intag'it en plais i ållas
vÅra hJEltd. Ed år a förtjusede lekkmrst för bame! oob 4 god
ku.at tiIl husser 69dl rl1kd he varje kvåI1 bedriver @ ulpfriEkede
jskt på grodor i t!äd€årdeu. Det är d oyoket beståimd Liten hrebatt
aoo gäma ts komedot, oo he inte viees på pl-ats. Ild år vånlig oot
oihniskor, nen vill inte att fliimude ska1l koma in på toote! utd
hes gillede. Moi sina fJEbenta elitktingar upptreder he viinfigt och
b€stitni, Ett s@träffede
ned kyrkoherdds båda Corgia viaade, att
be trot6 sin litenhet into lait slg kugchas elle! skriimas, GrMens
katt visade he ett D11t övelaeendle til.ls katten hsde dq oföfskiiedhotd att gå ooh lä€ga sig I hes egenliindi.gt uppgrevda lilla grcp,
diir he 6äda svelkex sig i vlnbairsbuska@s skugge uder hete do{jd.
Icottd Edkon Eed Fl1p hiitrSede fast i evds@, då hd flydde fåltet.
Dgt sks,Il vå1 sii?,ås någla ord on ftirhål1edet @tte - hud. Do lil]e
matteE hjiirta hel+ och hå1letr åven on hou ned vlss
FLip hsr wtt
avsky iakttagit de dJL6r och högar he pmducerat i sitt tu. Äv@
Ratte torde tda b€r€ald ait skriva uder, att {e1eb Corgin är @ sto!

hud i lltet fomet.
ke {iet Bå tiu, aäx DM blir husse fö. en liten corgi.
Si6t& kapitlet ä! iinnu inte skrivet. 0m Liisaea Eå vi11 och redsltörd
t111,åte! det, skåll jag återkoma ned gl-intar ooh reflexioDer bet!äfSå

fede Flips fortsatta uppvlirttid.
Med

viinlj.ga Colgi-häl8nings. f"Ä! Slips husse,

(Redaktörd är nycket tacksM för detta trevLj.ga bidrag gdt öasku
fdlfattår@ välkom€a åter. )

Avskri"ft
SPEC$TKLUBBEN FöR Sj{ILSKA?5- OCH

DVJ\XCHUNDAR

Pflsdonarbe!ättefse vid utstäfliingen i Strckholm !å Johtueshovs Isstadion
detr

D.nre:

t9 @j

I96e

!Jlr. Arthur Sridger &l8;led

Esgs!:
(Eelarim RoLed N14r/67 - Elektra 25tat/641
svensson' Jo.lrobsberg. Röd öcb vit. Skul,le fdledra Eera kf,opp
och bättre bröstkorg, Bra hals och öve"lirie. Nå€ot lätt i bencto@d.

ABo\sO 1l./68

jk Biraitta

Rit" sig Iitet txårgt f!m, litet

tre i buwdet. 2 uiKl.

1tl68 (HeL3riu Rorbd. 1o14l/57 - xlektra 25rot/64)
lig Göld Nilsson, Stoclbolm. Röd och vit, Bra nen'balitet. Bra huwd och
kroppsltugd. Röx si6 väl. Brå bröstkotg. På det hels iaSet b"a tJE. Det
I u.kl. 1 ukk. br. t ökl. 2 skl.
heLa år lltet toet.
Ai[3ABIs

114ts,/67 (Int o Nord ch Rtrttarens Happy-4o-Lucky 5tB9/62 - N:Na
Nffi4 21046/6r) Äg Am-llorie llolE' Solna. Röd och vit. son helhet er
tl.lea brar oen vi11 ej visa up? sig våI. [wat huwcl och rörelseea ei
bm. 3ra l?ingd på kroppen och väIviilvda revben. ?-llbl.

MUSTARD

).t^at/67 rch oaJrti.nes septenber )'{om l?88/5, - N@!gåters Noisy lt6'lB/6l) i\ig Pie Gustafssonr 3rom4. Röd och vit. Var ej
Lätt att hete!8. Bakrörelse{a ei b!a. Bla Liiegd PÄ kroPp@ öch över1inje. Brå öroa och ölonställning. Ja€ föreilrar ett oörkare öga. AnarE
tra övelhuwalta€et som typ. a_!4L
PEPa\ \1tt/61 (Stormerbanks Gr]-liver 257a6/66 - Ryttards Fwv Face
2e5rc/&) iig C Rosenqvist o B Magnussonr Rinbo. Röd och vit. 3ra nstalitet, Bra front' revbetr och bröst. Bla kroppBliingd. Råitt tug i noEp*
tiet. Rör sis ej så bra ba.k. Lgh!!-1-.'IlBE.
RYITARENS ,IJEFn, 5512/61 (Sv o Nsk Ch Kinsm* of C@co@ty 7t7O/64 - Ch
RJrttalen€ xo@a to676/65) Äg Tora Ströobon, stockholn. Röd och Yit'
Bre neaiolitet. Bra hurual och flont. Bra kroplsllingd. Behöve! stadiSare
bakb@srörelse!. Rett teg ?äIs. Mycket brar å114iin typ. AUtfö! tung pitls
1 uk1. 2 ukk.
n@ hes sllo?itrt goda tJrp Ber honon eit första pris.
NolRsÄTERS NIIMBER-IAD

9516/8 Gnl o Nord ch Norrsaters Naeh IJT52/58 - Nord Ch
LeoaiBe Sdsational 1721t/61) Äg Ann-Msri Eloe, Saltsjöbaden. Röd och vit'
Bra n@ielitet. 3ra flont. Bra revbd och diupt bröst. SkuL1e föredro dera
förtro@dein€:ivude bekrörelser. Bra hals. Hd visar ei u?p sig särskilt

GAYTIMES ANclIoR

väl.

?_!!!.

t44lS/64 (7nt o Nold Ch Norlsäters ltash It1tz/r8 Nord Ch Leoaiue SetrBåtj.onal L12|J/6I) iig ttqs o Am-Mari Ekne' Saltsjöbad&. Röd och vit. Bra neatalitet. Brå huwil, bröstkorg och diup.
Rak front. Bra l?i€d på kloppen. Visar up! sig väL. 8!a rörelge!. 1 ök1. R skl.

GAYTnmS &ILLANTYIIE

,051/65 (cn Gal*lnes Septeober Morn U88l5, - Norrsäi€r6 t{ippon f56\l/61) Äe Karin Jilssor, gö1ö, 3ra Dentalitet neo
visar sig dåligt. a.a front' rak övetlinie. Skulle önska @ 1?ia8!e
kropp. ?iggt, rävlikndde uttryck. 2 iikl.
NoRRSÄTEBS NEIJMANN

-lt-

(ch Gal,-tines seltenber Mom !788,/6, - $orfseters Noisy ]-t6'18/(,') lig Xarih Jesson' HöIö. Rbd och vit. Mentålitet
bre oo vj.sir ei u?p sig så bra. Bra front' viilväLvala revben och diup'
nak överlinier 3re huad. Föreatrsr en 1?ingre krop!. Son helhet en tr&
typ. I ök].
NoRRsiirERS NIELLo 11928,/65

RYTTAIiBNS ÄPÅCIIE l-1950,/66 (Sv o $sk Ch Kinsnan of CMcoaty W0/64 '
Il€1ariM witch 49tf/6o) Å8 Per-Erik vauin' Stockhol"m' Trefärgad' Bra
ts@talitet. visar upp sig vä1. Tjusigt huwd. viilbalesers'l' B!4 revben

och djupt

bröst.

Bra låingd. God

irvalitet.

Vad

bet!äffar certi'fikatet

tog jåA ej hes fotskada i. betra,k'tede' I ök1. < sk1.

Ck hp.

of cmcouty'1t69/64 x-tll'S tj6'lr/65
,t29r/61t Äg C Hasselwall, Hägerst€n. Röd och vit' va! oj lett att
St"ff" iinska en l-iingr€ ryg8' Ble överlinie. 3re örcn och
i*t"*,
örcnställuing. Rät't obetydriS:t huwd. 3 ökr'
(Synbo

RYTIARINS

Ryctarens Sberxy

uEDD\ r'lt!r/64 (Ga1'tines a.dtujJat 9555/6, - No.rsäte's Now rfi'47/62)
iie pia ilekl;us, rai.lhä]l. sobel och vit. 3ra n@talitot. riu6l€:t huraia. Sra tront. Djupt bröst' väIväLvda revb*. Goal shome. Skulle önsks
nora precision i baibmerörelseda och en sl-ätare päls' I:!EI!4-*lg
CÄFADOG

OF gY'[LnE 22979/67 (Glynti"rion Stomerb&lks Bondso@ Koleg

ceridtren of tJ@f,r Kcreg t7r8r/6t) l\g oörd Nil'sson' stock-

iråiå. noa och vii. Bla netaLitet. Bra front. ve1 välvda tevben. DiuPt
bröst. Bre l?inad. Rör 6ig våiL. 3ra huwdl. Vlsar upp sig väl.
1 ök1. 1 skL. cert h! Bil.
\IIKI(,R )-5416/6t (nyttareru Happy-co-Lucky 5189/62 - ll@k€bo via
25aF(j/6ai Äi rlorr ttultao, SPåtga. Röa och vlt. B!å n€ntaliiet' Dme
hutl vises opp ma.r svårighet. Diirföf, ke he oi vise upp 8ig vå]'
1 ökl.
T1ruärr oåste iag 8e honon ett tredie pris'
65512/6r

9r55/6t (Int o Nord Ch Norrsäters NaEh LiT52/5e ltord clr leonine S@sational 172\r/61) Äg Gmar DaIlberg' ilögdst@.
Trefergaa. Jå8 tlcker oE huedet. 3ra fälgd på kro??en. Bra levbd ooh
bröstdjup. Brister i balbensröre1ser. l' ökl. 2 Chld.
cH CAYTIMES AillLBLJ'

A\$DIE 144L9/64 (Int o Nord Cb Norrsåters Nasb lt7r2/5e Nold ch Leonire Sensational I72!t/6L) Äg 0 l{aakdsonr stockholn' Rör
si8 D$cket väl. Bra front. Bra huwd. visar utr'p si8 oycket väl'

CH GAYIIMES

I ökl. ck. I Chkl hD.

Clt CAYTLIES SEPTg,{!En MORN 1?88,/6, (Int o Nord Ch Norrsäters liaEh
Ir7t2/5e - Sv o Dsk Ch Leonine Faim lfiarron 17212/6I) Ag Karin Jussont

EOiå. irefiirgaa. Skulle föredra en Läagre kropp

bsl@s i skuldelhöjd. NÄgot Iös i skufdre.

föt att ge @ bätitre
1 ökI. I Chkl'

!lls!'

BEIIDL 49e5/67 $ed.dy !7515/64 - Dorrie 1679/65) Äs Doris Temeborg'
Upplods-Våsby, Röd och vit. Utnärki tenp€r@ent, v3ckert huw'l' Bre
t'råppefangd oäh bra revben. Behöver stadgas i 6ellnhe'Len' Ei i futl
pafe. feirOver oera trijåing för ring@. Båittre bakb@slörelser önskas'

I ull.

3 ukk.

cAR ENEoLME cANDYfulT ?810/67 (eb winrod Bob Roy KcsB 20'6 l\u - Gar'lenhoLDe lcecap Kct"8 la7i24/6t\ Äg llelaa Åber8' StockholE. Trefärgad'Bra

nqtaLitet, Välbaieoerad höid - f:in8d. 8ra ffolt. Brå huw'l' VackertCk hp'
teciatåd tricolor, Vj.sar upp sig väI. 1 u.ld.' 2 u.kk hp. I ökl. 2 ekl'
GAYTIMES oANDY 22622/61 (h Gaytines se?teEbet Mon 1788/6r - l{ord ch Lee
nin6 Sensationaf I't2It/61\ Äg IIus o Ail-ilari Eknu' Salteiöbadeo' Röd
och vit. Skul1e föredra lä:re skulderhöjd. Bra adtalitet' Bra 1Eitrad På
kroppen. Bra överlinie. Bra hslslängd. Bra dlon ocb vä.1 placelade' vis*
u?p si8 vlil. 2 u.hl.
cFoRcINA 6?6916? (Int o Nord ch FJdtards HapPJ-4o-Luckv ,589/62 afrodite liseo/5l) ]i6 sven-olof Römsko8' BroMa. Röd och rit'-Bra nentalitet. G;d överlinje. 8ra välvala "ev!a' Rätt obetydligb huwil' lra
örotr och stäIlning. Brieter i ttakbensrörelsel. Skulle önska tlmgre
bonstome. 2 ukl' '
col,DEtr GMER 677I/61 (IÅ o Nordl ch R}'ttar@s HaPpy-GGluckv 5589/62 aitoait" rfego/åi) lig Lillv Garpe' Broma. Röd och vit. Bra nenta'litet'
Bro revben-och linrgd-på kroppen. Brister i front@' Skulfe föledra ea
bättre ba.kbensrörel3e. 3ra ölon och öronstäIlning. 2 ukl'
FotLY Gol,rcH1rr 6772/67 Gtt o Nold ch RJrtterens flalPv-oo-Luckv 5189/62
ch Afrod.ite 'Lr86a/A) lg Greta Schirgnl Bromå. Rö'l och vit' Bra nenirfitut. A"o iatga på kopp".. Råk övellinie' SkuIIe ijnska bättre bskI ukl Rrkk
bos!örelser. Ra.k iront. Sa]oar kvalitet.

-

(reddy :17515/64 - tal] e fi79/65) Äs Am&Maria Jesuppf*aå-vå"ty. nåa o.rt vit. Bra hun'l' väIba1&serad kroppslijngd'
Bra halsläagd. Bra överlinie' 3ehörer krofti.gare balb;sröre1se!. Son ungdoo vcr hon norvöe och s}'u}le dals fåti
ett förste p.is. 2 nkl.

JoHANTTA 49s5./6?

"o",
Behåver'stafuos i skuldru.
KfmR

CRESSIDA NK<R 6s/26 (ch
KCSR 12,

iiaiåryn l,IeUsea.

Lees Susalue

fX.

KCSB

Äg Eva Jacobsa,

1582 ÄU

-

Cb KJdotr

Norge' Sobel och vit'

upp sig utmärkt. Vackert hurudt.bra
Uita"li t"tp..*"nt, och visar
v!it""pp"å.'s*at röretser. gra revtJ och diupt brös+' lilltaldde

1 ukl. 1

ul<k

hp. I ökI. L skt. cert hD.

lIoRnSÄtERs NoLLAN 1180?,/6?

front'
tecknad'

BIX.

(ch caytimes septenber Mom 1?88/5, - Norr-

llo:uy 11678/61-) Ä8 sophie Kröntein-Änderssont Xnivsta' Röil och
"ai"""rurto""i'nåra ringvma. ila Ltugd på kretppd' Rak front' Brister i
"ii.
lrä ltinsa på nersen. Bra åron och öronstålrnins' ?-3LL
;;;;;;i";;t.
o\E tt8o8/67 rch Gs)rtires septeobe! Mom U88/6, - Norr
N.i"y :-t6'l}/6rt ig Karir Jossön, Hö1ö' Röd och vit' 3ra nentali;å;
riackert
iuwd' Br. Iiingd. välväLvda revbfl' 3ehöve! stäF
itå"t.
i.i.-i".
ka bokbdsrörefsema. I ul<t. 4'ukk.
NoRRSÄTERS NUMmR

".

rt

..

BL&CK niiD ItEIit: 14424/64 (t[f o Nord gb ll@Eåiers llsh
lt'lt2/5e - {ord C:r ]-crBiae S@6tioral II2rt/A) irs Sirio oob rörta
Sedhagd" Trefiirgad. lrs n@talitet. Rs.l< fent, ba öwdige
ooh haldl-ängd. lriste! l bakb€s!ör61ser. Rått fla t@st@€. ViEs
slg rå1, 3ra JFn c.b 5loust:ilbixg. 2 ökL.

eAEIIlmg
IJibd.b,

66'io/66 (0h ceyilaes S6pt@ber llon 1748/51 - tr@rsåt€!6 lles Paesion a96ti6at a.s lLs Beklöus, Kalthiill" Röd ooh vit. &a
edtalitei, 9!s bu1.uii, 'i5:- v:ilvds raet@. DJU!t brti8t. Esr b@å3abet
att dra rJ'ggd i Lu" Pä1s@ luftig.
1 ök]. 1 sk!,
troFRSÄIEnS NvryIl,

FUNIIf FÄCt 23VO/6I (br o Nord 6h Claf,l€JEM Ptsk L558o/51
of Ciuirjgir \,95a\/@) iig C Roeoqviot, RtEbc föd och vlt. 3ra
teEps!@st och a:ieer 6ig väl, Brs front. BE r6vb@, dJupt b:€st. BEa
låingd !å, lrrcp_!@. Ir& ö!@ ocb örc[stäD"ling. ?å stö!r6 dlile. SDlcf
bal.od slnt d.a:1. l_!k1,_-4__g!l,
RrTT-A,RXNS

q@J.o

RYa4AruiiS SgllI,I,iA i5i8l65 (Ch E61ui@ !ep!och@ t9wy'@ - &ilo6
RoolB Bin€ttu 54.)i/j9) -te Iagf,id Jos6phsso!, salt6jöbed@. Röat @b

}xp", :.I ;:e:r?ii'ci ders ringvå1, B:istef I frcntq @b t€r slg
+"äti ba&" li:, lris': cct! djap, Brö ö!o! @h ölonatåIldDg. Lgkls

ai't.

Cii R'i:,lrÄIdl,s s|tiflIyL tt)29!/6, (int o nold Ch RJ4tdeE g6!py-CG
5iei, 12 .- rrt o i:o1,1 Cir Ryttu@s At€@ LT669/@), IA C@111a
Iiybelt, 3'is.l:,-:.', :;- .å --i!. TFlier aJrcket oe h@e. 3ra huvuit, Vailvij.lvde rjv-:: rci c;Li.'; lr:jrt. ira Lårga, hatjd @h beldE. Shrll.e öE6ka
o rj:r'i:e r.1g!5 ;ä1: r.h l,oi !i. i fd! bö€t trlE. Vlsd upp Etg uleärtt.
NoRn

Luck"v

1E!qKr4!C.

CÄIfIli-]s sr: r-J..ri-q iiaiii ;L'i83.61 (ir:; o i;o:d. Cb llolrsåtes Neeb Lt'lt2/r$Sv o Dslr L\ :,e,or3c -!ais llaflot 712!2/6i) lig rialta Je66oa, Rilö.
fävlaiie nad lläri;.arCe r?kooling!.e
ÄrcxisÄt5ll5 lili{r'lt.i.-r'

r

NORISA:IEFI [:f-LLC
soRRsÄlnrs itcri/ti
mRRsÄrrRs il"JtnER urar
roRRsÄrERs rri-r-A
SoD

hel.5ot -:,/.1t:r'

jij

Ld

;r 3r utnijx]+

t}'tr) oob

kEl1tet, I Av€Isk]. hD.

Iiciiriiirrls N!.sF Lt'lt2/5e (Sv o Fsk h. Lo6s tualAA 228,/5G
Be€d1o{is B.ti.iee 4459,/55( l{g Fds och Äu-ltart Uo@, satiEjöbadq.
Piivlad.e aed. iiil;iud6 a','p651i*ott
oaYtll{u-q }r\Ir!! !rnIli'J 0 I!'0Ar

CA

gE OAYIIIES AI]!IIIA],

T'J:iiI

CB

GAITrfljS

CH

GÄYIr.lldS i]lPltr&i}Il LJRIi

CAYDnBS

:tu C!: l\ir:) lYit:ll;

tl4)a öveli,rui.iie€:t
1 AveIBkl. h!"

!.lr deoln avko@ iiJ uyck€t

ltlr vl@r@e.

_14_

cll TEONINX STNSATION,I. L'12I'/6I (l,eonj:te Cristophe! (Cres
tttS6/59 - Ch l,eonile S@sation KCSB 21?? AP ) .ik Has och An-Uari
E]@et Seltsiöbad@. Täv1ade ned fö1iede avkoBfltrSail
NORD

GAYT]IES A'.LI,ANTINE
CH GAYTII{ES AD}IIRAI
CII GÄYTNES BAI\IDII
OAYTL\IES OINDY
GAYTIUES 8T,ACK ÄND TJBITE

Överftjrt gtor likhot t huwd tilt
on

ad ttD@

och

kvalit6n.

de tfesta &vkomoma.
I Ave18k1. hP.

Ja€ tycker

UPPFTiDARKI,ASS

Uppfddare! Hes och Afr-ldaf,i Dknur SåltEiöbeden. KeffieI Gaytid€8.
Tevlade nod fö1jdde uppfiidnir€ar!
CATTIUES BAI,LÄNIYI]IE
CE GAYTIIIES AII{IRÄL
CIT GAY?IIIES TANDII
Cg EÄY1IiTES SEPIEMSR

MORN

GAYTIMES CåNDY

D@a grup? bar nycket vål välvda l6vbd . Bla front son hefhot .

Visa sig vål.
1 u?pf.kl. hp

Jag eser att helhetsiJQ4
lEista gruPp.

d!

bästa.

Uppfödarer Karln Jessonr Hö1ö. Kedel Nolrsäter.
!äv1ade ned föliede uplfödtingar:
NORRSÄIERS NIIilBER-I,AD
NORF,6ÄTER5 IIIELT,O
I{ORRSÄT8RS $O',LAN
NORiSÄlrRS NUUm. oNE
NORRSJTESS NUT1A

tra helhetskvåIitet. Just nu iir två av
k!opp@. I uppf.kl, tD.

Mycket

Uppföduet Pe!-Erik l{aflilr
Täv1ade ned

föLjsae

dlen

rätt dåItgå

1

Stockhol-n, K@eL Rfttar@.

uppfödnibge!:

BYTTARENS DUFFEL
NYTTAREI{S ÄPACI]E
RYSIÄFENS X-MAS

RYfTASXIIS ru$NY FAC!
NORD CH RYTIARENS SHOPGIRI,

Al,la har bra frontr den ia8 föredrar I åUnii,nhet pälsama ?å de ivå
@tlra klasseee. 1u!Pf.kl. htr).

Svetrska K@elld.ubbens

ro

ded 1.6

-

ihte4atj.oneLla Stockhol.osutstäUnig tise!

1? novsbe! 1968.

Utställningen är d6l.ad. Detta iMebär att [e],sh cor8is skal1 tåvla
]örda€etr dd 16 november. Donaf,e: M!. Ä.0. Grindey, &€1@d.
Veterinälbesilctnint kl 7-8. A11a hudår skall var6 på Bjs platser
s@ast kI 8.25. B€döuingen }ijrjar kl B.lO. Utstä11nlntetr hå1les Äpp€n
bÅda dagems kI B.to - 19. tmchuppehål] både dagana kf f4 - 15.
Det av SWCS uppeatta vedllngspriset tävlas oB fdr ed4 gånge!.
Det skall etLiSt bestiimelsema til1få1.1a den bäEta svenskfödAa
welsh Crlgl PeEbroke, son erhå11i't betechringe 'rBäst I Ras@" aIIe!
'rBäst I Motsatt lQin'r. Priset fdnalt@ eells utstäI1nilgass av
vieede huds ägare ocb tillfaller för autrid alen hualä€4ler EoE
oavsett öadningsföLjd@ eliiwat tlets@a tre går€:er ded a@a sllo!
olika huder. En EiniatJEbi8åro Ätfölje! vedringspriset såson oi!nesPrls.

A@ons
IUPORT

TikeB IrEES SoIEBIRD har idportelats f!ån E!gldd,. Lees Songbild är

efte! Irees Coldd Rod ålriI 1.968. Uppftidarer

slelltoud Melodyr fctdd
L. Curties. itgarer ned kad

Cb CEtrthoees

12

Miss Pat.

Agneg

HUJ-t6n, Uppoola.

Resu-Ltats f!Ätr böst@s utställnirgd fi@s ?i@u eJ
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