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I9![,$T COFOI PRAT

Utgivd av Sv@ska felBh Corgl Sdllskspet

Rbdakt6" BJr!åcbef Sv@-Eggert BelgeLln

s\rENgKA WELSH coml siil,LSKA?ET bi.ldades dd l'8 feb@ri 1961 .ah et

associerst oed Speoialklubbe fiir Sällska?s- och DvålShudatt s@ i

sln tu är ae€oieradl neal Svenska KeMelkfubb@.

Medlensdtal aecerber 1968: 140.

Ordfd.dde BIEåchef Sven-Eggert B€rgelin

v.Ordfördde Avd6lnirysdirektör Bjöd l(1irge

Sekreterale Ffr Grets Bergelin

v.Sekreterare Fofkskollärare R$e Bergluil
SksttnäEtare Fs Ouvor K1inge

Supllester Fofkskollef,are Per Erik WallL!
Ftu G1mel Di-Udbeck

$TBNSKA rvEx,SH COF{GI SÄ.LISIGPETS ('sek!6tererss) ådress!

Fn Oleta Bergelinr Itapellbeken er 18I 62 lidtlgij
tel. 08f66 21 11.

IGDI,EIISAVGIFIEN ä! Kr, 15!- per år ('Kr. 5:- för tdili@ed1ee)'
Dd ke sättas in !å Svdska flelsb Cortl SäIfska?etE postgilo

nt 7o OO 2'l t sdless, Svenskd we18h Corgi Sä1lskalett c/o flir:4er

Flttstooksgate t L, fL' 24 Siockholn'

ÄNNONSPRIS j. Wefsh Corgi Prat är K.. tr- por !6'L'

WENSKA {!LSH COROI siillsruo,ET har ett XARlofEt( över ne'Ll@am&s

selsb Corgis. ueci:Iemana.dbeales ait siinda 1! up!8:ifter betråf-

fsde si# h@da! til1 sekfeter&@ dligt sälskilt fomuLärt

vilket titlhedahålLes av 6okreterar4.

S\IENSKA WEI,SB COBGI SIi],ISKAPXI hAT Ett EOTORECISTER öVET NEiL[OAruE

Wolsh corgiE. ISTOREGISTRET är d dokubentatio! över lvelsh Colgist

sön tillhör (t) nedlemar inon Svsska Wetsh Corgi S6llska!€t'

Meill€mamå ombeales sänila in ett foio i fårg elle! svari-vitt'

Sto"lek 9 x 12 eller liloldde. Huclen önekås he16t stående i h€1-

figu' lrofil aaBt ens@. Fatoregist"ot visss på Siillskapsafblasa'
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ÅRslörE 1969

Årmijte ned åtföljmde Sällskcpsafton hålles nå!d€86n den I? @!E 1969

k1 f9.50 i Stadsissiciens Rj.ddarsalr I{oln@gats L't 2 tt, biest (vld

Stdrto"get)r Stookholn.

l(edL@savgift€tr torde Sodhetsfull-t LnbetaLas å postgiro trr 70 0C 27t

svonska ltel-sh Corgi Sällskalet' fittstocksgate 1 A.t c/a l<iiiaet

115 24 stocl*roln.

Efter ålsijtesförbedlingana fälier för deD s.n önskar delia€a sä11-

skapsafton. - visning av alen sg:elskå liud- och fårgfilnd rrcorgm

si! B€trfto". visaing av slides på nedlemars welsh co'8is' Utdel'nina

av S{CS|s Hetlerq)ris.
fsffe/'T\6t ludgång och tårta seseras'
Deltagaleavgift kr LO:- erLägges vial entr64'

Itreallem&r får nedltags 8äst€r till Seltskopsaftons Dot en fdrhöid av-

gLft, kr I5r- vilken e"I:igge8 vid. otr6o. Icko nedlomar infifier sig

kl 20.15 då SäItskapsaftonen beräilaMs börJa.

Blnddde Mele till siiLLsKAPsArToNEN txir vara sekretelar& tlul!4de

s@&st flealagd d@ 14 @re 1969r telefon oBn66 2J" II.

.Aeiild till sä1lska?softJnenr son oi infimer sig utm stt ha neddel&t

Återbud till aekreter,ren före k1 ogoo Dånda€on dd 1? @rst totd€ in-

sätte kr IO:- !å S$CS:g postgiron@e! 7A aO 27 t då Stad@is€isd debt-

telar SWCS stalet s@lilda deltagd.e.
Diapositiv på neiLlemaraas {elsh corgie lns?irdee i 8od tid före årsdjt€t

till loLkskollärsre Rue BerglEd' RådiursstiSd lr 1 trr UI 72 Solna'

$qCS,6 mDERSPRIS

ba! tiltdefatB fijlisde lYelsh corgle' son erhåltit SICKTs b€dersPris
vid Intena-tionell-; utstä1ltringen i Stocl(]1oln dd 15 - 1? lov 19681

Solbergs Apachet Gatelid' K&11hä11.

Audroyr Lindgretrr 3ro@.
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PRffiRÄX VID S]Id,LSTPSAFTNAN

L E 4h965 tillfrfuades sv€nska lvelsh corgi säLlgkalets nedl'sl@!

on d6 inte bade nfura förslag ti11 IrrcgrspEk"ber tr)å Sä11-ska?6aft-

a@!

Då tug@ hört av slg ke detta nöJligd tldas såt att Ee'llet@ea

är nöJda [ed det sod hlttills arr&6erate' M4 fö! at+ äodook stl-

dl1e@ tiu förs14 ges hd! on återblick på ved son biudits vås

ts€iLl€I@r tldigare vid SåIlskapsaftnaea.

Dolt. År

51 I96t Svdske 8elsh corgi sätlgkapet bildas

1s För€drq av By!åchef S-E Bergel-i'! ''IteLsb Cotgis i-Anerika

^oh besök vid Aserikd6ka ksolklubbd'rt
Co!8ifilnt slides'

45 L964 f'öfedBg av Fn A-M E@arlud "HudupPfost!4'r'

44 Fölodla€ av Hef,! 3.sted-C!s nEl dlo@re5 syn på utstliu-
njn3u", Corgifiln'

t2 L965 Föreilrag av L&insveteriner H EdLu'l "Siukdond hos
[6lsh corgis"'

t6 Föreilrae av eg alonar@ ltrrs' T Gray 'Ilelsh corgiar!'

t :1966 Filnen frår SCS.9 utstäUqing !å K I' Colgifil'o' slides'

,t Fö"edrag sv Ädiu*t I Nofdborg, Lsdt 'ioeDetlk'r'

44 1967 !öreil$8 sv Doc€nt G BergmMt l{el"singfolst "Att liirå
kiida stn hud"'

46 Föredlrå8 av Dlessör B olssotr oob filo visede dressJE'

tl f96e Fö!6drag av A. ltreglusson "!iv- och SJukförsäkring ftir hud'r'

t5 Diskussioasafton "I{ur förbettla lgelsh Corgl-avel!" oed

Ädiuikt I Nordborg' !ud' @ g@eiiak
e4)ett '

t7 I'örodrE€ av Fd UUa Tius "valpninS'r' fild'
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SVE$SI(Ä ICB,SII CORCI SÄLLSI{ÄP]iTSJ INOF}'ICIEI'LA UTSTÄ]'I'NING ]"lAJ 1969

Svenska iqeLch corgi SäItskalet &vser att hålla en inofficielt utstiill-

ning !å Giirdet i stockhoLE lördlagen den ,1 daj ned börjM kI 0900'

Ioasgindelningenblirsmasoopå.Leve].lg&utstälLninsame'såledlea
neiL Vetere-r Cherpion-r öppa oeh Ungdonsklaes'

Fbdtod alessa blir det €n Val'pkl-aEs 6 t''o'n' 9 oånsder s8t 4 Ch&m_

klsse I t,o.n. 5 Bånaders å,lder.

varje lvelsh corgi ko@er a+t visss alp föx tre (evstuellt fyra ilÖmre)'

Donar@ såtter Poiing (betyg) på corgin i ford av celbetyg föt röPe1se!'

front, båraeo etc. tonanas P42ing$Mor Iii{rgs ihoP oct} den corgi soE

får flest ?oäng blir aleE bäste 1 sin kI&ss (hudar och tilror bedöns

på sedveliSt sätt vsr för Eig).

U-tstdllama får en kcpia av ionarkritiks nod ?odngsdttning@'

Utställningens båsta Welsh ccrgi bli! d@ son fått s@s1a4:t flest

poäng i bedö@i4ge! i kl-a€semå veterd-t ghårpi'n-t öpp@ eller Ung-

doEeklsss.

A@iilningsavgiften bli" I0 kronor'

Stuttider för de olil@ Hassema komer att bestä@s sede sm:il-

nilgama komit is och ae'ldelas d€1ta'gada 9å att dessa ke kot@ !

liinplig tid tri1t utstä1lning4'

vscoineritlg skal1 vsra giord enligt 8ä11ede bestd@6fser'

veterinärlediktllng åv6€s orilnas 'ch 
irtyg ln våcci!åti'n uppvisas'

Prise! ko@e! stt delas ut tiu !ästa bud 'ch 
tik i varie klass'

Ertra paise! k.mer att ilelas ut i Chac och ValPklasse@'

Slutliga beståimelser fii! utstäIlnj'ngd kome? att säldas ut efte!

årsoötetr etingen i näBta nl@6r av lgeLsh Corgi Pret €116r se?aFt

tilL med.1om&ma.

NTSDRIBRA NEDÄN I{U IEN 
'1 

MAJ FÖR UTST]'iL-ININCENI

!!@fdrda åsikter i Welsh Colgi Prat är 
"espaLtive 

fctrfaitareE'
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OIJYCICSE!|]IDELSEA I SSIIIET

6v Raibl.64 G. Peerson, Edi.nbutgh' Xsyper Kemele'
(Från Th€ welsh corgi i,eague l{eteletter !@' 1958

överg. G. Dilt@beck.)

l{är de hiir talas od lisketu för 'roLyckohiiBdelser I h@et"t tiirker l@

@€delbart på onå bam @h genla nii.uiskor soo lir s?i!6kilt utsattra fti!

olyokahåad€fse! s@ eldlig på h@dar. Det vet åtdinstde så J6€ euti'd

ttiD.kt€r titl€ det hiiade s qöäck 8ak ood nfu valP aJrIiSd - @h dÅ böF

la.de JaA tiinka på de egsdoBliSa olycksh:indelser oi@ h@du råkst rrti

ftir ud€r de 6iata treitio åren.

D@ hdrdelsor sod satte igådg dda tankekedjar v6r 6g4tlig@ gesl<e

e!.ke1, es d@ kude så 1äit ba slutet o}yckllgt Jag skulte gå tt !å
d tl@6 @h Iå@s hfrdaru hem&. Därftir stoppede Ja€ ln ntu gju oåna

der8 val! @h heees rrr@ i aleras govbotr - de iilskar både att bädds

onkriig, eå förEt@ en veliS filt ltsr d€ fått en go@Å1 tung oorg@

mkr Eon varlt nin ocb son dle iilekar. Näf, iaa koo tillbaka fdr att

sleppa ut d@r Eait vå1p@ stedigt fast 14)pe i iis@ pe d4 ti@16 EoF

g@rock@t ! Uöa hÄde tydlj.gd knrpit tn rid åmhåIet @h när hw fM'

ett hon into ksalo koM ut' tr?itgdo h@ 818 liingre @h liingre Wp t

ä@dt ti11s lt@eg nos wr w€6f:ir b4lwti€s upP. För ait 8öE det hela

våilrer hatle hon krsfsat på d4 Lösa ånae av !i'ms n€d slna taeert tLLLs

d@ hade kil-ats tn stadl8:t ude! h@es brijBt. På det sättet sttlngde do

sv trfttil1förBe1n. Jag vet itrter hu liinge hon hede vdlt 1 d@

XF&BEtrijJar n@ alet var 4 nycket takse lit@ v&I!t ee ia€ itl"1 slBt

kude befria ooh hu! glad vu iag lnter att det ilte bade htut på @t-

tq. Äruru hsr Jag au kl-tppt upP vid ieorgölMnel !

Fdr nÄrl8a år s€du költe ia.E ett ltrtresset o@ till 6lm€s s:ikert b@

från slaktard. Det va! s balv Iadilod oed s bit vidhiingsde oerg'

D@s diilglensdel våa ugeflir 6å sto r 6on en nycket bred seflsttrin&
Sru}r dq ulga hEd son iag hade på d@ ttd@r fdrsv@ stoflt ned sitt

b@ och tade sig till ro i ett hön av köket n€cl b@€t ddqtltg't fasl!.'

kliist not !'!i€g4. Civetvis åt h@ Eiirg@ förstt sed€! gnagde h@ fdF

tjust vidsle. Då bördes ett skrikr s@ gick g€n@ nlirg @h b@t @h blod

!!fr överallt. ts@s ual€lkiike hade, gått lakt i84@ da "in8t 
soB tru hF

de biLdats av dot abolka.de Därgbdet. Det stt of,d@ttli8"t fest Eder

b&s noilre huggtiiader nodi als sto.a b3liledsdetd biingsde Edor hake'



I{ea tugå satt faBt d€Ife benrlnS@ ooh tiiado@ .oh blodet @.
Ja€ kude iate röra b@et a 6tä11et. Veterinäretr kude 1trts rörå det

utu att llok€la att eksdå vallps tainder så be ficl söE tretl honon.

Ävo dÄ er det onöJLi8t ait få bort b@et och t111 81ut oåste det för
Eiktigt Bågas av.

För nå€ra å! sede blev PeterPussr a stor grå kattt bedLed åv fmlli@
ooh jag lät såit-ba i! @ kattdör! på ils udre del$ av köksalijrrd. d
var geska tung ltir ett udvika dra€ ocb var onkaiig 15 cn från odk4t
u@ Peter-Puss hoppade lgdod dl€n oeal stor 1ätthet. Ja€ hade lyllgd fått
d kull geska åv@tlrelyst@ @lpar och Nt ks tdfka Er nin för€kräok€166t

nä! jag fåe ugie Pelcy 1 färd Bed eti få sitt buwd avhugget i kått-
alörr@. Be hade stoppat in sitt huwd SeoE öfen Bd ist:ill'et för att
bopp8 ig4on sod ksttenr aBträngde he sig för att dls€å huwdet b6kåt

och Ju [er be droS de6to net slöt döra@ till od hds @cke. I{d vu
nyckei 1yck1i8 ått bl.i befriad och kattalörren fick 6pikå3 ig@.

Jag lir övertygad on att de flests har haft vsl'pår' EoE tuggat 3ig igts

troE eloktrlska sladdår ded otrevl'iga resultatr d& I@ ngste också vda
försl-ktia oea teLefotrgl-adde. Jsg bade d 8å4g a Egb@d son b1€v 6ka-

dad 8@ob at't he irasslade ir si8 i sladda och dlog ned hela appuat@

över Eitt huwd.

Hekana på hudko?pld är kåtrda för att faBtna i hudamas tsaalr nd

Ja€ had6 en "toxertedökue'rr son hoppade u?! Eoi sitt kopp€l och fick
hak@ i udre ögonl.ckei. Jag vd tangen att ts{a bori ds och i88 ke
fdrsäklar att det inte vu trevl'igt.

Sl.utllgen hade jeg d val!' son wr koloss4lt swtl@ 1 aEl}tot. OBds

EJDt€s lntd och ör.nd var son svsElSuml. Veteri!ärsg allå€no6 ve
aUe.gl - orsek okåEd! vi hade vid d@ tidpukt@ en inte eärdo1e6 b+
gåvad städhiälpr son några daga! Esar€ sade i förbi8ådde: "Den där

v61?@ äl6kar dei diir pufwetr son jåg häller i vatrhlet för att tvåtta

gö}ve, fle sllckå! ur a]lt ur hinl(en.ri - Lä@a stltsÄ jngdtinA

stådde, son hudar ke dxickar utom r4tr friekt vatt@l

Ds flosta av El ba! sli.kert haft "olyckshändelBer I hemet" nsd Ea he
aar - låt o6€ få böm xre srfatsiheterr då nd ke liie äv@ av edlag

ELsgtog.

FönsiiIGA ER HUND!



EIEELSKA COmrS SOlerÄREN 196B

åt€rbucka! av Agnes Eu1t6n

NågE lntensiva degar av oitt hal@ddbesök lignades belt åt felgh corgi

och jag ha@ wder de@ tid se en stor chs4)i@EhLlFutst?i'Udrg i FbteF

boswh, s@t besö]€ +re k@]el3 Mrs. Robcrts'ulmttust kselt Ur' dd

t{rs. Butlet8'k@el of tYcy @h Miss C8iies'leea k@e1.

Petelsboroughs platiia siluetij liude kiaplast vara tristsret b1ås18so €1'

le" kalLde :ir dagca för vårt tesök, Vädret k!öltes sv 4 rfid@ BitirF

sl@ so[ slcickaC" huads @h näiluiskor uder iiiltdukMa' Ued ett adartq€'

e! fdr oig ok:ind krimlig donare foltsdtte obe!örd bedö@i!8@ av settrq

ute I legn @h ky:l-ar eniart Lädd i s tre kqrt6@d bo@I16k1å$i!g ectr

fladdrade 1ätir krjns ll@es bestdta gestali. Vi aa'ba haoka'Le tlinder u'

der t:ilits,ke', och ialdtoe eins li. Roes' s!åbb4r effektlE d@Flui I do tet-

llke Weieh corgi-klasBe4e. liöd ver t}'dlig@ en {åisf ig@ okiirxd }raft: eBr

fdr dgelFniimen" oen ieg tror Eånga uplskattade hemes gätt att &i@'

Bllcka @r goB festnagl4d vi-d hude@ ocb placering@ avgiof,des F6lili

oct! uie bäffsJa till ved son höIl 1 koPllet - det @! inte oåaga gångel

hou höide b-Liclton o,'&1för ötonepetBa&ar ocb detta r4tpskattades hijlbarf

av eLla de kiinda u])pfodare soB neaL @h utd lnud ketåde liigd'

3å h{r aågra nåna.1e' cfteråt finls bara aå8!a få c@gi-nå@ k€r i Dit+

nlme, no intrycket ev ii:dhet i foro och sto!1ok i flertalst klåsse!

kBrsiå!. Och fijrstås d.e1, siora stelet deltegsre 1wlie lil-ss, vil&et

helt s6,l$ar notstFk€ i Sverige' Itefä!844e corgis biirjer bu lq)uliiE
och oår€a Eycket l€ck:.. excr4)far llMs neca varav ett ?at @åimd Ee'le'

FÄLAISE SILl'llR SNolllo01sj/elier Fa]-ai6o Sllvex Smdale/ och FOXEALT CRII-

$tDm/efter Critun c.l,C So'rereig'.:-corjsmd of Padcrest/ @ i de JB8:etE

bryibudeklassesar båda härliaa uruhuder äv@ @ 
'Id 

sisbä@då €r I

stiilsta l.a^get. - Blsld 'bikama giorde flHIE'DElr T'pENCE CoIOruD st&lkaste

Lntryoke* !å ni8' Hon ?4" d i:eftuga'Lt nycket kolrekt byggil tlk ned ete

pslsonlig utstråraing' osh hon vam också 
'Le 

klasset hon @ålts tlll'

D€i närkles att chelion luskie Knight evtirdts flitig'b i aveln ile sista

årenr för i uästM lafje l'lass:'3nls b@s avkomor nodt lätt tg@könda

!å buwdets fom @11 tecllj.ng" llu G! iu 195? åf,s ledede 4velBhud i

Bl8ldd @h jog såg nå-nga trevliga ex@plar efler honon åv@ @ Jag tlte

ftist€ oig "id 
nå€iö! speci-e1lt.



- a-

Cert och BIR giok tiu beihuda PENHoLM SUIGLADE/efter Lees SuaaL@ -
L6os l{i!uet/ nedo krilLsysten PELlgOLM SUlnlOII 0F wXtr tos c€r+ ocb BII'

3åila v6r €ckE suala hualar av b?a storlekr n@ hEi}Iuaq var avgJolt dq

bättlo. ReseF-certYin&len LEES CFACKNB,,/efter charFioD IJees lI@

Ea€l€/ @r d oycket naskulin hudr soE gjorale btrwk trots ait hd qL-

sade upp si€i dåLietr till skiUnad frå! notsvar&'Le vifiare l tikldass@,

RfVONA-S eI?SY UO${ oF II,SHAI,I - d fälgstdk' sh@19 dotte! t'III Int ohae

?Ion Sto@e"t@]<s foxJrfacor 5on ia{: in i det sista irodde €lslLo Ylma

oertlflhatet .

Så i111 ni.na tatrlok fråa besöks ?å de tre k@14@' Mfust lnp@erad

@ j6g ev Mrs. Rolerts'ltrJdthur€t-hudarr D@ hon hetle för tj.Ufä1lei
geska får och iag fick @ ktinsfa av att ilesea vu va'l Eon I'blivt+ övorrl

sode de best& r vårsns kull-ar såIts' Några hdde så br€dat YitE b1äau

l ott fdr öwi8t svart esikte att associeti@4 ttlt griivlitS 1å€ eubb-

lede Bä8.

Besöket ttos paret Butlers otrollgt välpleeradle och viilskötia of $ey k@-

nef vu @ uppLevelse. Råti@e1lt och hygldlsH sköttos de talrika val"F

kullama' alla llacerade i 68na "vj.l}or" ned iiLlhörsde rJEllga ituter'

DbssEtoo f@s särskilda hus och stola rasi8glda! fdr do @ hrmdsme

ooh clet va? s hdrlig sld att Ee JO - 40 vackra oorg"is t@ta mt pe det

gröE gräset. nas4 gö! sig @ekligd i p1u!a1i8t

D@ @da son i 4set @iestät hälskaale över fMilJd Buttrers eget lEn @

dq ou rätt åldlade chMlloTigertioe of Veyt Ben hd bor ei@ år Elbn@

ddtligt vä]. tr{!s. Bu'tler va. ulpenbert sio)'t öv€r si4 ohstrpioE Roclggil

of Weyt d av d.e få i k@eln soE hade rdt of Wey-b1od i ådr@et de fl6el&

&dLF var ner e1ler dildre uppblddade. Ja€ har rede niiont 4 tidigaet

Psbol.! sualow of iqey sod tog cert och BIl' i Peterborcu€'I' DE El'pkdla!

Jag Bfu vd udlelbarå och nycket iltMs i kval-itet@' Mo någE kuUar b&

de @ egddonligr lius greddftilg g@oDgå@do och pÅ nil förfrå€njng egå-

dde dMa fåtg svarade Mrs' Butlert 3tt h@ tidj'€pre I år hdft @r 11&-

ued6 kdl, soo 6å soåainSoB rtvecklade der no@It pigB@t öv@ on de

fortfareale vd rätt 1iuse.

LilG väIlleeråd och vacker k@ef så€ ia€ hos l'llss Curtiest dii! ftjr tilIq

f€iUet €lphaga@ 1å€ näste öile seald vårds talrika hullar uu wr eåL-

d.a. IIon hade desto fler @ bEdar ocb iag ke först soB sist eddioa

att det sta.kaste intrycket av al'Ia tseLsh ccgis iag bade tillfrills Bt{
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s€ uder h€lealsbesöket €io"de h@e€ chmpiou Loes Weme Xagle' Dd

, hed@ håde en saltts i tiuskeeinS4 scn var utoeorddtliSt ti11tb
Ieder ett he alessuton hade ett Btrålede tenlelment ocb @ glödsde

färg elnskade irte intrycket. En md tiusig h@d var chmpio! Lees

Olel.song of lreled/efter chspion Hildemeor Crm PrincePmysotg-

stet of Treldd/ son Siort en snatb karriär i utstlillningsrlng@. Jag

skulle döjligen önskat att hon hafit Eer rött pi€Pdt i på]em. iimrr *

tik son iag fastnsde för var ch@pion Setla Df Bulcorig of lleyt sud

rch hårligt byggd nd i €törstå laget.

Detta är din fdrsta dilekte koBtakt iled ilen engelska weLsh corgi-värl-

dea oob det största int.ycket därifråa är keske till slst d@ sJdpa-

tisksr chosfria städing son rådde indiridema emeller vilket ti116t

både k?itik och s@rtete i så stor utst.äcla1ilg.

IIÄNDIERK'RSEN

Medlemd son är intresseråale av den hedlerkurs som SWCS:S tiidd #

orilEs vålen 1969 bedee nedalel& dletts tilf sekreter4r@ OBn66 2I ]I,

Kusens vsra eller icke vara befo! belt på on titlräckl"igt dt41 e-

oäIer si8. Pleli.dinärt ko@er h&aLlelkursd att förlii88as till s4are

häIftd åv april och osir omfatta c3a 10 gårger och åi8a ro !å Cärdet'

Kursavgift 20 k.onor. Led4re Eerr G6rd Nilsson.

ANNONS

I,EES lIAlfW, ä8sre In Gunel Dillenbeck' paråale d@ 2,/12 Ch Rybtares

Xoea, ägore qe* Per Xrik Wallin, den 9 oc:n 1L/L2 Ch Rlrtta"ens Yasdine,

ägare Prök4 GuiIIa $yterg, och den 26 och 28^ Pegaysnj'1l Pelchecet

ägare Fn vibeke qafströ4.

Utställningsresuftat lrån DMska Keeelklubbss lttematj.onella utstii'I1-

Tikma: Ungilonsklasst
Chdpionkl.åse:

OBelqet ttyckt av Boktryckare Evert Zetterqvistt
StÄ1h@ar,/zettelqvist Boktryoke.i ABt lfukitlill8.

OEslgsbilden: Int o Nord Ch Cresleycr@ Ptank nå]ad av P'8. Wel'Lin.


