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t.ål-.**r hd' bed konetnäreas tj.l-lstånd' givii o83 rätt att
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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' 1965progre on Fölltnger, där hM bl.a. 1"t6sdG-klippning 3v..6-1lhu91irä. iv
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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'

Pir,!:r.,,!:'r cc, 4:5 ol.lober 1969
goltl..,i U.vr,, i"-thsbe.F, Karlstad

se1ldä-l-1,

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

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-

l'ot

l-r:.c.: Jl; r.r. -,/rh6ber8, XslBtad

3"!c :r

P1a Erkkhus

Tllläcgas km aiir sd]Lsl<apielloner'
Ilbrllrgade ca. 300!- :eonot lril1 S'lu:'
Erod av att några reol ( 'o'i :t L
"å
oal, a',r r-Le--: hJäl i
iör-förplägnåden
tos åt Eed do l!sl:tisl:9 aai@genarg-

e!. /lled.

DtqRVeR,

I r.lj.i.!.1.r'

TBO,
l.Y.':.1. "1.?.?.9

{le r .rlc'lijilgar bl€v åTets h@dl.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.

.Lw

!"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!

{1.1a

EIIi!.HIl,LS
I{EIl:i!1,
hd fått sb fiirsi3 ldr1l

u€d

0l T'IYi.[i :or

1ar

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

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

fii.- fr"åninef r"

Pes: efi- lc, lli'Li,rlmta1 för
I a ritlgat.e.

ar'

ku!3en
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POSI T I VÄ
ev Sivo.t Ni153otr

DET

^ VELSA

R,

I E1X

T.

Il D6n 5 soDt. onordnoilc Pudol](lubboa och Spcci:!lklubbsn för
i stockhold'
ll aorr"n.n"- och Dvarghutrdar cd sällskapssftoE
NordlborS' Ltrnd' t'"1adu dc13 oe &vofsPleEeriBg
ll oai""rt Ingomor
sanll ocn aef" oE fdrgEoasrvning hos PualIBr. Diskussion och
r"t totiu" däreftor vid sup6borden. l'fc?rs rodaktiotr var t[är
ll
ll ".i' lar föIier ott komEeDt6rut reforqt.
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.....
ti11 011a som hdr
Yer edl!essolnt
oo avelsplanoriDg
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sS! hEr ijYsr I.ooo dcAlomnor'
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l4sn brile hopPols ott ftor
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iDte
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ör oftD rosultatct
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si6 viljo
Böjavetsarbetcs
Iiv msd citt PliEciat
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d€t

ör rlSoD

idag
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avoI.

De toPphundor,
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och förutsättDingar'
son finns soa
d€t rasnotsrial
sä11ån ilYoDterst
iEio
(Hu! ofto b6rjar
öYer huvu'l'
gjo!t
trågon &vo1sförbo!oaLslsa
1öpa?)
i och 6otl att tikon börii'r
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probLoo
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llen/HoD hsr

liko
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ott bostiimNift]igon
s-td11des'
lörsleg
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få
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först
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Ett
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avelsråalen

Positiet
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aonoro

Lurs
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sKK sstrost
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O?'

- on Aei
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i
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T!ots att sysismat stt gå eftot
icko öaskvA!da.
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dot DegaiiYo

bör oetr odAost

tast
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btrld

Ätt

tooli
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$r bäst.
8ör ha!& i hond bör vortr cn sialvklarhct'
melllD uPpföalornd fö!
son dlet dr med llgglLgjg
Eti Positivi
i AogoÄ9 situxtior.
4velspI&Deritrg
vi ti.hnar
fordrar
oitr uPpföd&rc av deD kvaliiict

och p.aktik

sj51vk16!t

oi rationell
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(Ätt
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nu on ront
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sanorbote
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kaIIt
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o? ayelBndtoti4iot.

Eur trdffanae
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nen kon ta enot kritik
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nodtrrvairqon.

Ea notodl att

bringn

pröva!

on dvslsbuld

tosta.

En defokt

är tostot.
MoD
litet
rodl* i vi.lLervll'Ion
Beil cn hunilt son har ilcn de?okt n&n YilI
gcic!.
son kosner .Y tvi. rocossiYr
t.€r,

- lt ii! fri ?rån
f,c1tsr ei cn sadan 8cn a blir ao defcktqn.
^Ä
dofckion och Aa h1r anl&g fö! aoil. llesultatoi bllr dö!

^l-J;l
olt-l-.|
unl'ol

iDto

bö!

suliEt
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bohövs vä1 enaast
i f,11c fa11'
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uPp äl
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av oit
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mcD di
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sjn

göra råaL result.-ied

vaA n6n sksll
Son svor
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I
I

nor att, bti

Dofoktcn

DA

f;T;J
^

ellts:.sonns rshEr-

och neal okIlr
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I edring.
UrYalsbotoal€n.
netoåsi

D€! kanske våili31stc
td!

ut

ocb anYäad!'r

Aoi bästa

I'iaa

4r urvofsoetotlon'

av alla

syb?utrkt

alot ur sia

vial peruingen

nan sa, ut Jet biisis och för deiia
!locksr
o.arY'
är eEaLast dai bästa gott no8, o.s.Y.t
båsto hund hor
On rsspekdivo
HetoåoDs betyd€1se 1r begrdnsatl.
aloa ödskvårale föroiigåE ait neCärvo ualot bästan voi nas inio'
Ur rosultetot

bilsir.

i 3in

natcrial

(Ätt

tur

irte

prisnössiga

[!

choopionc

ocL noratiska

iDlertrf,tioBeIln

barneD efd€r

re LoaL ofta

sjclvo

bcr

alla

i llo-

settr prov PÄ).

!J-:!-s--i--er-el-!.
Baitro

ör etd

ti.n urval€t

cvontuclLa

ovkooDe.

studlerr

LeI-

Pröva hur de tll

son finns

otc.

.!dj.

och 1ån8t

boköt

föraiupa

Nordborg

aoaärvnirg

efior

si8

vorlealo

Sonoietionc!.
fr4d alcf€h+-or gonoh stqntovlosiualicr
6-8-10
arbato pA stentavloinaiviasr

YiIks

inavcl,

llan rjkDot

Visserligen
hon ett

dlofoktor

otltför

?ör ott

i siont3vlor.

fyra

och ileras

och halYsyskoE

oyckotr
n€il 6f

kan o&n lete

bygga siit

oea13-

bakåt

är föge

Scneratiooc!

posilrivi.
IadYcl.
Riskorna

oodl isavcl

ir

neasotl,

alInfa

vitalitot

och bortfoll

Äadir bctononcdvr_rileros'
by6gar p& iu- och utavelt
stt svelsorbeict
d€ lörod!egshålIaran,
aon
iBto oo jnovol
talår
Gctrctiher
sodl cn nogs avvögil bclors.
fDslaktsks?sfö!hl'llando'
oa11an ottr s?ocioilt
koobitretionon
sv visso

gonor.

Risker

som into

fr,r

-!2avcl är vario mctod diir n&n aelst fd! att ninsko Derhoton Dollon 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.
164.!

för

nönrde adi. NordborB on nctodol
Ddroft6r
(Ironozygoi kalles
en lndiYid. soe har två
ltk, gV.)
gonPsr, lt.ex^ !!,

En hutral p$res

2. Llpieovol.

och ovhoomo.

CtnE Eed str alottor €fto!
ÅyeIs dr begtdÄsodl titr
han bIi för ea nisolerDdn

DIsts
gXql.
i.cx,

lopotyrisk

Pora Iika

Iikhoi.

för att öka lromozygotln,
Iiha go!or i ott visat

neil sid

:lJiM!:
etr givon Srupp hubdla! (soB det
4, PorninA eltGr
uppfSdore).
(fonotyp
kaLlos 6snhanmedl lika.

ev &11& dle eBcoskatr)er soE kiinaotccl(Dar
llonna nciod gor iats så. höB grad av hoeozySot€ring.
lettningoD

fö!

I'iotodor
las

llv.)r

Lay Er,
Beres

ökD hctorozlrsotiD

:r

soo har tvÅ. olika

gonor

att

sD idalividl
och go!

stogriDg

oot

6ti.naskraft

!iqn fÅ.r s.l. kaLlad

sjukdoaar).

dill

lrÅi

kal-

geaperr

vissi

itet'
kobbi-

inavlaAo linjcr
TvX olika
(tille5xtförnå.Ban
ay vitalitatea

,\ och B konbiDc.os

Ex. liajetre

(Hetorosygot

fö1jÄndc
i oit

in'fividoB')

Fl-motodop,

L

och

dlotto?

o's!v.

aen kombinoiioa6o

och bot-

hotcrosioffekt.

och litricrso

C och

D

TvÅ rosul tal fråD F,-nototloD
P,CD.
2. DubbulkorsoinE.
Ff,iB r FICD.
3. Kffi
hsil ale tagBå oxoBPIotr blir
korsos, yilket
paro6 dod floEo hund ut Iiajon
^
tiLl

ro olike

B och t.ox.

huaalar i linjo

dveB mcat liajo.Do

stui bLev olti oit }ositivt
konbinatioDoB av insvof ocb utovel.
troa{snisn till

C och D.

hunaloeolsa!boio

Fd!pncilervniag.
introssu

luil!lutpfijdorn&!
odråAet.

Inte

ta sjdlv

oftcr,

t.cz.

kau hd,

för

Doi r,tder

sÄalrc uppfödla!o.
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ati

så f;i!

iydliScn
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tylliLion

knosliktrondc

störro
tillståtrd

nn för
p3,

i Pudolrio8cd
een titNi se hur nångr- färBea isilvorpualarrr
otn

ser rcgtrb:igoÄ

- l3 aLjur också,
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är saEba hos oLla huaaLr$scr ocb tydligotr
(Sj41v tycker jng, ott fA!Ber är av
t.ex,
Dink.

udAcroralnaa

botydelse

8örggonorna

Jag hor svårt
tyckor
Adj.
jcg

som rlofskt

fr!n

naturdn.

hos eq huDaL och soB

hos en annan - nsn dlot itr mia privato
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siyrks

rikiic
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hos hutrdlen son oa varelao

so sn fl:rg

att

son jdg

å,sikt,
ntrtiagan

alet 6r oB

soil h1r sdn6a färg).
en corgi,
ov fiirgkonbinotirnor,
NorAborg gick igenod foE seriar
cller

rodogör

är ett

in',e

av alla

Yi eAror
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A€m här,

cla ploblem

oss St wolsh
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dllr j&E anser,
har lltei

Dinallc

DeD

fö!gnocliilvria8

att

ey,

t&ck vor€

att

corgj..

Avelshundea:
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llvelEtika!na
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CH CASSI}IAR CI,YDTS BONME

KENNEL
CASSlF,lAR

clssilÄR

ÄcAsl_a

cAsgll.l.ffi. c^YENMi
BINOGS

fi]LIÄ

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

VtrLSH COiGI I IY
Vtd SKf:s

utställDiBJ

ttENS UEILIIL!

i Skövd.e ilcn 6-7 seltoBber

i Lyduealsprov

kloss

II

och erövrsilo

dlcltog
2:o pris

lfllrr(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.
uPlvirning ocb är håIt inloaeWCPrs rsdektion har fÅit e! lito!
!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
'//

Kennetånskar

6"/

tl/

7.t

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

((

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 iÄbrott 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 väIfbrstÅ,ilile.

I ivtr nölho halvÅr har vi advänt eakla reflexe!4nil€ brickor
på bulilhslsbaadea, låstBåita i bål.sbandlons stolB tingar oeilolsi 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
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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 d6er 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
på att del är en rbLodlg alötr.

oviua att hå1la I suen, dels

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 dtas 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?

ke
EftersoE blodet på lyfödde valpd koaguleru först efte! ca 36 ti@'
!M inte kup€ra förräa uder odra eller tredie dygnet. Att vänta så länge
f jälde Dedför, att valporna hleit växa så pss nyck€t, att D@
som till
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 blodkoagulelilgsn€de1 och bont1l'

hyler ctt gMmibed rot sv&s€n så tätt intill mslöppnlngea som nöl1let. 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

l,tm

RirroR^

gt

Möss

Dagens Nyheter dcn

j:infört ned förla året. - - ha s€x nd i sbete hela då8dE
fö! aii göre slut på råtiorna och sprida förgiftat hdpfrö.rl
iir

ö)aringen on-Icing 30 proc

Hälsovårdsniimde!

i

Stockholn

V1 hs vatt i kontelcc ned Hä1eofått veta, ett dei,
lnte fifis aågon pr*is lö! uppGiittetlet av eelag on utlagt !åttgift.
Privetpelson€r kd kiipA råttgift,
tlll hepfrö' brödson fims tlllsait
nasBa, naLe! najs och sädesslag, och
liigga yt det uto några som hcfst vu-

vårdsnänrden och

ningEdslag.
Hälsovårdsn-dmden

sätt€r od nöiligt

n'rirheten av utläggnjngsplatsen, 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-

sslag !

te

lägga

RÅTTorFTlllll

oci{

4 ilccehber ontalas I'oti @talet råtto! och
nö68 ökat starlL på en de1 hå1l i fedet. I Stockhoh [6d omoid

I

ut oat ti1L fåglu enai

därtill
Hd

avsodda notbord.
hMd€n fått I sig ov det välsmakede giftet, Bkal1 ne fölsöks att
få hhdeD att kräkas så snrt eon uöJILgb. 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 v0ligosi€ !åttgj"ften ärr bleka sl.enhinnor, slöhei och törst.Iblsd ned blödningd u Eu, &ua och uirör,

Kontslda glvetvls vetelinä!
snart Eon nöJugt.

så

än 1

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 dviinaa 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

nöjligen då för
ende på

kupera

svsssua riskere Bd aldrlg ait få deB fö! kortat
fdm uppstÅr även med Sueib@denetoden' be!o-

1åEga, Men den

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 våfisg att det definitlvi iir kupeljng nod sd.

pen? Sjli.1v @ser
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i hor;cn och letar
sa Mottc i morso, "dlu bara IiSijer
skrivq nor Di!3r1 ro"lor 06 StochhoIm6au kån yäI åtniostono
Ocb s1' Cav hoa
Corgi Prats iulounmcrrn
iill
utstäIllia3en
i1C tru och b''r jri'nglet
ocj påpper ocb !odna ocb här sitto!
rado att iöra debut 6oo fbrfstt&rhunil'
fost p€DBe! i issson,
ttöonDlof,
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att iag ilto
och Coo6 har roitat ni6 fött
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StockhoIB
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var
rian nu

och dci tycktc
ioC Y$! to-)?en'
rutri ookring
ocb ?o!bröJo!
tonta!
och choi'1ed' sX
ocb don bj:jd. nig på, viddruYor
dår vi ssii,
Jog Zli;oAs ju av ott hissa i
jo5 fick a::6totr oatr i na6on.
laatorgett
Yi'l ilor'a
si dtck och lov 3ö! B!Ssnetien
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Vi åkto

buss till.

oob så. ver

dtr

ilst
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flore
bor sli fonns
ddr vi skullo
'Lot
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för liinplig^
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rer. u758 / 57r 36
Ple

Valpd a lcddy u Norrsätcrs l'lutt& 1'j-sas på Tclricrkfubben6 valputstiillnlng i Uamorhal-I@a dcn 18 Jdudi 1970.
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Ch Geronas Cra]"Lhornes Golden Eagfe @ile! cooneen Una
lJ.B. oatt' Engloid. ägare r Per-Erik trJ'aUj.!, Stockholn.

Da.kota hd md€r året vdit ut6ä1fd ? 8Ånger och fått
siöckhoLm l/5 (tuear cert.Bnl (I0 DoänE). KdlsLad 7/6

srffa 58 poting.
Lil"Lat$t cerE,BIR (14),
({,),
L8/9 l.lhitaker: 2 skl'ck
Norrköpine
2
skl,ck,r€sclcIB
s]ättne:
slBrd;?f
lZf-. Suostalt 2l',/lo Llttorii! cert,chbp (l'), Stockholn 15lU sutton: cAcIB,
(o).
2
chkl,ck
r3/r2
cwryt
in4'(aZT;-!ö!9!9rg
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.

I G€lobas Dakota,.,..,,.....58 (7)
(3)
2 Asba6i€..............,..,./-9
3 Ryitsens Brone..,.,......46 (5)
i cässtno clyaes Bomie'..,4,/, (8)
O)
5 le€s Marty!....,..,.,....33
6 solbergE nonaa,......,,,..28 (5)
(5)
- CasellÄ of Ipau......,..ä
I Ryttqens zeili-a,........20 (3)
(3)
01dti8h.....19
9 Orangeru of
to NonÄetere Ndkile.:.....,r4 (2)
(3)
- Äudrey..,...,..,....,.....14
(2)
12 Ll1liput.............,....13
(1)
lace......12
13 nytta;ens f'rmy
li nlttu"ns Golc;nda Queen..Il (I)
.,
)io@.,..
..
.
- Ryttsens
'.u (1)
(2)
- ?åggysniJl Pj-p€ t4ajor,....1I (2)
:-? soiiärgs -a,pacle.......,...10
- Solberls Äpollo....,..,...10 (l)
19 Bingos Åntonlo,.,,.........9 (2)
- zopicus......,.,...........9(2)
21 Cassins Acasia......,.....8 (1)
(1)
- Norah........,.....,.......8
- l{erdeos rluy.. .. ,. .. ......8 (2)
- Norsätels Ndi@e...... . , ,8 (3)
- Sofbergs Okay...,''........8 (lr)
26 GayLimes aalJ-eniyne.......,? (2)
&iset kome! att utdelas

3a

(2)
cifla.............,....,...7
PegeyEmill Perctoce.. . ,. ..? (2)
Norsät€rs Nikl.as. . . .. .. . . ,7 (3)
(1)
BItIy Boy..............,...6

(])
Patrik,,,,,...,...,......,.6
(1)
Durbd......,.,............5
Hoaliem.......... .,..,..,,5 (2\
(3)
t.rryi.....................5
13)
Solbcrqs 0nette..,.,,,.....5
36 solberss lIncas. ,. ,. .. . . ....4 (2)
Solberis 0ndine,... .. .. ,. , .4 (t)
(3)
hity................,.....1
Cvldo............,,.,..,.,L
U\
Cåssisu C@d...,. .,.....,.1, (t )
lJ H€nlens Favoulte....,.....3 (1)
Norrsäters Nuber ole......3 (2)
H€rdens !.le]<Lra........,...3 (2)
(2)
Nomsäters Ninja.,..,....,.3
(3)
Solbelas Urbm.............3
L6 solberas Babette...,.,..,..2 (1)
32

Iloutebeil<s Black Mapiq.....2 (1)
tt4tdens Horst clrl......,2 (2)
(3)
Casoinar cirda,... .,....,,.2
50 sobelsårdens Ä6so. . ,... ,..,1 (t)
(2)
Ryttarens Duffel..,........1
(2)
Skogabos Ninette......,....t

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.

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.
Ex

?o1969 utgåtl fråa öppen klass oen raloat segrsklasscns placerirgr. 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.

Vi hd Bdc!

. AILa placerings i koDlmrr.-nsklacscrna ge! poiinc (Ukf('sklrchkl,vetkl).
i konkurxenskfaseent
r I:a pils ger lika nånga poäng som mtalel hudar
o 2ra pris 11, 3:e pris--2 cch 4:e Prie -1. (on.d"t t.ex. i+ ? hMdår i Itkk
prts
och
7,6,5
poiingen
för
I
4
loåing)
. bllr
- 4
BIM ger lika nåage poäng eoo eiåJet hudd i könets
+1
a Cerl
oeh BB s1m4
å11. konkurrensklas6er tlllsmss
. CACIB +2
+5
av sstligd hudar och t,ikar i afLa konkurensklats
. BIG
sen3,
. 4.4 i BIS +10
oBSt I'ör B1!, och Bpl rälocos vari€ hund endast en
. 3!a i BIS +15
gång. (lnghundu necl Hp tiivld iu ofta6t i två kon. 2ra i BIS +2O
llnghudenc Erjgsta placelirg gä1ler'
kerelsklåsser,
+25
r BIS
p6 sma poängswa vi@er den ned
ligga
tr-å
hudar
slutriiloingen
vl-d
Stolle
det mlndT€ etalet uistätlnlngd och då de är lika gcnon lolttoing.
Stockhoh j- d€c€nbe! l-969 oitrd Nilsson
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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 Norden. 47 ffiä1da - 43 stäLlde uPP '
Corgisiillskapets laof f lciella utBtiitlning -6q drog 55, m€n där vd
nå4adcr med.
även hundd wdcr tit
Speclaldonsen Miss P. H€$M had€
tidledc rekordet fö! ffiiifda ile13h
corgi6. SsD i naj -65 drog då /4'
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flesta hade för 1åaga k1o! vI*et
ofta gö! tassen sPletig.
1," tidsnöd hade leitllema bLlvit körta och kdske svårleeliga,
vl1ket l,t!6 Sutton

RYTT.I'RENS
ZERI, INi

I

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

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 PåD€kadc hon ati våra corgis var av
äod klass. Tlkk-Iass€n lycl<t€ hon på
utsbiilln$gen wit bättre och i äonae än hdhwdsklassen.
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bekl-agade.
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Per - Erik lloLlins ch Oeronas Dakota
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C,\SELLI O? TYld\iR (Glvntirion Stornetbanks tsondsnan)Cerialvcn of
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s1.Ll,l,Y(f.,its cLtDs (cl ;:iagos l\trioBio/ch stellvktans liodoc)
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P-E. lla11iD Stockboln f--..llLl
o t{ord Cb llyttoolftl.liREils 3RoHd (ilord ch Byi1{rsDs lon Titt/Int
rans Juono ) L. Ilinsb ori EÄsk€d o ?-ji.igr-.,l9}i--13!.lq4lE
(s
;lYI1,\Rrl.lS IUFFDL
o N ch Kinsman of C"-nco'aty/Ch nytterors Xoons)
T, Strö0bet3 Stockholm 2 ökL
Gulliver/ClooPåira)
!-9l,lElg!--LL-S!E (S o l{ Ch stormerbanks
I. Grtelid K'I1hä11 4 SkI' Ck
soLDE.:cs oILrY (s o I'I ch stornerbanti-dili]'ir/croopotr")
t. ltlster; I(nrlst.la ?--!i\L
( Cl GayiiBcs,',1niral/Norrsöisis..Nor)
MlI
P. Bekkhus Kol1hii11 f-q!l
ifo;r) Cli ;tlt.!SIS (Helarian RoIeDd/iie!CeDs llrkl"i]
G. Nilsson
SVCS:s Yp
(

Leonine

Stoci(ho1n

Int o

Ch No!rsätrors Nasb/llord. Ch

Nord

Sonsaiionol

)

Il. o hiU. Dkooa SaIisiöbadeD

(1), ck' 3 chkl
ltr cir nyru.npl.lSrr,r--liild6lr,ucrr ( rEt o No!d. ch crtrvrcycrov Plsuk/
c"lgd" J*ollii" ot cowfold);. ilruunvelr Porsta
(2)
-----llinrod !'erGus/
S 3 N CE St0iruDiir-;ii^is AULLMIi (Ch Siordorbanks
ch stoxrerbanks

vonosso)

r..,l.hslcrg

Korlstod

.1

a tytfrvn (Gtyntirion Storh€lbsnks ljonÄsman/
ridvotr of Tyriavr) S. Nilssoa Siockboln
(r), ctr, 2 chkl
Tikor
&!}&!

(ilyiiarcns rlpåche/ilord cb ivttalcns
I. (nutson Stockholn 3 UkI
BE-iOP---LoL1 (ityttareas IrDcho/8tPorlDse)

Funnv r'ece)

G. 0lsson TYrosö e-gLI
(riyttarens.4,)dche/Nord clt ayttoroDs Funny Foce)
I. iitrutsoÄ Stockboln 2-qts!
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