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WELSH COTiGI PRAT
Utgiv€n sv SvoBska WcLsh Corgi Siil-lskapct

Redalctlont 1€!!y DiLlelbeck, Eva Valinge!
Sleeri Nllsson, Lue Berglud 1 1970

bild€des d€h 18 febndl 1963 och ?ir

ossocierct bed Special.kLubb€n fö! SlillEkapF och Deii.lgbulda, BoE i
sln ta iir aosoclerat n€d Svenske KeB€lklubben.

}tedlenBetaf et 1969 z L63

Bg4ql9@9.-e4rs!.Ee.! :

T€ry DiUenb€ck Lva Vaunger Sirert Nilsson REe Bolg1ud
Bågrägea ? Läckövägen 20 ciietrikegate 11 RådjEssttgon 3
181 46 Lldbgö 121 5O Johroe shov ll3 3/. Stockholn 171 ?2 So1@
8/165 /3 99 @/59 30 29 8/3o 56 20 &/8' 59 62

S'tEl{sKA tiJEISg coRGI sl,l,ISK,tPEIS (6€k!€t€!a€ns) adlessr

Flk GulLLa }iyb€rg, sLlpgatd 12, LL'l n stoo!åoh, rel. 08/6 65 u

}.{mIJ}''SAVGIFTDN i'3 b, l-5!- per år (kr. 5!- för fdlu€n€dlen). Den

ke sättas i! på postglro e 7O & 27, adr€BE! sveneka l,lel9h Cor81

Siiuskap€t, c/o Josephson, Slalonvägen L3, l)t oo Salisjöbaden.

REIAKTIONEN TII,I SJIXNÄ

fÅ häLse Eya val-hgei Yäfköme4 sön sederbetare ftÄ! ooh
Eed detta nmmex

få tacka å11ar soE bjäller t111 Eed läggDllges aY vår
tldrlls

få taLa 6n stt vl tzinker ölpaå ea l[sändalspalt. !1d.!69
1111 denna kas - on oan så v111 - 1n6å I tldaingel uder
slgnu e11e! pseudoDynr n€o vl 1 leilaktl6aen v111 ba @@
och ailress

EJ,öM Så INIE

ati 1ösa EealleEsskap fär 1970!

coh att hJätpe oss att utöka Yårt troToRnGIsTER!

Skickå In ett foto! Eualea önskaB belslt ståenile
t helflgu. Stro"lek, x'12 el1er 1lknande. Fälg
eller svart-vltt. SekIete?elen tar eoot fotona.



IrFiiR rtRnrD{csåRETs slur ocE ursriiuNnies]htrrs RiRJÄx,

$äix d.e@ tidfling når llder, står yi inför förerilgeE årmöte. vil.ket
i fu 6on l{1 sä.kert e allå vet ko@e! att;iga ls i I(AXls eika och

vacl@ 1ok41er den 19 @rs. Vi 1 EtJeeLsen hoppas fÅ 6e så dånga soD

eöj1igt av Fdler aär, då f16@ viktiga frågor komer att di6kuteBs.
81ed de ouka ]Mkteru på föEdragnlngslists vi].1 JaB nij@, att dÅ

Fe Cleta !€l8elin efter ett oångÅligt albete nu avsag:t 6ig losten soD

av€L6rÄ.al, fTå€e oe ii116åttede av ett nytt aådet ko@er att bebadlas,
Efte! ålseötot iir det tåinlct att vi 6kåLl ungåe och trivas vidl en Litea
6upd. 8ai Iil iate duåf1t Er tlU de@, så b,s-ba nf, på telof@D och

ri!€ As-!4a!i E@aå, te]. Oe/117 Lt OB elle! Pla Nybel,g, teL, O8/6e 65 4I.

Inför ut6t?illaingEsåsoog9n kan Jag ned sto" A1ädj€ rfil@, ait på Spe-

cialllubbenB utotäUnlng deo rl @J i Stockholn koMe! den viil..kiitrda

Corgi-upp-föda6! och -ilorrEen l{iss Pat Caties att bedö@ vår @s. Sty-
lel-sen @ tidig't ud.er föreeåelde fu i koatakt med Spcclalklubbo! fö!
ått utrelka e! speciaLdlo&re, ett fö"€Leg soh !ö!te ett väl,vtUlgt notta-
8ud.e. l1issa inte d.etta sÄlfBJmta tillfäLle att lå Er hwd bed.önd av

en yerkligt k]dig Ex!e!t! Iåt ogs sikta på ett 61å rekordet f!ån Stock-

holsa-utsttilbingeD i höEtas, då vi bade 47 Miilda Corgrs ! Vi plderu
att uågon av tle !ä;@6te dae:);e efter utstiiLl,lingoD ba €n "erbe" 6äL1-

ek4peaf,ton, d.å vl bo?pas få ha alädje! att sc I'Ls6 Curties bldd. oss.

VLdare vi11 Ja6 borätta, att atylefs.n har ru:t i kontakt dca SKK fö.
att få f!@ en bla CJrgi-do@e t111 Intcrotlonella utställ.lrgsn I
Stoolåola udler bösten. Lika6å ha vi bett att tå bli bcdöoda ude!
söndageD uå€pn 6ång, då d,ett€ g€r @6ea on betyd1l€t stö8e PR hod dq
6to€ söndagstrDbliken. E\evida vi ko@c! att fyckas red dsEea före1å€

är d.ock föt tid.igt att uttala sig ob,

Ett trevlig"t jritiatiy har taaits av en Core{-ulptödae @de! det 8åntp
året. tsan eiil.ei på egsn bekost@d aLla val?eöIEe tiu vå.r föroniag.

Ett o.ftef,fötjesvärt €xerpel! StJEelgca s1@I1 ta4a upp tiLl behddlinA

fråge on Iw vid. amiila av tlel valpkdll ka! få on reduoe€d. av€:!ft.

Ued viinlig hiilsning

SeE IlGe



Vi komer att'mdler en tid ftsåt taga ui)p standalden för
WcLsh Corgi till diskuBsion, styckc fö! stJ.cke, l-iksoo gjorte
nyligen i USÄ. Fiisid komer dcn trrj]Jlr"fuale svocka st@da!-
den6 text att stå sååoB nblik, fö1jd av dlen engelska set av
tleo to@enta, son ChqLes tister-Kaye gör i sin tok lTIe PoP-
1IIÄR viisE CoRGf . vidue fijlJe! ko@entder, rod ollka &ti-
kanbka uppfödare gjort och vilka publicelats i ltre Peobloke
wel-sh Co!g:! Novsletter, tiU. sist lro@e! !i att be ol.lka
sveaska Welst! Corgi-å€rc on derå€ synpukter. 0m nå8on ar
1ä€ebet6en har yitorllgue nå€ot inläGlg att kol@ md giir
d.etta givetvis dj.6kusi.oaen iimu oee intlcasant och ko:@!
detta då att lubl.iceras i ful.jed.e nrmsr.

iepregBioB of sbstdce ad stsiE i! e 6@lL spacer outlook
bold, exprossion intefligent aa vorl@nllke).

gg3&e_J,iEj9!:Sg-E: Dere punkt åi.r ny i fö!hå11dde tLll oti-
gi@L6tdd@den, ti1l vilken den en1i8t nil @ning' ut8ör ett
v:iraefulft kodlleDent. len fölsta ncningpn fordru knatr)trpat
någon k@!td; den gEr en uteärkt beslei@ilg av det iDttyck
c! Ponbroke 6kau gö@ på åskådaren.

Doug och GIad BMdock, Sundock'd licm"I, USA: itsdardena
försia Eeilns å! cit åagirodc av t'Pcn och iDelrå]ler den eoda
bärvi8ringen tilL i@per@entet. !i11si)lrr]r]@ ood n€ningcn:
trhuwaet skal-l vas !åvliloerderr (head to be fory in €baPe dd
appemce ) f rån etr 6elae tutkt beskrive8 här dL kaektåiristiska
eg€Gkape!, soo utEAlker Coreln ... kii@ hos Bso!'

Ner lqElityi 1äggB tilt bildcn, få! I@ dln doalele CorgiD -
ett c1e6@tare dju äir dess föle8ålgare I)å bondgålda@' Ltk-
sod ctt fulfblod är ctoptaro år cn bond€s dbotshest.

"Rörllg ocb Eken" (alert md active) och "ullträdt Eod.igtr' (out-
look bold) åir de etrda ord i standard.on, soD ka! @ee båbföla
sig !r11 tenpcrdentet. Iyv?in 8pr dc ett.@€ terierlikt i!-
tlyck (i gymerbet på nyböriarc och do@c) än €al €oD 1a114åio-
het @os konekt av d.c flesta uppfödare. r'Rö!Li8 och va.kenf
(a1ert md activo) föf,cko@e? otta i tenielBtedalds t "@d-18'r
(bold) &tyde! aggEeEi.vitet.

Med Colgitrs bakgtud son en aktiv valDrwd åir & t evålt att tär*a
stg' att iörfottilr@ av st4alalaLcd 4vså€ att få fr@ en bild av
en-aggtesgiv hwd L d.€ss ruLi8a bedeirkelse' Eo bud son 8åJ
anfallsvir tlllvåiga dtingen mot dde diu elLe" eot nåidiskor
är vä:!de1ös båd.e sob bnks- och sålLskapsbed.

iepregBioB of sbstdce ad stsiE i! e 6@lL spacer out
bold, exprossion intefligent aa vorl@nllke).



In Colsi ska1l v-.Ja val<en (albrt) i den borydelecn' 1!t 9* . ,
är oedierea oo och lntresscmd av sin cdöiminSt rör[8 lactlve'/
i clen buwalclsinr art bd är L:vliE och kvick och nodtg (bold)
i aeo Uetya"fu"t, att hs inte viear oågon sh/gghct el_ler
rilsla udot no@1c förhå-lI4dcn.

!stt,.svrrs. E1'Lrsrj.d.re,KqricL9.r fSÄ! Trots a1t do flesta
Pebbroku colgris o6€m rnxe ..t.?ffi-far dct ä!d8å] ' 

son de

ii-"i*riu"i w avscoalt för' .cödcr vi foltfddde up?' stål-
rni'"iå"it-aut"" un bdkshsclsrae oolj'gt cn s@ndatd fö! en

lort"l*a"*". Iö4ton att Ela uplEkattade eäUFkapehudaf,'
arEi ""a" 

BoE crfolalcas av de fiecta Co!8is nrmn' att de

ä"-.it-Äti*t"to 1 utetäl"lt ingsriDgen' lÄt oss se på hB-
ä* f"ä" en dod€s synpulct, scn nÄstc basem sitt bedöM-
u J "ua"ta"n 

eåson äcn äi sdivcn och 6odkänd' Stycket on

t"lieteiatry"k, soe i.n. djskulcln" ä! Eyckot vikti-t'-då der
ta e! den biLd el'ler dlet föHta intryck' soD eo tu@o ld-av
uiläu"i "i"eun. 

Jag *er' att hskrlmitgea ik vAil' aJord'
!e"E tott ä"n too"tu och el,Irde! även 

'Lon 
elfor'ler]-ip aodå

[."aiti.r. suaihet ocb b@Ids, Eo6 åir nödväadi8a LDon vdJe.
;;. 

-;;'*; 
en b'l td av on wkcn' ståcado hud aed ett 1ei8:t

o.t itt"o"i"tot Ecn :ind.å fölståBdi8t urhvck' &x hu'L eon

"tnt on tå roalo att Åöfr vadl son foxdEs av honoa' Ja€ H rng!
i"-tul "t* 

invår.da nåt dott3, d.et är' bildvn a" eo brukshutl'
;;;&;t enellertid art d@ allnänt ecccpte€de WdrinaBn av

"åO."a.o 
åtr i stskt bcbov ev förtydlliaud'e' Med hJå1p.av

vilkeo fdtasi elLer vllliet lcri}'on Ld "vake! och uPpl]:@
i;;;; ;;J;is";i och mdr6t" (alcrt, ^utrook botd' o4)Ession
i"äiiie""t uå wormanrirc) lvdes ttll at! ieefatia vÅlil'Ic
oon l4JuK?

Corgis, soE år hel@ ded ae niilulBkor de åilskar' k@ se yti€!-.
;;-å;j"k" """ 

vän118-r ut och gör dct wntiSen' nen 
'le 

ilöG.inte
it"iål"T-tet".tJu d"! Bar lii nåEo@in sett ott våid-i€:t

äiu t:tti uiiäct i,o" eq'c^rga' son ie4u råtior eLler dtive!
iiir-råä-.n'to'.ttp*sen hö@ til'L hönshwet? De-b har inte iaa'
lå-iält" tÅie*'och"grart utttJrck och ögpnen 8f?ime!' De-.r
iåtä'""i"a" 

-tvä""-ot"dot. Trinl på detta ett tas' titto på

fiå*"ö i*åä -a"t ouka förhåirddun och tänk sedd tYå

tf*"-f* Ni kliti6cmr cn (iol@c fö! att ^u prenietu eD

[*ä, "ot 
bor ett bnicshud6uttryck i rin8oD'

: Den f6lsta @nin8ga i P€G

ffi, den krdste' .t*kaete
#liJ;ö;":- roit. toi '* håtra i.q"1.:1t 

'1 1"i ltr: n;
ä:-'ä;;;;ä*;i;';; * a" ti* dolalicr' son ro!'rras rö!
ffi";"å";";";ils-h;uctsintrvckLL. Med uddtå8 fö" fEirs ocb

iä"'at-"s.ttrig"n wrJe punkt--l stedd'lcn ett detalidbete av

dö@ första vikl,iga nenug. IågstäI}d' Btdkt och-kraftl8t
i}ä"'(i;";; "itong, "-t*,ijlv 

built) rör sie; slälv kude-ha

^åiit"tåt ktwiehet' averdrivcn Iåas Läl tdhc!' grovhot' De!- Ior
äiää-t'riltäa"rdon s;ordc ett mästeryGrk' F u: :ryf1.-t
iä;;;; ord följas av "Rörlig ocn ltkin" (al'elt ed acuve;'

öpräää,-lä rtaii* hela dcru 6pp1linsEfm€ i.olset.' wdvlke!
.*"ee tner. N&i6ta fmBt son ilt existetr i Evenska st @-
il;?äviiä-; iroptuu"ion åf sutstuce s'L skdim in å s@rl
änä"Jiå" i.T"rn;cpqde för att 8! t'Jaad åt du förstå ordcn'



'Itpptiådå Lu8ot, irtelli8en'b och Dodi€itr' (outlook bold, expt-
esåion iatefugent @d vod@tilike) förtiäEr att åtcrges ne'l
6tora boksu;vei. Stabdåtd.'n gåt iate in på tcopcr@ent och
].ikv';i1 vct ?i atla' ha viktigt dette äx bådu hos utstäunings-
ocb såOl6kapshuden. SoD väl åir hat vi ovegtålnde fastatöl1t
oob od uppfödare och doere siädsc håller dgt i Dleot, hoD-
rer i wrje fåfl den !äddå corgin att bli ne! och rer 6ä11gyut,
då skvash;t oäf,ks i utf,4rcket. bet fifr3 cn tcndcns at: söka
!ävlii{i;t i uttryck€t, vilkLi icEe är nödvärdi8t j seband nsd
ett f,ävllktånde huwd. nävcn bc! ett 1i6ti8t och sl'u8t utt4lck'
Cotg{n dåreoot ett ipteUlg€Dt och bru-kshudslikt.

Pcrlhi!. VaLlin. lsttscns Kemc1. Sve!'ry, ryJiql oj'! up?fdtt-
niry räcker dct cJ 6ed att en hud upllyller dlt lotsE @v,
ui.-"t*a""au" hä:i stiilfer. cod leBnh€: ooh in tåiltigetr 1ått6,

vaokert ssott lnLs är m av huwalfö4tEättrin€u@ för att
Corgin ej skall förfaIla tiLl en sbbbtg litcn koF' 'qUtf,ö!
rarå Coi'd" har håir i lddet nått sin ch"spiootitcl' tlots 4tt
ao i"U*t-a.I@ för lasen 6å viktige sjfhuott. Det å! hals och

@cke silt ctt frirod.iSt "frånskiul,"' 6oE sksll gL' dun råitta
bal@e! ocb saitsen på en i)@s lågsdud och lcaftlg hud'
Soa ptiohen över i tot ko@e! seal4! det !åvlllt fo@do huwdet'
uor i3 fåt teade€ ti11 grovhei och oäde1het, vilket tyvä$ ofta
fre"tg.i 

"* 
DeaL alon exareot kcopakta kloppskonstitutionen' I

6in-a!rä@ att befåie !e en lref ti6 bemtoMi inoE @scn bår- @
nårga gån6er i",p!at bolt d.et rcsllga, vaku uttryckct-' 8oo kämo-
i""ä-äu i.* iir.gare corgis. Redd de@ fölsta putkt av etd-
åta*-L"4. eåIeäcs koullutteea aod isavet !å r€edibg octrrrädel-
het' (qulity)'

Nairt3 aån6 kol@! vl att behed-b niilRlLSEhIl SK(rLA V}.nA ERIA

OCB UifGA" (5hc mvGocbt shoutd bc frco sd activL, elboua

iiiti"e "lo"Jv 
tu the side, neithc! looso no? tled' Forelsgp

ri.Ja"*"" wciL foosd, illthoui too Nch lift' in @LEon flith
tbsiing action of niad 1e eE ).

nÄPPORT åNCi-INXE n{cglsiu uBslllJÄrNcsvlMunE.

ihd.e! åtet ha! föliede tio hudat tått sltt chdl)loet! c]1 Do@
iä"" oino""ir of iev (e cb cas{e1l Du6ldc-I0dgbt u Rowell Pueee-

ä"ä iiiri m*lr cit c.*", cout Jceter (c ch caswcll Duokle

;;S;" c*tte;v nullW); ch Falaiec SucIIen (c cat@ of
äliilia-"-rur"i". iaucrot);- ltr !cldl\v1 Drcsdcn ( tlt ch,BanSreElin
cf lfaxentd u.-Derbyl lauplline)t Ch-NJwlllc P@doe (e-on Es-
;;11 Dr"kr; rordt u u.*tr1l" rägttno;; cn 3L@ds arbossado!-(e Pln-
;il"-; äthl"-. 31@de Seliade); ch Tclriqvbartoo Iulai6e" 3lack-
bid fe ch fbleise Maccabov u ruiais' silvc; l@dcfs of Robrene);

.ol ci pc*ofl Suslade (c Ch I€os Su6alvc u IPos ir'linuet)'

FötiMdc hEd.r har hn! certifika:r Cerom's Coramrw Jde,(e-Int
;-;Ha ä ä*'; cnvthohcs Goldcn Easlc u coobecn L@); Ellden-

rffi.li:#F, r#, j:;iå-Hia J:::T"å,",$i.1fi :':;-*ålj. r,
iliiä;ffi-;; ri"y-(" cn Irocksaii of vcv u li@tri of wev)i lnonlne
;;;hi; i; cir Icoainu Ädoais); och tdseiry of lu1colis (o storf,rit

"tE"aiil lt'r'l1å! I4arv of iurcorig)'



IMFÖRT
SlOIMERB].Nl(S PII'IK ?LTCI'

(til) oppf. i41ss P,Hetd, stortr€rbelka k€u61, IhöIed

'dr StorD6rbek6 PcBy ncd, er I trnelod viilviedde ughlue .
Ilar iir Rodellivsl.npoltersrl från us,l. iill ilagLel och ?ir 6fter
Uslls vinstrl.kast€ corgl -66'-67r-68' usi, och cdaca cfl coiF
d.e-Neige P6ey€ave" och Bdef, O&. cl{ Cote-dc-Ne1€e Seiptp€r.

Ii0Ds-
iir Stomorbanl6 G€orgle Clrl, en ugtlk 6ob 6ått Bycket bla
-69. Hoo hc USå CH Stomcrbcnks lllaod l!rt]6 ilLL far och
so6 er, Sto@erbdlg Machtinet le6cficettvlEile.

T Ii.I- AV E L
K!:IFRE, son på ota förota utstiillning' SSDIS l-Dåeleryd feb -70
uos l ilk hp ccrt Bfi. DoDue d.;sp:"Mycket t1lltalart'o ugh6d
Vaakcrt huftd, För lfdern Aod 6tuk kropp. Prina frm och bak -
ben. Pline rörelger.rt

NOP! CH

cgedog of TyaM

Gllrt1!ioD
Storn€rbsks Bonisne

cH storBelbdrts vagaboDd

Stom€d,låks leoc€nce

Ccrldw€rl of TJman'

ct1
Ffffi,r P'trreFd.m P^.sDod

De€dlcee Myieypllee

Lll1tpui

USi Uä

Stom€rbanks Cul-11ve cH Stomerbmks Veess

INT & NOftD CB

Ryttscns Shopgi!1

II{1 & NORD CII

I]tr & XGU UH
M.t.z.n. tihaht

TUJIJ-In tog på Srhln IEt-69 2 sk1 ck bp-SUCSrs hp. KYIIRES

kuLleyster fvtfflf,nUL ko@cf, att till våieu pdaE ded en

liiDpltg bshuc.
NLLB-l.m€ Töro1öv Pa6eLlvH.gc\ !3' I22 30 IOiSInDI 8l+8 @ 8'1

CCAGIST,I,TISTTK

I Itaglse hd {e16h corgi (enbut pEnbroke) rMlat aer f!ån
8:o tltt 12;e ptatF på 2o-1-topp ustd. 4165 velsh corgl'
penbrokc hu eirgelekä kemelklubbcn r€gL6tre.at uier 1969.

SK(!s retiiBtrerlnfsdtaL för cor6is stmade p: dtalet 176.
Det betyäcr att råeen lItri,r 7:å blsc 6p.tshui@ och på.

Srfe plats totolt av L68 rnsr.r och 1.1'.59O rcgiBtr€rlngd.



v A R h4 HN{ G "*":,""".,,.::J::. ,,_",,,,
röR TJOCKA CORGIS!

I'ör en tid s€ds besölte jåg ett
b6n der en nloårig dviilgpinscherf!ö-
ken hue€lade. En baJlie blt ned en
lygg pfått son en PaI[, De STacila
rasbenen gav en effekt mer av spindel
iin av hund.

Eftersom natte och husse vd ned-
vei!å on yikeos tlocklek dlistade iag
mie ett Iååa ett 4åttbed. Med eD

ner*hijld på ce. Zl cn ståtsde hon ned

en bd.rtdd på inte mind!€ än s€rUio
(6o) centlnetrs. (B!ösidddetr av1äs-
tes eJ på frökon !fråga.)

Tiken vd föryå4adEvlirt Pig8. Men

I galoppet eftor sin boll flck !@ en
tiinsla av onbJrbta ro11er nä! hon drå-
Bede i d€s vägg 611er nöbe1 son stod
I vägen.

Efter att ha använt n€tode! Itför
sb:l( - nlsslycksde" satt slutligcn
den ting€st hoD vs så förtiust i ncl
le hem€s i?inder.

&! liton beräitelae 6on låg klDde
uåogfaldiga. Jag tlor att d€n ät ti'I1
räckligt buock filr att ge belysning
åt s@drh@get. Men hudiigde ke Du

lnte Eöma siE bs](on aLl-t fett andra
r6er sf!{par ärlalng nea. Inte cns vi
corgläg@.

När det gäl-Ie! ia1ånlng och fosi-
r@ ev hundeE hd ae v1d wissa över-
drlfier eå l-ätt för att assoclera ned
dlurplågeri. Twiir h4 det slh'.ima
smvätet irte tlka ofta Eöjlighet åtb
sätta överdlifte! vid uifodrlng och
djulplåg€rj. i relation ned vdddra.

IlÅaga ha eo iendoDs aii kftbbe
lhoD näeiska och hud ned vdaJxdra
på ltt för natuen frtim4de sät!'Det
qä1Ier respeld:llves tåd<e- och k?inslr
ilv, beteendcnönotcr, lealrtloncrt in-
liiming, för6tåclse' etc. Kdske även
kostdr-deas kvautct ooh kvstltet
hör dit?

Vl talar ofta on att co!81n ska11
ha r@ssatr. Me ii]]r@ i.ex. avla med

tdke Då att få maesa på budma
Det ncsas glvct!'l.s inte fett utd ben

och duekelvä@d. 1 första hud.Corgin
skaLl ha byckEt @4664 I förhållsde

stdk och laaftigt byged,non dock @-

Det fiss en s€kelsklftesvärdetlh
6on nd ibldd triiffd på hos föriild.
rd. Nltnligen d€n att ett lolubbigt'
såfläsklgt bm ä! ett fri31ai6 och et
sut bsn, (I vissa kultulet Eöt€r ma
tilf och n€d insiällning€o att fein
iir ett tecken på rj-kedoo.)

Instiil.,lningen 1 fråga pasear LLkr
LIIa på vi"a valpd och ughundd
Kvaliten på dessa besliins inte av vi}'
ten. Valpföf,siiljriogen kude i 6å fs]-
hclt prsltiskt gå äwr till ett ki1o.
pris. Knubbtgh€t bos/Höa wiH på vaL.
pea är vsken €4 vdldesötue el-ler
ett nått på sudhet.

Vdf ör skal-l ns nu a.lrta 61g f öt
att hålta colgls för tjocka? Ser md
på föIjdema 6å är llstab IåDg för ve
äverskoit Då fett stiillcr till ned.

n aA""fu""* blir inte liingle f!tu
;;E-träld. b: tiock huJd sår 8ä1-
ls men skuitu och ga]oppelu des
lo ner. ilnghurdeo får Iätt ett fel-
aktigt röaelseschema. Den förlord
travei.

o lSEplIC{g4S! blir s1ött och 1 gre
!a fa11 apatiskt.

o Slggg! orkar inie a1ltid ned a1la
ilruto s@cka!. Eo6 corgls hå1-
1e! ryggcn för det ne6ta nea de!
önskvrirda rakå rygg€n fies irte

c II9d9! såf, is?ir.

o !g.E!-gg blir epletiga .

9 Hubden trepd igenon på oelLenho-
den.

o lgggM iu 6kada.

o gljtlg! bllr övereBtriidgt.

o {9I!4-IjJCl!48q. ks konpletteråB
hos de! 1@ hudei.

I äuLigheteno nm nåste PåPekaa
att ii@esoEoättniågsfel ned överpxo-
alulcblon av fettvAmad är något con
vdk€E huss€ eller @tte rd På. $u iir
r.!€st den twen av frbbBing 6ä116Ytrt



ho6 huds.

vls6t ke.let lEa 6qårt, atr själ-v
beilö@ on e4E eqe! l,Bd hai Lagon
näDgd fotbvävrad, Epeciel-IL on mr ia-
te b8 edra attr iänföra n6l Ja€ trot
llte att viLhsgivelse? ä: till- rÅg:;n
hjälp €sat'?in son utgådgspuiki för
alen egqa hudens rlHfö!äldrirg&r. ljl
staEd8ddglven viqt nå6te b€dömas i
subald nod aldra iåttj sor krofpsl.dxEll
nulåö jd, bensto@e ) etc '

Det fl.nn€ alock dclra regier att gå
eft€r son t.€x.

l l4an gkall kum kiima (inte s:6nie)
levbenen. På en de1 !eae' irselrr nm
de6 och dei iit j.nget teck€n på att
hutde! ä! @ge!. Niir Em 1ägge!
biindoru rot bröstkorgen gkal1 !@
l.!t€ behö@ trycka bårt Eed iinger-
topp@a fö! att käDd revbenen.

2 Sedd uppifrån skalf trd kuua oe

ati l$lden iBte bd 6aJ@ 'rbreddrl
öre! bu}en Eod övet brösiko?gea.

3 flundeDs bu}lilie skau aara n&ke-
aad 6å att buden lDto hd sffi
dJup vid bu.kcn som vld. bröstkorgen.
h tjock nage konpeB6ord Pä intct
sätt en dåliet utrec-l]ad brijstlorg"

Nii! dei giiller wlps och ughuder
tror lsg ne ke rekcmendcrar aLb oD

nd ger hadeD euLLviirdiE !ost, dT det
bättre att I@ hå]ler den för ffigra

h€llre is iör tjocka, när det nu e! Bå
svårt et+, vete vad rlfagoot'r är.

Dn alonare sieev föLjed€ kritlk
för'-för'ra r:tstäl lDlngsåret ! I'TyvaiF eif,

hr:a - så liiql hull, ctt ne eRla€t k&
gjesa sig 1111 kroppsfomen. outkae
..'äl-koom€D Åter lite shafSe.rl

1.4&rr skL.lle ön6ka att fler donso
pdpelsJe kondiiion€D och allog b€döm-
rrLgsaäs:iR föI,jd aq det. Nu sor vl
iii:4"åss in':e kolosseru så ofta I
!Lngar!6 f,te på gaior och I pak€r L
et'Eil-l,et , ?

li.kbiF-t åit 1ägsa siiIke i111 iir att
d€,-i: 6kall vaa ett BarÄard nell@ hu
dyck4t nat hurderr får och hE bycket
den vdit 1 röre1se och i vilL€n ten-
perata den vistats i,

Dea hud eon ragtas i kopp€I t.ex.
rö! eig betydligt dindle lin en frLtt
sprilgsde. Det ä! stor skiu!åd.. på
oll-ka bund0s Eängd av botion. Av*
slMa hud får ofta vsielande niingd.

På dagene hudf ode&aload f lus
aånga olika foder god ävon I eoå kle
tlteter gor bundcn alla närilgsiibDoD
och litdioe! d€n behöver.

Det Fi! k@ske först son etet fömå-
gan att 6o och ge PloPortioner soD
ibleid gått förLolad.

SLrert l,lll.asoD

HANDI,ETKIRSEN

atsts deo 31 886 och håf1er på flm iili 6-r.utet av nåJ ned

tr?iff @-ie tlsdaq kl. 19.-?O i VasapL-'(en. vi komer att syosla
E€d rin8triiling, upPvlsdng, liLe dr€sayr, utetdLhingsm6tm-
nels€!, st&datdgencagåag, h'n. Fbt po kvå114r-b1u j.eodhu6

tlll ils son &räl-er sig. Prog:mme'" ol lr upplagt så at! äreD

icke utstiillde hs EyLta av att oLlta€a. BusavgifteE (dflt
j-nklud.) är 25r- k.ono!. Ä:mäld göres titl 8eh. GElLla
Nyberg lrel. 68 65 {l- ell-er bill kusl€dden Giirs NlLssoa tel.
30 56 20.

uts h;ndu. Irlämae ipni:isainga" komer kurslEdsen att tä@a



FIAPtrCIAtDOSlARE JOEANI{ESEOV

På gpeclalklubbens för Siillek&pF och Dvärgh@dd ut6tillL-
ning på Joh@eshors Issiadlon deD 31 naj ko@€r {e15h
corgj.6 att bedöMås av MISS FAT CUITIEST hg1ed.

MlsE CurtieB ör ieohavde av le€6 kem€l och hr vsLt
uppföddL av corgls i över 30 år. tion iir dessuton en
myrkeN 81iiad donse både t 5rgled och fl-e!4 ddla liilF
de! och värld6de1u.

HeMcs upptödhlng av corgls ho cxporL€ral6 över bela
viirlden (bI.e, Ånerlka, åustrallc!, Nca zc61dd, Indlebt
Äfrika, Kontincnten och SksndinayieÄ) och skapat ett a-k-
tat !.@ fö! kemeL!@et tee. Int Cb Le€6 Stmphony'
Ch L€es C.!oD€t, Ch Lees Susalve, Ch L€eE lteue Eagle
och nåaga, oånga fler, Här i Sverige hs yl håit ooh hs
Int o llord ch te€s Lowt' s o sF c! Le€s lislgD' Leee
Scherzo, Ch l,€es MutlD och Lees Songblrd.

Poosa på och låt Er corgi få ett GrkUgt €Icp€riutLåtdde
d€a 31 daj på JohMeshovl

Mlss G\rlleB besökbe Sverlge ocb gsDrs uistä11niig I daJ

-65, då lltse P.lI&s dönde 4.4, ve16h corgle. Nu sÄitda
vl på blnst >0, euer hu? StiiLL upp ded ughuds, ffi-
aa hudar, chepioos ocb v€t€ld€ll

Det Fka1l b1i iniresEet ett få }Ess curLl"es uttaland€
on utv€cLllngen av våra eorgis eft€r fen år.

lie d de tta nlmer av Platet f 'jl j e! miilalagsbloilett t111
utBt?illalngen. Ädvtild den gemst, si att Ni inte gliim€!
borl d6a, och Eenagt d€n 20 4ari1,

AmiilniDgsblad(€tten siudes till

l'n A8-Mdic Iiåmrlud
HJÄLstavl}, 190 62 EKol,SmD
teI. O7'|L/72O91

ocb avgifte! irBäites på posigllo nle6!

Metll€Dsavsiftea 1 SSD iir 2O:- kaonor. AmälninP6avgift€ma
för unebudsklass (g - 15 ns) ör 35:- kr, för öppen-,
Cbeptotr- ocb Vet€lsklas€ 45!- k!.

oiirM NiLs6o!

39 92 73
adreBg SSD

1?O tO Nmö

SPECI.&LDOI.(ARX P.å JOHÄNNEgNOV



non6 nom6 Eon6 mons noms EoBE
lgen

De sytll)eHer på uonocn ie€i franfölds vid Stlds:s årsnöte
1969 lar nu bekriiftats av SKii och EurC8port. Sa1l$kepcts
för"a selcet.lsr€ påpckådc, lftcr personligt besök hoe
bc!ö!C myndighei, ait d.d son under årut inte kon övor
lo.oOO!- kr i skättcpli}]l,rE färs:iljning ver 1/ bcfri€d
f!å! redovisnlngsskyldi€hEt och 2/ sku11e h€11€! int€ ta
mons, då det 6kufl-c betralrf,as 6oa stö1d att ta iloEs ocb
int€ skicka in d€! ti-ff skaiteverket.

Sekr€i€rdeae upplrsnl-ng hs result€rat i att corgLupP-
födafia lnte eagj.t nms på vaLpm r pminSd, €tc. utder
dcr förste År nåasen vsat. V166(rli8cu rådde det 1 bör-
Js av föara året eB vias rLllerya1lar nen liise! oe
inllEEkatteoäedei lnfom€ru on nen'sdeEskait€nn t

få! da beGked on hu bomsen fugers.

Monsen är ett skattesyet€n, dAr skatten plockas på vdJe
liink i plodu.LbioD€u. M@ betsls i48i1Egu moms aiir be
köper €! @rs, och den mons De EJiilv tu Yid försäliDilg
ka.llas utEående boos. SIdILBåden 6e11@ utgåcnde och ln-
gående eons ?ir deu noms soo ilbetalas tiIL skqttevelket.

lieda och valpar *lloas gon gglg. lanlng, tsisilatioD,
tri@ing' etc, r?itrods ti11 !Ig!!S!!å!!!C-!i.ijl9!.

A.ILs, son hd bsglt crsiittning (pcngu etlcr mra) för
avclå*bctc och avclBr€sultet, nåste, son dct het€rr fö-

Anieclorilgama It spdf,s 19!I sr r.ex. ryoy ar9 @-
L.o.m. 1q./6. Kvltton och vcrifikationerteckningr 6pdas

sksll fl.sas.

ge} g€r Jag upptysningd endast t!11 den 6on ko@€r under
10.OOO:- Ir/Är i skat LcpliHig försd.linlng' FöNiryskiiUd
räb[as föreston tlll in]onst av rör€Lse. D€ aoE hd sä

Ftc! onsättdng' att redovisnlngsskyldigh€t föleliggelt
få! hiinta uppliåafnc i den niieDda slqjji€d e116r på €mat
6iitt. l'ld ilåste då dcklserc för h€14 kemelverks@heten
och kiinna t111 utgå€nde laget, vdusld.Lde!' avdregEgilla
kostoad€!, nedskriming, o.b.

. Man skal1 autså TÄ M04S vld försiiljning av vElpdt
t dd ersättaing för pmlng' vid "p@tnf,svaLp" fi}då.
! Faftuu skall upplysa oE beloppet' uoosen, kwdens
i nm och adress, plats för trusalrbionen och dcas dt.

Det fjs6 två sätt att ldkaa &onse! på. Antl'hgetr 1ägger
Ee noB6 till ett fastst;i1lt pr16 och då åir nonoe! 11'11 t
eller så iffiu mu mons !4! ett bkLrderai pris ocb då
er Drocent€b 10. T.ex. i första fal.Iet kostd vaLpeE 500!-
trr äch mu läcccr ti.Il nons II,IL % = 55t55 kr' Sra kr
555.55, I edra fallct dr plj-s€t t.ex. 6OOl- och av d€i
är l0 I noas = 6Or- lc. ve-lp€a kostd 54,0!- ]e och nonaen
ä! 60r- lc. På det FiEia gättet behäver bu ingen tabean.

O B S ait nons inie utgÅr vid !Äg9I!, ud€r det att tu1l-
veltet vld l4pgl! ta none'

l0



nedovt8nllgsekyldigh€t tlII liiiaty!€]-se4' att @ hd rr1!-
t!il$ f!ån yrk6sdäss1g verksaahetf fö!€ti.ggef, eLltså inte,
od förEä]Jhllg$ udelstig.r 10,00Or- lir/år, utod vid d-
port.

Deo 6on llte hu redovisnirgssk'JldiEhLt k@ lnt€ få ingå-
end€ nobs återbeteld neb behöver d.å inte heII€! lnbeta-lo
utgå6nåe nons tllt Etatsvclket utd den b.t.alcias E@:g-
kob6t. o B s att den hons Ed 6ku11e ihl€vereta iir ek111-
iilä netlm utgåonde och ingå.nde DooB. Vld eE valpkull
t,cx. drd da 1frÅn a-11 don nofts dd betal-at för kdlen
(vtd pdnla8en, oEv) f!ån d€n oons ma taglt ut yid för-
säljnilgeo.

Det flee lngci försvc inlör skattenladl8hetlna 1 att
da lnte tagit ut dods. Det fick nåhgs nsaåföretagset'
erfda, n'dr n@ inte fSr6tod at! ta om6 niE den lnfördcs,
S@ alla också företår, iir dct viil 6eDt att börJa ta tsoD5t
oh ns Dot årels elub upptäcker, att neå ko@e! över dot
oaglska 1.0.000t- kroaor.

Ni! Ni bd €n valpkul-L pÅ nr tLk eLler får en pstnlåg på
Ei av€lsbuld - botrför det ekotronlske och g1öE int€ dtt
ta mhs' 

sivert Nl-1960!

Med deita BW€! av IICP föU€r styr€l8€ns FöNal'tniqgs-

berättc16€ fiir svco8ka lielgh colgi Säuskapet 1969.

Löe igetrod d€n 8å Nt vet vad 6om hiint l- StrCS unde!

föna ålct ntir Ni går tIll år6bötet d€n 19 l@6. Dei

flus f1e!a lntlessetå pu.köe! b1.4. irets rtast k!
1.80Or- (1969-öts rinst l-iii pä 529t-)t svcsrs utstii[-
ling på Giirlct gick o€d 5oO trroaors vi4st (siillsksp€is

föra utstä1]nt!!i gav ilgeB rtsi) 
' 

siill6kaP8aftoneB

u1e! hösteu 6ev ca. 30Or- kr, ilC?!6 onGlag betaL4rie8

av lulnsets @oaBcr och dcEsutoa betalade6 1.000

kwert för WoP av d€s@d.
SLvert NlLFsoo

MEDLO,fSI{/.riltrrtr

för Siillskapot berÄlaas aGdföIJ a aästa lle€r av Pratat .

N@, adlesa ocb t€lcfoBlMe! koe6r &tt 8tå och d€gs-

uton Lri@aB p1at6 fö! @ @h eu att stec!fia h&d!@
vld 

"o6pcldlvc 
E€dled, DeD Eon ilt€ T11l ha sltt t€l.ry

utsatt oDbedes konteKa redalctionoE. G1ön jlte ait g€

s€lqcte.aen evea'!qo-!l adte6Eföliipdtl4g I tld I



STYNILSEV-å.Lf,1

$ICSrs år6nöte 1969 klubbade en ändrtuE ev gJCSls siadgq
J !, oon behudl.o stylelsen, ,udriagels syfte ru ott göla
det l"Attue och nataLlgre att viiljc €lryrel8eledeötena.
tuLtgt det gabLa systedet var EM troges att'rpetar någon
bestiiad för att få b eo try aktuell föredngsnedlen 1 Bty-
relso!.

Föts året avgick hela stJrel6eB utoB en e[cla ].ede t, e11-
ket glvetviB inte kd vda t!-I g'-gl1 för en förenlng. Det
bondlingssättet försvårs den nye poagrafe!, OldlingeD
bIIr Eu ^tt halvo styrels€D går vuJe år, vJ-l}ct ger en
vl6s stcbilitet åt styrcLEedbet€t. Ledeot, 6on glreteis
kd owäljas, btir vold på två å". Antalet ordin@ie l€ddii-
ter utöka6 ockeå från 5 tuf 6. StJEel6en ko@cr ott v?ilJas
1 gnpp, v!*et gö! det eöJUgt att prcl<blslrl utföra 6tyf,e1-
se@let D€il 61utEa ml€edlar,

Ef,te!€on dei är först1 gångeo v1 utför rlet på d€tta sätt,
he 6Fus styrelse tltlsott en val-komittd b66tåonde av
Terry Dflleabeck, Eva Voltiger och Slvert NLl8ooa.

Allo Medloma, 6m komer tlu årEnötet och steclarats L
röstliidgder, ks sjiitvklart föreslå vllken nedleD son helot,
son Ager €11e! hu ägL €n welBh corgl, tlII ledsot. Men
för att göra @l.et sBidigee bör Im h1 tillfrågat vedcrbö-
.ede först. '.ralkomltt$ uppgift ba vait att kortloll-ee,
att det flms åtta deiloMd, son är vj.Lllga att stä11s rpp,
een vi ko@er inte ait före91å dea, förii.n d6t visai 6ig att
åremöiesdeliag@a late föree1år ttu.Täckugt dtal koldida-
ter, Det giille!, att så nÅaga BoE möj11gt :ir aktlva och ut-
nyttja sln höJLlChet Gtt få s1n& synpudcb€r fraeförda och
kiimer, stt 6u personligen påverku beslutea.

Vi hoppas också, att f]€ra förslag Liimas iia det qtaL goo
skB-Il vljl,JsE, Det blir ju Ioxappast 6t! vå1., oh ERil-em@
bte hs f1e!a ksdidstcr att välja på. Ti får boppas, att
ahlvttet€n llob SiICS btc blir så liten, atl det lnte fies
fle! fö!61a9 åin troDEln I

Detta ya.].sätt ger förståss Eintbe utryme åi d€! pereoElig8
prestigcn, Den Jag tror inte, att dcn lämpli8e styrelseko-
didatcd dld 619 fö! ait låta 6ig viilJa6 i konkrreDs.

I år nåste det b1l eti dubbelt @1. Ilälften av tedeöteru
b1lr våIda fdr ett å". Val-komitien komer att föreeu åre
Eötet, att vslet för två år göres fö!Et. Förenl,Dgsteknle!.b
förbåflor det sls niinllEen eå. att ålsnötet är Bu@rält stt
besiuta oD eädai, son det inie siai-iE-got i roigrun.
Jag hoppa6, att det lnte b€höve! bLl dlskus6loner på den
plrktea @der ålcto årsEötcl l{är nd sede fått fle de sex
ordfudie 16d&ötem6, viiue! ns bled ded otdlöiede .
Sbyrel6cn får sede lnon 91g koogiituela v.o!df.,Eekr. och
ka6€ö!.

Ja, detta @ Dycket od val-€i, neE vet slla hr d-et går t[I,
ko@e! stJEelseealet stt gå dycket esldlgae oh eudast nå-
gla nLlute! b€hiiv€r tas l aeprå.k.

Sl,vert NllssoB

ARSMOTET



CRIJFI'S -70.
D6x !1e" åter nl@ rekold nii! f9?0 å!s Cruft's gick av stalelo i Lndoa
den 6-7 feb@i, !'ö! att lå wa EeiL nåste en hud u4er året ilM
ba bLlvit etta, tvåa el1er trga i nå8on cl-aas på cbepioch-ip €hos

(utställring dås CC = certifilet utdela€). 1970 t]-i! €ista åiet red

nlMende k€liticering8legte!. I ho?p os att aecudera etalet hudai
k@e! f!.o.n. 4ästa år eDdaet ettom ocb t-våo6å att få dcltaga.

trot€ lvaUficel1!6Ebestä,@c1se@ bsd.e ertalet h@dar stia:it til1 drxrgt

8.400 ooh utEtå!11njrgEa becöktes av 5?.000 le!€one! f"å! hela vtirlde!
(u.ooo tLer äo f969!). E bart från sverj.g€ koB bortåt 2oo pelBone!

och fJEa av alesga trErkeaale sig rot cotgirjig€n,

1?5 Penbroke Colgis (80 + 95 ) bade @ä116 , endast 9 fl€! åin fii@ året.
Fl.hqd.krassero @ t år j;il1l1w och kvalitetcil höge utan att €@ i
topp. lydgarno @r hå€ot förbättEdc &en !öre]6eru i de fLesta fall
bed!övliga. !ika@ @ betydligt bättte ån herudå@ o6n neal sa@
areåilklinga! eot ry&ga! och röf,c1sef,.

SlÄ@ilgen krlrra de båda ccrtifikaten var inte GärskiLt stor - xodaE efte!
en h4stig buck 1 katalogen vs I@ tärJigen sä&er på vill@ två hudd
6on skulle viru: Ch l6)-top !4e!shau, fjolåxet3 !Il!-vl@c bade äeu
al.drig Eissat ett CC ocb ch Ev@coyd Per6@lity Qir], va en ov fjolår€ts
toplryj.@e av aILa raslr.

gI*glf är en lqmd av tydUg bekshEd6tte util extle@ dn6. IöstoE
surdhetea ha! be eå tiUtaldde röd fåixe och iepoero asnon sltt sätt
att vlga ullp 6ig. Eä! bar he en €tor fö"de1 i att h@ inte stäl1s ut
såskiLt ofta. I notets tiu. de f1csi3 ddn har ls ?i.Eu inte gripit6
av ui8ttillålrrgFledn uta är bela tiden på a1e!tea. Soo yåiltat 1,@

l,la!6bal,1 hii! sltt iioade rrl@ celt och d:i@cd är baD den för.ta Pe&bloke

Co"Bi efte! lrigst 6oE @l.t cett två år i rid på Gtirft'8.

PenoBl.ity Cl.!I å! en oorhört fednilr uea äralå substånsfuu, ti.k @d

€tt väL @Lt lle@, Eon ät rycket åmal och även oE hemrB tygg kå! tycl@8

@ i låi!€Eta 1a€s* veri@! tlcn st€k ocb absolut ek' noa va d1trEt

tio aångef, biittre i vorkl.iaheton åin på bild och doBilemde kldt i a1få

1åg8, viket gJolde heee bill en G"ivcD celf och 3€st oi tu6edl-vi@.
Hon b1e$ ljiksoe Ma,lehall i fjo1, utpl.ockad blard de fe& bAista i gtppen.
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Av av€labmilA@ båd.e AD Cb Sto@rtalks lri@d trbrgu€ \yckats tå md.

l2 ovkoDlinga av geenSående bö6 kfase. ch Cas{elL }$k1e (right w
fa til1 u, dåriblsd IFeE chico (Resc*-CC och Sest Puppy), ch E'!u-
coyd PersoElity Cid' gh SJtorth I'oesh JuIjE (Res.cc) ooh yttelllg@
tså chreqtiontLkar. Ch EiLde@o! crow ?rince bade nad l0' vamv fleE
tick f@kjutila ptaceljlgs. Ch Kayto! lbrsball hede Ded I un€do@,

@v lees Saffrcn }}ev t€sta tik€]p före k&Llsyslua Cj.:@n och

Fto@rbesks I'tarthe, soe 1@ båda sj.e k].aseea. C13 Cbeslrhore CliptEr

ooh Eaytop lartin hÄdo bas ned 2 avkotr-lings vsdsm' Eon C1ll)pe!€

bådo ilöttru w av ryckct bög stadlrd. och @ rusj.n lclasel neilan

Iilartis eöAcr l$ctlnEst Eed teBo! (u Samaleolindottse Ch lf,mthmt
Dlsry b@dwi!g) och Ol tr!,ytop !{elshalL 1,1m två klaaser €r.

U189 Pat Cutles li4de tti@for son upl)föde' då hudcs bådå @lPa!

Less gblco och l€es gafflo4 ftck 8ö@ upP on titcLn "3est Co!6i Pulw'l

titl b@hsöe@ fördel. Det @ fölsta gången soa s@ IFson åi.gde

båda @lpvltl@.
Era Va11D8€!

gtorlekd@ w Jrnåre ä& l@ wl!€tsD Fer h,Lr he@, dock wr lnad+

@ tnte 6å 8nå sos Ja€ trodds d€ skulle @. Det @ nÄnSa Eon rötdie

slg itla. Iå d,et heh t48€t @ Jc-- iatg så iEpone€i[' l&! ud@de

bu @ dgl, Lldo kuJ@t kyÅ11fican 3j8.
.As-l,lorl El@

Cafts budrtB'lti11D1!6 @o dittorlMdssjuttlo biöd lnte på nä'6u 'c-
kordEeliry sv P@taokc corS'is. Det utstållda utalet h@ds (1?4

cotgLE /Bw/, 111 stuter) @ dlock eft€r Bvenska eÅtt oått eoomt' Jag

skall h:it gö€ en lli€tr e.trinfattcin6 av ni6 iatryck t!g! ootgi-b€döe

ailgen. b del av de bDdalr sgn Ja6 ko@r &tt råtrla' llace€de s1g

kaDske 1åte b14d de allE f!å@ta, oen ru får lotåinkar ait vfd bediic

ai.ng av hudaf, är 6@.kes E)'cket Eidftade ocb @ k& ioLla 8t@daAen

p& rer ån ett 6ett. Jog ko@! diirfd! dti AiiI@ en de1 klessvi]1t:@'

d€ lnDdd, ioo jag ElEci@llt fa8t@de för oeh 6ådea bud8, 6@ ni' kli-

B l:isse, i@ke bar seit i iulttdlinge@s rckl@er och Eedå!

udat över lnE det iq gått f,öt. Det siBtnii@da ba! åtoiagtone lö!
dl,g ofta lniliffat och dei @ EJrcket lotig+ att kliru iScn en de1

(stt !å!6a) hudar från @o$er och i'uelsh cor8i IDa€E Estrdbookn.



EudeDs !rycket välskötte taEsd E dct första' sob slog 4i3, inte Es

hed bade s?leti8L tasss ?å 6E@d av fbr lh€a klo!. A1 :]@ stl< @
jei@heten, Visst flss det huid.r' soo klst skilde s16 i kEliteten
både uppÅt och nedåi @E ale! ston @sw E! uppseeodcYäckalde i:j@'
Kvsliteto! på hFuac4 var töwäEnsvårt 1åg' !c ftestl 6r xätt slåit-

stekba' Jaa Bå€, tro! ia8' intc tå€on Colgi [ed dot i E+fiddAel på-

bjudE ttiekti8a uttrxrcket' l6ttc e!6attc dock nliam red gpd balm och

"qulity'. 'Kropp@ r8 övslae bm' d:i!.et €r dot litet si och så

eEd. röslsor tch tsBpclMcnt på vi€Ea hå11"

Xlåist 1 E6en blev Ctr Eumcoyd. Pe!6o41ity Glrl' å3et€ Corgi i &lglsd bå-

dc -68 oob -59. noo @r en rycket våiLfy€gd cor6! @d gbda !örel6e!' dock

tJ.ohe Jaa' att hon @ l'ltct t'tråkisr'. Re6!ry-certet gick tLu dcn i
eitt tycke trevllgFe Ch Syilorth 3öEsh Jul!e. 3ti&te ttittl-kaan ;tr

döttro tj.1l. Ch Case1l DEky ysLght' son ijt fd tllL oång3 b"$ h8då!,

fdi@i tikar, Eaa sJiilv placeede sig son tvåa j. "huvudkLassea" (open),

oen det etaiee Wdlis:t ' 
ati åldonr , 6rut ? år 

' 
bedc bölJst to ut 8in !ätt '

Ch Eenfto! l4arsh111, @itsi5 hdnhu4Ä' fLck Lryih&datuE cert och blcv SIll'

Eu viaaAeb !rycket vlil av uppföd4*s/ägaten Mrs. Mooe och hcde d4€ere

vltaste Etropor (krit3?). Per€oDfiSc! tyckte ieg nog bäet od' dv hä-

hibda@, dagw tlea i o!on' Ch Petrlblm liungllao' 8od vd qfckot välvlixt
och båd€ f16 rölelser. q&da@E re8elTceltifLkat erö@de I€es Chicot

vilke! vloado BiB @ en betyd"liBt titt?re hud på hild åin 1 ee.kligl€ten.

*iEta'€II) bLev 6l]@ h8d i håtd 6trld ded tikan l6es Saffton' e@ iag
tycHe @ flee 8t!ån @ssde åiD vi@B'

NåSE ytterues htrtNnds!' eon fö!ti&4r att !ai@s @ l{saoagåll J$tice
(u4so!€tl-1 csto@ Officor/Eatlwjmol6 se-l'tcti+ of llasoag{ll) ' 

son tog

:!Ig k1a88sgro, IFes orphcs, dock litet 'stabbj.8(, ltr@!te11 Gideoa (Stoc

erbeskE l4rlEoil lblgue/3€lloyd UosE Sose) ocb fr Peg.ei11 vhigtler' Lan6ke

aå€ot gsv (llu två %bd 1 SveriSe).

T!@@ på ålete 6krjft6-utsi3t11nirB: vsr ktat Uittle lin d€ henh@d4!' 8on

stäflde upp, Då! @! föntoD d.o !cd.D nåenda en !D1 de1 t1L1' ev nyoket

god. klass ocb täst lntiLL. .Den hå4ta€te ldaEson äv allå vs' utu tvekså'

tikalDs t'gpeclaL Judor" ' Stoeerbglks Mar*br (Ka-ytop !'te!81L111/Stoe-

erbarks Karul) oi{1 Pe685reil1 stoeerb.rks cose (stoeerborks Uiaoil
trer8$/Sto@lbalks Marchtioe) tog löreto och anika lIåte€tu i alm!€a

6ti1. EräÄ,ocll fyG i den la3ltbård4 kosklFensen bfov Leed Cj@n
lj



(ku116yster til1 saffron) ocl: l{aso4gill.l sed.o]@ Ädetlryst (uasongj.u

Coaie!^tBson€lill Ewtru 3j:d), llartha wi sedån en kl.ass till aed

Cone Åt€! sob tvåa. Ja6 skal1 Dii&e en tj.t tiLl: Falsise Stlver Sed.-

ela of Aoblse, ea dvckot 6r\yga t!ef:t!gad. tik' som visade6 ulP Perf€kt av

€i! äg&!e lilrE. 3rq@.

!i.11 sist 6ka11 lra!6k€ nai@s' att någ@ hudar fr@ de viGtrika keuLar-
@ rgllde@o!" och'rof lioyrrcJ siä].ld.e upp' då ädaru ev doFsa ksnnl'r
w do@r@ för dagea. Itre. Dicklo albir (E 1der@cr) dödd.e tilq@ ocb

fir. tremth brtler (of Uey) hanludane.
Nile-i.ee !ö!r1öv

I ett vårl,igt Ipndon 6ick y:irldcra Eiörsta hudutstii]Llilg av staI)eln.

I det 6toB o\@pia visades uoer tva tbgu ner:il: 8.000 }rsda! av aUa

ES€X.

!e! fölsta d8gpn' fedåge! den 6 fob@i, va da€p4 Eod atolt ! f6! alb
sorgdcntuB:aster, da 174 cor8:ls gjotde över ,C0 ste't€x. Föt författa-
ren, son ttlllringade föfr so]:tr€! !å colaikc@i 1 &rsi&d., va det
ql!@lllgen intrep5st att !å lytt nöt4 Bot]@ere utståiUlingsstiämor ocb

so bu! dle utveckl4ts setlaD siat, 6peciel1t eon uinga 3v dess tr ud-
d@.

leut alldint ka! sägs att o4r€a 4v 60r1!Ijrm intryck stod. fast. Itratr-

budsklasEc@ @ Aå son m denoegående sai&re åii tikklas€eru ooh både

ryg6d och !öslse! låil@d, rvcket iirlgt att ös1o. Yad dc enselsko

co!€iklaeaoe bc!, son vl våil i SYe.i8! intc ken 8bryta ncd, iil i allå
falL j:iMhot. C€d8La siiU& 6e! @ extreot tlåLi8e cxeuplar' dcn även

åct l6n intdi.ffa,

Yåd lag F doaligen ofta Ea.loar på cn.,e16to coll:iå iia' dot pigga och al.lta
sättst, konston att ned €o kEtrck På mckcD ocb *ikt i ste.iet tå rl4gpa 1

beslttliig. D: flcsta tredad vlss dock ulp oyckLt v:il ocb ]u Ec!

såI]s ditekt oupptostede bwdår i ai.ngw. !å dc flcsta hud@ ii1}-
hö! keeeläguo }la! de oftaEt utställnir{FtråhEis frÅ! tidi6 å.fda!' ofta
på att Bpecicllt oått' BoF å-iir att h8d.'4 visu eir. väl oe! at@ Llv.

lea Fponteitot, soe lwalcD trin bölie ai! t beej.tt[inii aY' tt|lros eligt
sin Eoaing och befordE! ka$ko I vis6 !ä dclt utstiil,Iainealeds' e@

oåiAa hude! dnbba8 av,



Ett exoopeL på detta @ hahsd-tF,s öppm klaes h:ir !Ä ÖnrJt's' &ir
åtoiEtone ett IE 4v b@d!.@, soE hät h€]@ E}sllr 6Ece vda i 61@

bäEte å!, @Ekdde frotsdE u @1på5ea iuet lör de tt. specicfla til1-
fäUe. Iet är 6ivet 3tt t ett buAned 6oi! ijtlod ned 6å hög utstå11-

niågsfekves riskon för "utnötoinår' av fr.soiltsli}@ hwda åir $tor ocb

dst lir eynd att iiAffi ilte acf, bea,lctar detta.

ä@hmdskla$sce @ soa sa€t ilgE d!ödkfaEscr dcn visst:'Eue dat liw-

dliEtd!, wckcrt sob€1färgad.e LccG Chicc t.c*. scn ti.l'l lcrönd! 0l Cestsll

tu€kie Kt[gtrt. Ntlr vi t!äffidBs cl bliiElg dag i ?etcrborou6b i 8o]@s

w ban en 6wi9 eesraEalels valtr), 5cB åktc kau !å gli:sjatis och a!ao-

lut väsdc att visa upp 6id. D9n chico 60r ja!- åfu Pi' ceft's v€ fuu
sv våbd.igbot och bade utvccklats onorit seds .ist, vi.-'i:et beviao'lea 6wo!r

att ba! blev lest Pumy i Etrid uud keMelknnEten !'i."r:141l-dott€n I€e€

Saf,tlon. vad ja3.fräD6t hedu att @ärkc noi Chico Er' 5tt hå1 ilx 'retufty-
@ckee" r d.v.s. aiiste i svsalaed av ha1s. Dl ljtc! srlitsii bud j s:r@

åIdobklaBB €r Storelh5ks llaEfr€d c Ch &{"iop }t:"stull u Storelbanks

SrE€1e (Eystc! tiu den i svext6! bosattc ch stoEelbililrs grllieor)' Iy-
pj-sk lG!sbal-1-1€1P' !ågot tiit i flontan ocll !!uu !s]c, E::tt d€n 6n €1p

Ded rrstingr i.

3e!öoda fö!äIde! hade också;irs. tbontFon'B Ewcofc godctbilg Speclal'

6on till åf,ets coröi- två är I nd' Ch E@coyc1 lcrsolxiitv Cill ' E1 t!€-

färgad bBd bod. bE xy68 oclr töelaerr ec4 Boo behövcr ticl att utvecLlaa'

Oo be blIr lito bla sou 6ia @! Äte!6tår att 8., &r hud' son laS etlDta-

de hele 6o]]@an på att få 6e @ IeeE Orllteue' so! ti1l Ch Iees slffalvB

och Ch IE€s OIELson6- ot lbeled. fWåiF not3w.lide :4n lute a1l6 niD

tösåiltol!€F. Iöfrton att !d änt si! nols 1is3 fiir8, @ frontca

slei6 ocb röre1se@ f1öt 1ntc. Dessutoa ijav IEI ctt geka rrBtabbis't"

j.utryck.

I E.!@ k1&6sr Spocl-al J@ior' alettog en b6å @d srcrigo-albndnind,

backen of tlew, bror tiU fn GstEdaE bstle of X!@r' Fackea 3i!

ea vå1!yg6d hud.' tlryiia oådot bly€:, vilket aLltid )ainder hon@ f!ån att
göm det t6stn av si€; Ejålv och han fick djirf'jr Ee 6i6 opLcora'L 

'Lo@gqL, liil. Ssd8ebehanting@ hö!d.c också Opsgwdd of o]eti8h, b!o!

til1 &ökon ValinJple ordE:e@ of 0lstigh.

Så kon då til1 si6t rrkiilibaklasaen" OtrEd dod ded de 6arlt val&itcdt rle

nenr bL.a. Cb Pc{i{lEdi1l fthiEtlur' cn 6rårod käEpe tlots sin !i!ac å1de!'



fyo år, mt viLken dct hade Elt Eest fair, oo bar fåt+ s+ar@ h@!
vtdso ll1songiu custo@ offioer' on vilken u1 kan sä{a asts@ €@ om

Ilhietl€!, få&freE oa föstalLacelir6-en blev so! viintit c! tvckaEp re1le
Cb Caesell h6lde K)aiabt ocb Ch Kal-io! lt*sl€ll' soq dock avgick etl s+
gsh och stw d?jr?å åyed oed ocrtct. Ih.LshaL!' sou väl ke siigas \,@
eD !o$.kt b!!d. i altJ. cvscenilcn' @r fckti.skt oslaöbar. gyv:ia Eåste

JaA lråsis Eiid?., fö! 3ti föIja bedöuingeb !Ä eti ut8t:illnilir d,iir ttolsh-
all är ued, dot iir aon ett låsa etr @, soo :4 red& tlttst i slutet
på.

OE lnte do@sn för hå!hedi@' I'lr. Ke! Butl,cr (of lJey), bado na€on eå!t-

€tdLt tackge upp6ift, så boldo åtBist@c !t'8. Dlckio Äl'bia (Ftldst@o!),
eon ditado tikaru' @ d!6to 61adare över sid I'ott. 1d. Jd:lsta klagseF

@ fffi f16s wrklig:t lo@d. tikat b1.4. UaxsheU-döttm IFeB Seffsa
och I€es cl!]@n 6&t Stoeelbatk5 llattla och c! alotter tiu. ln Ch Stom-

ortqrks Wirod I'sr6w, PegdiEDLLl Storclbank6 cofse' Det @ 8lädJdde
att 60 ett två a" Els abFoluta fayorltcx från i sot)ru, Gorsc ocb lbrtåa'
ba@ buvlt iloN l)ått!e.

Dl @ belaotskap f!å.8 6o::]fucs ru trcf:ircad.c lt.s Jot, no! till ove-
Egeda Salf,ea och Clll@onr ca kraftil: tlk ov iiod tJ4' eon tlots ea

6:si.a kort bolg och nfuot BlEnklg ryfg €r wckct tiutalddc 6on bclhet.
f{i.].bopprd til ocd o @okor sobslf,iiraj w Storelbauk6 Bieolybcllc ncn

tJBär aLltfö! bLy6 för &tt rilrile-l krre vis 6iu kvaMct. också 8obo1-

få!g&a @ nsb@lgatr Illicc of Pcndcte6t, aon I@ ee tlllboka på en 8@ka
f@aålgFlik utstlillnil8a6äs0!.j.

lbot6 att utg$rgm @ !ä8td 61vo! i tika@s ö!p@ kI4sE så i{jmdo åt-
ninstotre Jag d.e! ott Eotoket 6tör€ int4ssc ä! hdiMd6klasEon. & hel

Ed. l,!tro6@tr. deLtage. f@' t.o-, C\ Daky ltuffiå of Ibtålar Bevlberc

36d1e of Joyr Ol lyworth Foesh Juli@' lthiclden q'!!!cc Cololed och

siEt Een bte eict Ch Caercll 
'uskio 

Kli4ht's dcst flsL'ångFd&4 3vk@
ch Erecoyd Pe8o@]-ity Gid. Lltson cortvl'@d.i hrolunden äf, PerBoel-
iW Clrl niinpå po!f,el:t, yod @ ke aeåtka Irår cu l@ vtlXr ål! att
ryA6u åir cnilarn tö! 1åns, @rE firs åct ildgniiq att @föc letrii.f-
fdd.E exteriölon. 

'edc!:! 
uppsi@d toc hoD ockoå hco ccriot och 'fct

fa@ ln6w s@ k@du hot." bc@€ trots att dc.f1€6ta edtävLrm, ären dot

@ ay höa knlitet. sod ca krElositet h! !ii@B ati tre ry klassens

åtta ö€lt&€arc' d.iiti inbcr:lknat vi@nr vu dötte! tilf Duskio Kuiåt.
Ä11o trs dgesutoa ob@pio@l



I +;iv]*{ on ILlai l eeen e@deE ao:m on ati; utsc Porrorau.ty Girl. I
gepptävli!€cE sc@c på eftemi.dda6u p14ccr:dc hon si6 v!d@ bled.
tle fdD bäeta I drI,pon.

It4jre €ff1adc atlide! blcv det +11t6a intr !:; 1970 åx6 Cf,utt's, åt-
Blreton€ jrta tå co?litlonten, ute eLh lus6blbita@ föIl 6B:i11t !å
plats deB ltir Jtrl8cn. EE d.ct El$U gå i fort6Sttr.incen, d.di, !år vä1

eell.eltid. frutii@ utvisa. I och scd de4 öLad.e slut[i:t3cr lu ]s
4u åindet kBlj,ficclindsgrilr9ob, sos nu ko@c! att å! nöjlii*Et endåEt

för 1!4 och 2ra plisvlIll]@ att dclts8e !i Cslt's. let ska b1i latlca-
wt att se hur d.o! sållling€r ko@e! ett utt311a. En sak år l it1a
fcll oiiker, att vi b3! ett späJl@do CnJt's 1.971 att 6e tr$ ceot, gka

åreie vLruo blL iiven nä6ta års vi'1t@o ell.e! ska er. qy EtjitqE 6o61a

ulp Bder årct? Vi får E9!

culiLla Nyber€i

!@@6 ko@trtae!.
litt. tresot& brtl€rr Jari w t€avlk€n övcr ett alen nitdyii,ndlja kvaLiJice-
!i!i!en int6 fått fffi kitts "1å6n" k]*sscr. !& priscr er tlllrtick-
llgt i on del. Gooo6 kreliflcorilg@ tycks ljwe ö6Dn ha fö!6v1lmj-t 1ik-
ao6 fela.ktid stor]ek pa örone. tuellertj.d hade t:inde! och kLc! j. nåa6"
lalL Alöits bolt i iv@ att ko@ eed pÅ &arft'6. ryAglfnJc@ ru I
allplinhet q'ckot bE, ncn jae bl6v föd?i.ad dvs! itd dan6a Eo6 uppvlFad.e
.för bögt brtll.

J6J hopIEB, att vi aldrj.aj k@er ctt 61öc@ bort, att vår ne är cn tnrks,
hud och konditionen nå3t€ to.gas ned i be!Zi!oj!!pu, Rclativl få vj.sade
liHl8t drlv 1f,öre1se@, vilkat ibtc rr föe@ndc, da j.,S i flere
le1l f@ udontveckledc 1{ijruk19!. Jaij hö1i pl 6uda lairllser på dl^@
fö!Bta!!18v1@e ren fick nöJa did r€d pindre i cn d.q1 -felL,

!'tr€. Dlolde Älbi!: Jal; oåste titlstå, att bakbecxöre1ec@ på olltför
oånga av iikaru, soo vieaee up? fö" dig (Kcn Eutler bcd.öude bodrudre)
låi@dE riri.Aj.gt !4'ckct öwi€t att öska, På ar€6 få 1]Esdu ud8+a;'
nå! f@ Jag kEfiteten ,nelgåend.e d.dl8. Na€re av til(e@ @r verkl,i6t
e@te1ga och dit w tlte enlEt suts från tJolvlt, v11Let - det eåste Ja6
håLLa @A oh - !E Erutstc't. Dcn &o!tes6 s@t8 åir l,ödoarufalfed.!, viL&et
i!go! av oea kan hJtiLIE, ncn !ä1s@ på en do1 tilar €! kladdida och fö*
fÅlltga. Ceft's iq vårt elryltföster @t d.cn ö@1ga viirldcn och dct till--
ko@r @ och cE av osE att på 1ejc utsfiijlLair0 uplriea våra b:iste hu-
dar t båhta eklck och d.oi iecuir också att ie gke.Il \/@ e@, Utstäl-
låe slorllc €!a ai förstq att kla€a o[ aleråE doelc kod i! i. riagen 1
misiJa kLåde!. Sa dgt ditute utståll@ kaa g6n åir att y16a d.omn
Ein al<tlb8 6usb att ko@ ed @ lcn bsd..

!6r fJärdo år6t t föXJd blev 6 C&seU DEl1e &dght Sl8ledo ledede
avolEb&d., ffib1ev Ch Eild.etleor Crcm hiroe (fs tLLl svcskl4porto-
@åe Ellde@or Block Idar) ocb t@ blev Cb Kaylop ltlar€bel-! (fd tiLf
Bv@lditprte@de omgeM of OLdti3h).
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XBNNEINOTISIR

rffiF
TEDDY (Ch Gayitucs ,Ädoiråf/Norts:':tcre Nou) äB !1o Bcl<khus, Ka.lth?iLl
puailc dlen 1i f€b! fL'ltNY (iregcriJ<s Fstaa/Solb€rgB cllberi) iig
B*b.o A56asson, Eakuby. Valpnlog virtas 21 rprll'

NORD CH LIONM SENSATIO}IAL (Lconj.nc Chllstoffct/Ch toonltre Scnea-
tlon) äq H o /i-M Dod. ss-ltsjöbadcn Paadrs dcE LI l@ ned INI &

NonD cH NoFnS;I[:s N,/'sH (ch Lces Ensl5n^cnodi]cts Bcatrlce) !i-8 E o

Ä-M f,kle, Saltsjitbcd€n. valPning vitatao 15 bd'B.

CIHJ{GE|ÅN OF OlÅ\'IIcH ( Cl t<aytop l{asbsJ-.L^agnoua of Oldtieb) iig
Eve vo11nser, Joh@cshov puade den 30 i4 cH soLBmoS BE:ITY (S o

N gh Stomerb$kd CulLivd/Sotbcrgs M€UDa) ö6 liebet Ahsberg,
falstad. Valpnlng virstas 3 aP!il.

CII Lms MIF-gt']i (ch Lees llede Eegfe/Lees Broette) ä8 Telry Dltl'en-
beck. Lidiryö paro.de deE t?-18 i@ }1I'PTINIQUE (Lees sch€rzo/IDt o

uSi, ch vofiy Fåir of cMcouty) iig Gu-Britt selt' Udde@Ue. VaIp-
dlg dmtas 21 ma6.

CB LlEs ldAnT1t'l (Ch Leee lle@ Eegle/Lees Bruettc) ä€ Terry -Ditleu-
b6ck. Lldineö wade den I - 3 febr Crroda's Coldeh CLjMe! (Iit o

UsÅ öh c€ro;'; craythone Golden Eågle/Geronn's Gofden vtota) äg

vLbekc E8J6t!ön, Jiiilwtofta. volpnlnc vä$tas 5 apd1.

Cl,SSlyAn olNDn (So N Ch KlBsn@ of C@couty/Cassles Aca8la) iig
Ncrsti! Holtih. }liiryda och nolf Jiid€rb(re, Cöteborg pdsdes deB ?
febr n€d CÅSSI}S,F. CLilPff' (Pelrv^ingos Julia) äg Js Kmusa' Giii+
bo!g. valpair€ viintas LI aplil.

friFffiNo

ESPEUNZ.I' (Teddy/Douy) äg ela Bek}})s, Kal-th:iLr födde deu 22 ie
7 valpa (4+3), (2*2) kva, eftcr sol,B!-l'cs ÄPr-cHn (s o N ch stor
ncrbaaks Culliver/CLeopctra) ö.g llgrld Gatclldr Båleta.

IIFEDmS D].EIfIR.{. (8 o DK Ch Goybi:d of }iey^yttuens-Ddphne) iig Le@
FlnsbcrE. Enskcde föddc den 6 nus ? valpu (2*5)' (2+/,) kvs efter
NoRi c$-cÅFÅDOC oF TIH/.lrR (olvatirton stornerbets Bonds@/cer1d-
uen of 15mr) äg Sivert Nilsso!' Stockhols.

Cn cF'ONl,S DÄ(OIA (ht Ch Oelona's Craftbomes Golden lågle/Coo-
neen llaa) iis Pe!-Erlk ltallln, stockhotT föddc deD 26 le l, vaLPa
(/.*o) eft€r-cH LmS MJ,RTIN (cb Lees ueem EÅg4a/laes Bro€tte) äg

Tcrry Dlllerbeck' Iddilgii.

ffi'
Fs Vlbeke tsaf stf,öB' Jaillatoftå hs frå! !'t!6 glsle Ke@ey' I!1Erd
uooJerat GmONÅ'S'GoLDE$I GLI'{MIf,I (Int o USI Ch Geroaa'e CrayLhoF
o"u cold"n Eaglc/Gerom's Goldon v16to) född deD I @J 1968.



KENNETIIOTISER

MDsfrffis

SKOGABGS MNE"rIE (tot o fora Oh HeLarieo Leplechauvlnt o Nord Ch

RyttuoE6 86}1å Doma) fijdd den 21 Juht 1964, avled 1 dec f969' NI-
oätte, son lmehade 2 cert, f.ick två kults efter Int o Nord ch
|lonsttere Nash och en kuIL efter s o N ch Storeerbdks cull!@'
Uppfödue och ägao t1ll Ninett€ va Mailue Skoglulrd' Skogaboe
kedel, selL!äs.

llll & NoRD cH HnÅRIÄN JÄcoB (lielai@ Ra@n/{elulu Juiphe!)
född den 20 nae 1962 ayLed deb 2 feb!, Jacob had€ tle krilla efter
s1g 1 &g1and, ned bl.a. Dhg Ch Helalio.troub1e, fmor till He-
faäa nåfoa, 6oh kon litl-svertgc -6? (förolyckåd -68)' P'olends
nor va helsyster ti}1 Jocob. tld bLev sterll p g a eE lnfeRloEe-
eiukdom och fick inga kuflu €fte! sig 1 Sverlge. Jåcob va upp-
född av l.fi6s E. Forslrth-For!€5t, Helarid keM€l, England och äg-
des av 6re NLlEgon och Fm, Joaa, oslo'

},,IEDLII'BINIÅI]N

hs år från år gttgit i Sällskopet nea eldrig så nycket 6ob udc!
19@' 23 oyu necllemu hä16u Yi v:ilko@a i $trcs

Modl@€et61ot ke Ni ui1ä64 h?ir för d. 6iu åren $IcS od6teratr

1963 r9U* 1965 1965 ]-967 1968

93 96 115 L2J+ r3t, 140
L*9

169

e!!s]s.
Det blev ett fel 1 lresentationeu av irete corgi på sid 29 l- föra
El@et av Pratet. Det vd !9!@r inte Littotin' soE gav Ch C€-
rom'a Dakota cert och chmpioMt i suDdsvau aea 2l*/70.

sliil"vkl-dt blir det alLtid någoi i'tryekfeL" på en deJ- sfiil'leD Där
d;t rör sta on l,O Eldor son skall skrlvs€. Vl hoppas att Ni hd
f@tasl och ö@rse€nde oed sådm t61 sop 6iavf€1, oDkastnlags'
ko@at€ck€n, €tc. ShiLL€ Ni cläf,ebot f å eti n]Mer [ed eh o1äs119
pida, a siåa bolta eller dyligt eå reltrirera 6tt nybt kat. /hed

U*"^ '^,/<- ån*"';+tl *^:
lC u',ou, YÅ lf 'L:4',! 0;
ftatl^fu- lAA- /[ ry rL , /"rr(uz-'g -..

tt*'o-{'1,,,*-^.., :r/a,( C'+--*-'a-{



DErBCXÄ 1ti,!PlI1.

av Mrs. Bdbae HedbelE, Col:)@trr- (emcl6, USÄ, översätt-
4in8 I TEEå. Dillenbeck 8ed viirligt ti1lsrård åv Ponbroke
We1sh Corgi Club of Åne"ira Inc.

U!de! se@!c tid har det sieivit6 qfcket m iu r@ ekall
hjä1pa f@ en El"p, sos ints hiingex 4cil, hu H skau- lEta
eller förbättE defelcter hos valls och hE en skal1 lijdda
en €L?, 6oE @m,r iute v111 veta av. liJ dessa exteordl-
näro åtgtird.er a11tid. kloka? Är dE bn fdr €shudd! i all-
{,tinhet och våc ng i sJdclbct? l{r de ens }€ för doa Eb
son *iddås? I utuen iir det Ju så, att den aiarkaste övcr-
lever. ilven eE b0reeka påvelkag tiI1 e! vigs g?ad av de!@
mtrem 1ag. äaa hå! ilte nå€ot le@ingv:irde och iycket få
Eämi6ko! b4B s.ig oE stt @våinda tid .ch l)engc på dbetot
att födå upp en sårlaD va19, son tntc kan klee eig uta! hiä1p.
tr'Ies det nfuontilA i de@ våx sträru att !äddt Ae s"aga'
soe b€!ättiF det fo.I<t@, att son-lida aiiluiskor förod:@ en
b]ddas?

iftjr jT hade oi@ fölsto kul-ld och f@ en w1p, son iat€ ut-
veckladle si8 6å b& son kullsy6konen, 6-iorde iag gos alla adn
nybörJae: jag lörsökte aUt iag kudc )ritt3 på för ctt hi?tlpB
fro den - jag gåv den tiUå!68' föd.de upp den fö! hand' gav
Aen olika 6ed.ici!er, ooh vld ett pa tilLiä1le! iö4itkte iag
ti11 och e€d ope!4tioner. tudact r{ycket fÄ av deoea cLIE
kled.e ela trcts ai.@ dstr:ia€bi!6s. De fleota dog i a118
fal], och obdlktioae! påvisade stöao el.le! uLldte defekter.
Soal-iåp, levd.e utrl.lgtej.B' den av dessa kar iJej eadaEt !å!d@
nig cn, soE blev ott oöBt xiE och t}'plskt fö1 Ese!. SoElL€a
vG sJu](IiEa, solrfi8å llck erFni.oBliea propolitiolerr en dog
vid. fleE uiuEd.os ålder av nedfötl, hJärtfcl.

Näi vi bedriver €clektiv avel. tar vi på oss en del av Btdena
å!bet!. Jac txo!, att även oF alet lAtc! of,evli6t, 4Åste vl
ibl-ard ock3å ta på 066 @treN l*i,slm1öBhet. Vårt fö$ta
]lm1 bör 6öeB löe panringoa' Va}. al's huDdar e1lc! til@r'
soe !E @it 6vån att födå up!, son bax utvecklat ei8 ot1l1-
t&d56tå11edo eller soL lE! el1er lu aivit defeHe" hör tilL
en viileeda keuele evcledju. IEi,r cD all€diat defeki @.L!
föds, kan !M lika 6ti@ avll€ den dcddct6@ - aler ko@e!
uae! alla törhåfLand.e! att dö en IångE@ död. Ä1ltför så
@1pa kan ibled wa syckct ti11t3l4de, nen iog lrd niilkt'
att enalo@ av två 6alcr autid b?iodet, nii" de v:i.xer upp och
bLir hårt behadlada av sir4 !3.,ftipo ktilleyEkon - atilgen
bL!! d.e Ekrgp och qåste kclas ecd och tru6ae be för att
hå1la dcn vid.liv elle! också blir dc heEEka så btÅkstakar.
Ing€! av alesse blLr eä lta säLlBkapshud och i!€s! av ilen IE6-
su g:i@ivis i 6n avol€- och utdtliLlairgskcmcl.

Ifckei ofte brlr jeg Eig €j?itv inte oo ale !åal Jag €3r edE.
Octr @je gång ånbe*! ia6 ni6' nät valpcn irlivit 6! eller två
aåEdcr g@1 och iir fötugad tr)å El-g siZi.Lvr lör att Ja8 j.nte
Beddete@ gjort @d ja€ åiad.å måste 6öra tj.l1 €}ut - !ädi8en
t4 valpen till veterinåjrcn för avlimiig.



ooh md red 6å.dEa €1Pdr @ def€kier encbst r r ut6oe4-
d,emåsEiga? Seuink följmde. !i u!p!ödas' 60!.ree!, att
hoD lnt; ba! nåe! !ått rtt ia eit lLv enda6t på grod. av
€! konsisjord studard' fick uå8ta feLflilgade witar. DcEsa
placs&des uto pappcr Jch Bed iirsesid.j-gt-.Edeltccklad öve!-
ånskomelse att cJ dviinda don I at.1n' i{gre r:rgnr au
sin örele4akomelse r,iå g4! ot0Lai!6 och visa! Bpl) si@ hu-
dat €on typLskn Cor€,-€. Inte hcl"l"er twler (Le a';t tals on

ru wlparaa koo {rån. Siä1v lt3cercde Jaå en bonorkid mlp
!å !.b;do sät'b "ut*n pappcr't och '1i11 ott reducelat I)!i6 '
Sex nårnder sctEe fick i3i-ett brcv Eaå kl3goE'Äl öv"rr eit
valpen plötslia{t @dc dött -'två ti@r ef,ter dcl dcn hadc
wit rroE veterinärlrt tör första 5fui5cn på sex 5l@ilcr. llin
vctorinii! Ektev och bad oD nä@J! u!pe;!fte!r irrm ia€ or
bjöd en äidättnitsEwlp, och fick hö@' ett huden badc-k@
ttt tn I ott bei4åEreviirt tiuBtånd' helt tyduct @ bd
fu1lst{ind16't @kött. gån hece LöPts bilugt och tdr@d-
1äts d,aieite!,

Ti fåx irte @ så sentis€nta13r ati vi bo8å@r våe be-
dd eod. eiinskliga kiinalor. !b tik 6oloor ilte en @lP' sod
tas 1f!åa heme; truden h:i tD(;3 !Is&r för frutideE; sÅ

Iiingc av].i@tu.6setodc! åi! sDiirtfri, åi! lMdon absolut inte
iovolverad €!e €ig @il k:insLo! eLLe! lntellekb' JaS iil av
dsn uplfaitnilgen, att on vi EkalL @€ uppfödtre !q "f 

a:l-
iln€;helt reflistigkt acceptc€ dolta otrsvliga fahlM cl-
ler-också BjiiIE behål]4 och ta lmd on drssa dof€lita exespls
ude! heli deEe livstiC.

SsDrs ÅYESRÅD.

nå Ja6 bflvit @bedd att @ redåktö! för Speci4lklubbes fö!
$alieiapE- och &':t!ghDd4! 4ed1@b1ad' hr Jag sett qtg nöd-
sakad stt f'å grod av tidsbtist avsä€a ni6 u99dP&:! s-9-tr ts:-.
cia]-klubbcis iö" såunk p"- och Dv€ilghedal avofcrad för welsh
corgt.
lag-tacfar fiir stlt aet förteetde och dc! ulpskattoir€i' aod

vlsate olg av tLkiig@ Bpxidda öve! hsla ledet'
I,ld.laati d€n u febroli 19?0
Greta 3e!8olin

vi ba! 6enoo ttL1g6n6 tj-u lya @akler fåti oöJ118het att
utc öväreätLEiren 6v nbt. bok' 8on s]äldes i Jul@et av
co;d PEt. i (let aom 4tträlrtjE Ä 

'-fo@t€t. 
ryvär ntute

u*ir""tiu'ri;*t" dels! e8tå tilr n;ista nl@l 'då vi Lnte
hilrlgggd v111, förse@ tidringEn. Vl te! e&B:Jleltidt att
överiätt*1ngen i d.ctta fo@t ko@r att ]@ 1i11 ttös

"råarn :u" åcdLrem, då dcn ä! liitE" att €tälla lD !å
åo dpyrf" och äwn lättåre fate! si6 bindas in, m EÄ

öEhas.
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tö"
sYsrSKA Wrll,Sli CORCI SiiLLSgaPEr

1959

Styrolso! f,år hlimed av6e fiiliatrde f ölvaliningsborgttolao
1. UEDI,IhIIIANTÅ!f,T

up?gick vid Äreis slut t'i11 163. Dotto iDebåt s! öloisa
red 23 sede år L968.

2. gågalpugitrB
Åretöte och Siillskapg&fion hu avbålfiia dea 17 @s
red 43 aiirvudde.
Sai-Ugkapsaftoa hö]l€ d.6n 25 noveab€r nod 38 !ämando.
Fru gfiEabetå ne@rfelt' välkaisd ludsluppfödde' höIl
ett förodtsg oo "EulduifodriDg. SEil.l€kapsaftonea in-
britrgada ce J00 lf,oBor.

3. STTE T,SESÅUI{ÅNTRiISEN

trIln protokotlförda st]Eolsos@i.iidoo hq bAl1ii6t
näsligen doD 2O juuari, 9 !@6' 25 ld6' 30 @j ocb

doa 9 oktobot. Av dlssga hu do två fdrsta hålliti av

don förogåondo 6iyto16on ocb do briSa ev ilon 6t!Eo1Bo

soB ti.lLtteddo dso 17 iard och fiek föli@de E.hr'-
sgii&iigr Olilf Hr CllW noscEqvisi' i!4lnö' ! ordf E

E€s E!6e, saltBiöbsdsa' sokr Frk Ouills tryber8r stålo'
v 6oLf, t{r ltuno B€rgLund' Sot@r skattn?:Etuo Fs Ingrid
JoBophoonr salt€jöbadco oob duppleutor l"rk Ågnes Euli6a

Uppsdld ocb Er CöraD Nilseonr SthlB.

Welsb Corgi pfti hat ko@it u! ed 4 alrJ@r oo s@-
lo8t 1Oe sidor. Deljiinte hs! red ttå av Dltrs! sälta ut
oo övordåttDiag Ev "Wol,6h Colgis " av ChalloE Lioi€r-trayo

on s@alagi 12 3idor. öYersättniagoD är Ojord aY Flu

C. Diu.enbeck neA fö!1a6sta tillctånd.
F.o.a D 3 ov tidniågon har utgi@de! av tidniiq€ea

6köits ev ea, åv BtJEelse! tiLl€att r6do,l(tio! on tto
noille@. Vidae trr tidnin6ea f..o.n sl@ u fått
olt nytt ooeldgr aoE utfor@ts &v koBtn5rcn Totstea



!'öl1itrgerr stockbolts. Kostmdor4 för otsslogptt 2000 9r'

bu h6l.i tlickts av @omintåiktor frå! jula@et.

'. @:EEåBEtrSS
Sätlskopot hs salor årat aLolat ut hodersprilsr till
bealor, sod tillhbr ned]oimtr i Slil.lskopoi ocb soB till-
delöi6 SKKrs bodetspriB i oogruklass 3ör bä6ta svobsk-

födda hud ro6pckiivc tik rid inttrmtioella utstä11Dingr

d.

6. lrrsTIr,rnElralB

SitÄdageD doa 1 i@j. höLl SVCS sia ddro utstäl1aiD€ 6oile

sållskapo t s tiuko@t. uts tal1&iaaeD, oo4 höl1e på ciirdet'
var upplegd eD1. tya pli[oipor dod logEgbedö@ilg oob

tledoburystoo. 55 huudu hedo omiUts iil1 ao olikd
klassc!@ oob 42 stdiado. Soo do]mc funt€rodo flu
Ko"siir Eolliar Er cör@ l'iilssoa och gr Psr Erik wallir.

7. IJPPLYSI\atrGSVEFtrSAIAEET m m

welsh Co!6L Prat hdr i lBJornctiolsByfic dkickats ut ti1l
dlla or StrK aukioliEerddlo do@rs fö. wo16b corg'i, tilL
do lordi6ka ko6olklubbo@ ' 

ti1l fluaasport' Eud-
jou@len ocb Specialklubbebladci Est til1 8törr6

vetoridituo tta€lin€s.
A. EKONOIfI

vinAt- ..h Får]rÄi.Ähinr nc" il,n2 !969

lDkomtorr
Nedlo&saegiftot
Ädoasgr i 0CP

Utslftor I

2O95t- tid!. utståI1D.

!J3t- ocb corgitråf,fd 969140

IDko@icr vid utatåtfa. Expeaeor !079'6'l

och Cor€:itliiffu L493r50 Årcte vi4t 1a51r24

IUiato! I)iAL
GÄva 5r-

rr 380or31 [E--2gsatå
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[';0irPLE T
a" Siftrl Nl.lssoa

CE NTRLJM

liyårsnftoa föne ålet boobarles buadaguna 1 Stockholee
stad: En tray" oldDtEEsstadgs skdllc triir'la 1 kteft på ny-
årgdeeen 1970. Huesq och Dsttd vd t111 dags dato helt
okmlga o stsdeas åt6ii!4|

rrul{D $K.[! uår,r,;s rom-'.0 FÅ ,'JJI;.N PI-.TS S.'HT n{0{ nIN0I,.
DJI'IIG} FJENS OMF-Ä.DEN.

Det vs reeult'atet ae Batu- och MleovårdsfönalinLn8€m6
hutdutredDlne da!€rad Eaj 1967.

Buxliis6ru körda Big överuPlade. vaf kutd€ n@ göra
niT 6tad;d reCu träti 1 kraft? ?rotesterd! opp@eral Hoi
od trijtc8;traff på 3oor- kroDor för hu!^ ute koppel hiilgde
över. llrtio!€r iörbereid€B På oukå h411. Catulobtolet flck
eviitr'Eing för 818 telefon€! och tldlinggrus iaFiindrye-
dskllooer flck kärnthg av hiEtorLeo.

Prot€ Eiböic

HwullioJsrot vs försi på fl-ats' Til1 d€tr 14 Jd- ut-
lysle Eu eit protcEtEöte, Dag€n Iee beaölte fieD.3€lc.
*edrup uorcaråCet ThorsieE SsdEtröE och de nsklLJdcs 1

bäsla ;efö;Ftåbd'r. Borrsåcet lovad€ att fl€r aastPlatEer
och rst@ådea skdle k@4.

IroteEtiriitet lockade tlo gänger så Rålga sod lokaletr
r9aCe. iia onledG L all" host oe dublttl-okal-' b@- +a-
fick indÅ lnt( ru. Uj.n€t 2.OOC dga bunCägrc och h8d-
vlider applåcerade taldL efter taldt 6oE i hÄrda orda-
lsg &i!d8Bde koppeltvåagct. no r€so1ut1oÄ Bkrev6 til1
Siärrstul1n:.lctigi ocb protestllBtor börJsd€ clrkul€ta' ui;
t€t prctcat.r.ae Dot, behardLlngen ovrrDlloritctetrn h@d-
äguL och klivde att 6d skulle åte!8å' i1ll r96&'års ord-
dngsst€dga.

Resolqilopep
I1esolutloBen iiverl.ii-6e.les t1l'1 fn Thye Bratt (o)' aå

sat;borrsäd€t Suttrist!ön (s) nekade att Eå ut tlU d€

i.OOO --Z.OOO doEonstrdterErutanföt Stadshusei den 19
jd.

NÄnc blev uppbetsadc och Såtlade halvbögtlrrsudströn
bolde B-iii1v kopplas" och FÅ nolltiC ekåC€ ropen nl(oppla

sundstrabn och'trbstf,ård åt ssdst!ön" dot Etodetrs tegel-
fort.

. Rodto. Tv och dagEt!.nincem rAportcrcde om huadii5+
nae protåetrr vtd €tt flcrtal tlLLfii-llen. Vlc Sts-'shuea€t
dök ockpå uer'1w u Bruk€hwlsklubbelg Btockholfislceta
upp. Offlcl€Ut stod lnic gBK bakoD &tt @ {engagtlelaåe
not koPpeltYirg€t.



g.0OO uamud6rF!8!.ft.r
ltd h[lce ral@ vi.' Stdlhueet övclräcka r'IJq 5.000 ngc

@dclslTlfter och cessa ir 4u uppe 1 ca 9.0OO tllL antal€i.
Eu(l.iErae q sLla sshäl1sklas6e! fle6 Ded. Fl€n lisio!
ee.l pollsc! 6oE wrertecloue, llj(sCag.6m'ibt advokatert
vcterlniilcr, plofpssor€r, lclndlsu i c! Ii!6 rod. Llstoroa
clrkril€rar tiu 1eh L6 6ir6 cÄ fru Bretts bterpcllatlon
fömo:'llgor behMrllas I stt'dshuset. Dct itr glvetvis uöi11gt
att LysFm f"&n åhörsldlclden.

Den 3L Jd sir,trde ltundfriimjddct ett tufomailonsbrev
til,1 s$tliga ledmiter 1 sdtdsfu.llriiictlge , d.lr nu ybter-
tlGdc fötlc1dacle re6olutio!€n och påpekarle att "De had-
dgae soo skiite! 6iE huldd crlentUgt ha fått llda för
'iet f,åtal 600 Bldvat eed tlllsynch,rr Vlduc komer clo 8oD

eiogköicr slla hudd iiveD i fortsättdsgeD {lö!s dsi t!ot6
koppeltvånget. I 8tii11et för oit beEtraffa d. hudägqe
Bon 1lic följde orddlgEstadgs ha gllg @!9E t helå
Stockhole straffatg.

S@ådFolqe
oats:imdeD8 orrif. Eorgqråiet Sudströ! heEstiiLlde deD

13 j@ att gatukontolet ekulte tillsa:tta eti s@ful8orgaB
dEÅcndc hundhiUntufe! I Siocklolb D(d repres€ntstEr
frL stsK (r), Hudfriinjcndct (1), sBxts 6tocl'bohslf,cts (1)
sv Dtuskv'4;för. ( 1), sv D.iu 6kv.'d Bfö!.Iii.ksf örb. (r), Hu!c-
ekyaå oftjr. ( f ), pollsayroliehetca ( 1), hiilsovån' suiiDrdeE (1)'
f eiukontote Le 

- 
rcnhallnln g$ ( 1) ocb pukavdeldrl;u ( 5) .

l,tiirkllgt är att SBK iir !ep!. dv Eltr lokaL{vd.,nc! S8x
lir dei av'cLet c€otraLa kM511et. Vaföf ilr det uåse late
SItK:s östra A!t'. son iE nec 1 or6dct? vad skull€ trcx.
rötebo"gmR tycks rm gKKts cenbråLförvsltnlac 8kötte frå-
for son lokrlt rörd€ hrsrilh1]nins.! I Giit€bolgs €tad.

TlakaBEerler

h otccl Blde av fö1Jc1€ma B€{ kopptlngstvånc€t ?ir
flhundlalrmos't !.f,€randc. vis6a pergon€r bd gJolt 6lE till
trDollsern och diastd 6poc1(LIt cs€r och bffi n€d hu!C.
(iimu hr det int€ hörls Di6ot @ lacleae soB nac ticlts-
cffi koltrollcr1r att treslnL'lersregeltr vld toEgecFkö"-
iiae upprr.tthållco. Ar vorld:L6cn sabLiltrr upPqft') Me
t*lour etg h4 lageE bo,kom sLg aär ns får utlopp för 91Ä

räd61a och osiikelhei inför €n hltd.

D€t ia slg g?ot€8ko följ.Lar tb1Ml. iildte deer Elttet
uppe längt iD"pd 6Båtjm@; och rh, tr pollscn (oon nåate
räima) Eå fort nrd scr iE bxnd 1ö8 i pdken ledonför föut-
!et. lelsonea Eed k&e!a taot€rcjtr ryckot bryski rlcu em
rågar vua ttolagll6r'. H@ld hq bUvii ö"erfallF b1.4.
sn-corplvn-lp, uianiö! Stockholb dlt koppllng6tvån€et :iD

eir liiaFc iniå nå!, blcv gldcen åv €n okH!': lm niir LIlt-
nette vs ut€ på nolgoqåstnbgcn. E@ifliitJedet bel€ 1
sltt reniEsvd öte! huCutlcdnlneen vdMt för 'Jwt do68å
föU.1e!,



EunCutrodnlnrLn

- Förc.'!ac.-alc borEuri<'et her eföt"b e3t i@shavei ea

hud är en losLti4 rättiFhet. Hu4utlednlDgeD iit Ejord för
ett komräTlfl-iäilä wl .tc probl-en hu{'lana orga"ka och
iåi 

-iii'*.apfg4a!6e;as, 
oätr t';rJ"pa ce!. Det dr i båne

staceos o äedis lnttes6€ att p!ob1ee! löses i se
dbctc, Det a1Lvr.i111:e-ste problenei iir (lG hygtcnlska ocb
!6nhå1hiqg6d':i-sel ga. -

Plobl€nen Iö6€r hutdutr€ddnged nerl att fö!€91å ati
uffa frorna* hålleB kopplade och sit. M tuföt raetgåldu'
rastouå,lca och hedtoal€ttor. ,-IJ.t utob koPPl'€i biilJa
na Eed Eom för6öksftlkBdlh€tl

I korth€!
tirDdutrcddlgen 8@ Siorde sttt sbete wj.et 1966-67

har.io!t Btotl;lj} på oua ekattoreBiströra/e huldu 1

Stociäoln. cc 25.000. Md h4 glori etudicbesök och hiie
tet uDDlvånlaEor f"ån ctt tlotal EveEska atticcr PluBa d
å.r u-iå"iu Btäd€r 1 utlolcet' t.ex' N@ Yo!k. Dct ät tyi-
iil-rii-tratn" tSiort er hu-probl@ ecd bu!t'hålLdngLo'
nöi"i""c"1"äo"" löEnlnEd ko@cr siil€rb att @liiodoE på

ifo.'pr.uu.i om d ilte uppLlser oD Yad M fötbtsctt
och våd 6oD cltcl,rl i{r felaktt€t.

Utc i lanCet llr ns noterat hundffis bclä€€Db't I
Stockholn neo iute lE6ett ait €n våcker t'l!8 81tt€! (1.erae

cgen hwl fsetkopplad vid hus6€ clle! @tie. Götobotg h
fi E!'iror tL+ reogernt. sKl( hd där lobJudlt hynaiEhetcr
!a och fÅtl den ait love att kopp€ltvönget lnte koe€r
dli. StoFstoclåoh ligE.r s'iffi tiIL. !f,ters@ det iit
lälstrclEes son 6}clvl! u:€! be6lutet ko@e! hu'rru
not åtockholn ati riilort8 ncd vlc .tcnt.{storko@tr'

l4otlverlD@
Fölls:€ noilv€lingd rcr utr€r:nlnfLn ttll vdfijr Ed

wll"k se gfla hm.ld i lropPclr'iitjlri"u a.ii..*t, trurtsE i ude fims edlliEhei"r att Eiir
riuit cxcnoolwts skatl föaätt& Eine bchoe lcl'4 cet tl'].l
oiatee C?ir' D€(: Gmutsiln'€n Cör bin6t skadc. n

-t i... octuÄ uccrliitt; oB förbättrac övervatoi!8 På bud-
halLrj,agcog oEåde.tl-äf,[*i 

nol h:ilBya tlLL EkllC€i av vjl-tbestfulCet'..tr
I [. . , ,:;.r dette- lö161rg helt r'tlHefat av de pldldlska-

er{reohcter. "ot 
wiie av (tL b6röft'_d 4ydlla:httcno I

itagu ot e.n'"fftiiur' ft€rlcffe:en av de nuvaanCe ord-
nlnceförosblftere.'l

Dct nårkligo är att 5,l@ utlsdnln! 8ägc!.klst ati
av.nalaluen'sv ortn1!tsGEtadge ks sko 1 bösts faIL
i"i ""*]cbäE. aktiogern frln polisco slda. Vd ciir
iuacikrenonteru n1l6! Ekdls? TJt(lIIten I rawetcn€o och

kö!b!rr@. DGt'ir niinllccD:'(t efcntlllgen eida tlIIåtM
bltrtscE dii! he! k& tscllft låta Eln huDC söra i frå!
ir.. t'l+ aot flri.l1ct YlltbcsiÄndet Ealoas fsl<tl8ka upP-
raiter I utred.ntnRe! oE hu sto! skrdcl örelBc son ve!k-
ife"" tiu". Det är nv itrtresoe m(F t^nke pÅ föIJeerna
för /e 30.000 koPPlctre hw'.j]ru.
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]'nCre nvhet..t

Civcbrls ks .l3f bPra p'j,-pek vIBe. punldcr 1 utrL(lninfeE
och stsdgkol.IcHlati utli.tcslc r L2O/(8. O(tt ir ocks nedtcck-
Drt i aII htrst Cä Li('cn g;tt för praltiska LoectLft@g för att
gj;ro vaa sor EöraE ktJ ilu 

"uk"n 
bijr iu :ivcD att clet så lätt

bli.r prcstlge 1 bcslot ha ftla.ldi[3 de än nir vsa.

Itr cel nyheter föfrtm kopl.Ltvänr'.t fius 1 utrcddng(n.,.
Fölsök n€d iestplatscr t.ex. lfunCakn'-ten blj! nM bcfri{ frä!
oF huclen eJ uppnÅtt sLx Eeåarler6 ål'cler för€ 1 old. vlds€ dr
dot iatc bair btbca Eoo sliPpcr hwvl8i@tieD uit@ ävcn nee
rörclBohii@dal pclBbnn, Vart to6 pclslo4iferE vdgcu? Dc! 6oh

€rtnppas Ecd ait .j b.tal^t hwlsktrtlen fär bijta 50-5@ !c och
lrata-Ia rlubbel lnbdFkatt. Iaon ;n nålod 6kdl' [e! gkfLftLlge!
bodcl€1a huCon8 fö!flyttnlng och CödEfaL!.

Reeissvaen
iieu'.Et, usåeacle huclh-l"Idnflcn 1 StockholD hd tltlcätt

enlf ct. cäLlmäe denoleatlskR rer-Icr. Ms lJthistad€ Jt'trqd9-D
från"fL;ra berörda mlarllSh€tcr. Ibte ni.go! hal påpek4t de för
bund.en nesativo föIjåoru. Irässt T${PU:,1'IENTEI och M01I0[IN.
ffi6i t"ier slc fu-p4 ett heLt PMat sritt i koPpel. FörffiF
.lletbkt ocb skyditslnstll&L tr*.ler t krsJt. Det är onöJ1tgt
trtt k&m notlonera en hud pi ''et ss:tt buDC€n kräver Ded ett
iooocl rot helBcn. DåIlE DoiloD lesultcru 1 n€getlva föIi-
defpd tenpermeniet. Ed s.k. oDc cL!k61'

Sv Djaskydd.6fö!. Iilk6förb. skrLvc! ott Do! inatiiM€! 1

.rtr.carågeoe föt"tdg'natt hec i ollsnlhet slau håIlas kopP-

1ad, 1 ai1 syonerhei-em det'ta €nbst iir t111 fördel för h@-

SKIi skrivct (Dct hd flsko&dit, att clbst SKK!g ordf' och

,1"n.u"r.". efrfvit oct 6tÄii fö! gKl(ls rchlFsvu)! SK nha 1r
i"i'"il i"t"o. no! hwutre4dni'oe fiirela6 ntt 606 huwdrocel
uar riilk att huJdiuchrvu€ €kcII hi113 huCon kopplnd pÄ

.i-fr; oiot" ll.IsoD inoB DjEci.rcens onrqc'n - E-dtag clda8t
ia*"i.*,ie"n och rastpl;ts;r' !n Eåce o^lr1ng får oaog
l.tfon^: ." alleäDh(tcnJ tntrcssan u"e! auvdllCc traflldör
n"riå'n"," öetra aq'. ÄreaStc Flck enot SKKIS svu n€d att
nl g Ftro € ru'c .

l"XlrkLiFt
Det ii! näfklii't ott gtelcB kome! n€'l en så hÅfi beetä@e1-

sa utd att f5rsi övcna.]{c och be6traffa utt"t t'oo "ganla'l

".1"r"""t*'-rm. Md lnför ock6a kopp€lLvånFcL iro alle ros+'-
ri"i""i rittiu. Det 6ens" ir f5rrcsten pÄ föroöksstd'i6i'
iu hu .u tåibkt 8i/ ltt ä14r( Pc?6oner 6on bd 5v5rt att-.
sä Däflon liingre stlickc och EoE 6i v'dl behöv6r c! trogeD rM
itott'tue ha stu JYcke kva"f

De Dositlva verlBinglrfu av burdar l_ 'legcns sehiille ii!
eaomt' och 8våra eit niita" nca @lulrei'nlnf,ene nöJe r Blg
ncd att i stort 6iitt nn.N 3ht lnEdens fultionLr iir ott eu4
iÅ*' - viilctuc - jagu6' Ms shiLLe ks@ Bot'lverat hul-
ls6hare! betY,lLlgt bittre.

Ja. så hoDpas md alt nlm:lEh€ierM ke j'4sc att det int'
ir baia t tt täppe1 clct /+l-cr - utd bwens plcto i vilt
6o3s66 E6!r'd-I!D. )O



ruXÄxI;iN I'Xfu NÄJ$,IAHX OCE T]NGTAND:

Ib.o.n. ale! L @s l9?o nåste alla hudaT och ke.ttef,, soD viatetF i b-

I@k sj-tta fye nåeder i k@ntåia' i@ de får föss in i Sverige eLler

liorge. Ävel liDland vlintis tnföla kastitn från Darerk. ÄdaöliDg€n

till beslutct ä! bl.a, d.cn ctt EbieBoLittade xäv.r vdilrar Ln i gyddan-

@k från lyski.4d. vidalo ke! da@ka hud.J - fötut6att att de är n-
biesydccinemde - visas på utstål1nil8 6ve! helo kontincnte! och gB@st

eftet henLoBston tiU Da@k sfiillas ut på d&ska ut6tö11aingd' dii:c

äreE svenska hEdd kan ddltage. Sveska och Nolska vetelintit!! dBe!

lnte, att rcbiemccinelibdrn hindEr en hud fr,m ait överfii4 lvatrtucll

Boftta tlLl en i}@, Ccnon l@retiinsbestå@e1se@ återstål ru ondaet

ett fåtal låind.r, frår vilka hEdå! katr lnfö4s ti1l svelige ut@ karo-
t&in. De6se ä! NorgE ' 

FiDl8d' I51sd., IrLed' Jal)4' Irya Zcolånd och

Åustlali€n. Få 6rod av ett lytt laal av I'ables 1&r€led be8t:ilde6 den

4 @6 att även hudå! .f!ån Stortlitta@ien Ekalt elnoEgå 4 nåmder6 ka-

ratlitr. Scstiil@leeD trädde i !e!ft d.! 4 l@s (des6föt1@ tsde l&port-

stop! xÄtt en vecka) och vi;atd tiUs vådate gäLlc i sex nåDdc!.

(5veri6e, t{olBp ooh nc!@k hat etågit deesa best?j@1ser. I Finlsd
br dc €@u ci !!ett I salr/.

Ålls u€buda!' oieseti res 
' 

skall på utE'"äUnin6lns fö3sta dacl ha fyllt
B deo Ej L5 ngEd.o! fö! att f,å dsltadE i ughudskLass (nlJ). e wgbEd

fåE .tnt€ lry+ @el8s i öppen kl3sE (ök1). De sghude!' son be1öe6 @al

HP i Egbud.skonku4erok].åEs (uklc1) får 8€tiE iortsätta dirolfl till- Be8@-

kbse (sk1) utd att först lasselr öppeE kfass.

!9-!S$l4gg!ju. (3åst i I'btsati kön) försvj.ser och erBättos av €n BIR-

kl.as6, diit alLa ck-b@da!' oaGett kön, får deltaga. Vi@n fåf, bet€ck-

nlren BIn och gå! vidore titl gopltiivLi!3e!.

lftDeft ko6td dat 40r- 1 u€hudBki.ass

50!- I ö?p6 klags

45t- i chan!1on- och vetemnklÅ€e

25:- i brdnadsl)xov



!A!93åLl r. feb@1

!c@o ! ölvind Asp, No!ör
5 (1+4) velslt corgis deltoti på sllcialklubba$ fö! SäLlska!6- och
Dv*ir.åud4r (SSD) uts tiillnjng.
XuntLor
;Cv-IRnE (Nord Ch CF-dog of 1}@m - LiUiput)

-l-l 

tamtoo, Dr6kodc 1u.klr, aP, cc!t' ts$l

91ko!
Äor,nmcs-mrrNs (s o N Cb Stomelbcnks eqlu.re! - Cb iyttrcc laoooa)

-E 
lFfaLk, bo I ukkl, UP, , skl

cesqia of ff}IÅ'm (otFti.rf;n siooerlanks Sonds@ Cölidven of ry@F)

-SiGfiFtockholm 

cert, cbelpioet' DIR
IJufPd[ (S o i{ Ctr Stoaerboks'Culliver - Int o Nord Ch nyttdcn8 Shop6'ir1)

N-A Tiinlöv ' 
BEkede 2 €kL , ck

nE o. NQRD ]gq EUIa@tr-IASXE (s o r ch f,i@ of c@coutJr - ht o

Nord. Ch ryttd€r .[te4)
G, Nyborg, Stoclåols 1 cbkl' ck



u r s r Ä L r Ir r N 0 s-r,B_-Q__o3.3J4-__!l_l_q
(Src( = SreBka treelklubben' SSn = Slectalkiubben iöa SEillslaps- oph
DväEghutur)

O3S! hnska ut6tä11niruu inon lErLntes P.d.a. kd@tä!9bestål@Lserul

llid Plak
l&ls 7- 8 Norge! 0810 nt!'

lbive I!
4-22 Sff }taliö I](!

Äldr 4- 5 SXr Y€t€teråa U.T

4- å lfdsd.! Eelslrgfols
rN:r

(re-r9 urerrcr od*o Ilil!)

19 SSD SodED

25 SSD gitteborg 
r

l4ej 9-]g sK v'åcJä l]ff

" 22.24 S(tr fri@stolg

24 ssD östeFEd

,1 SSn Stoclrboln

Jei ? sK[ udeå

? &lnldd: 
lyvåswlii 

n{[

? SSn frlsti@tad

Il-14 sKr Öebrc

1r-14 *oPAe! föEtorLr IN!
blve b

loMe fö! velah oorrd.

Catin S1ättnc

Olai Foj,6-, NorgE

H Jun€sfeldt

ofaf noig

]{. Flist-Dadol86on

Villi@ Ioster, &r6lad.

trlla Segplstrth

Sista @.
hat ulgått

ba! utsått CyCALIö

hE utsåttQvtr$Pft5
SQol{€

ba utgÄtt

2r/,

19/3

2r/,

25b Kle,Pe,

26,/, ld*eri6lb$

9/4|4P&rs !kl,R

L0/4

arl46t)(oq Crqa

a+/+r{xcJix"es
Nlcråffi

2o/4CÅ]p.:?Y m)-

6/5

6ls

6/tF{ilr<oe Cr!.A
- 6qrrl5 t-€rsynÖD

L3/5

L9 lolgB3 t&ndbolt I$l Jeeler lr4laingby

25-å SfK- 5ud6B11 I]{1 it. Äxrson-loheoa
ob:inkad

!l-26 l'iaLud: ltrd€dors Mf SiIl- si&5€s' trtlgl.sd

10 i{o.F trxisti@d 5qeu .€sBt?t 9 , . , .

!!. fiast-Daliclsson

mla S66Psttön

Pot CultieE, Ilgled.

tl,.Bxi*rr..lgt+mu

fterp.Sdlxe.,..
(nnrusölne.,.
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J@i (14 n6ll@kr lEbJerg l]llr)

28 Norgsr 3odö ntX

ftll 5 S(K Vistt' IXT

Äua, 9 SSD !o!å8

16 SXX ?itoå rN!

16 Borge: la@f, I]f!

2, r'1alsd: Åbo I!{I

2, SsD FeklIEt@

29:10 SrK trbl@ It|r

Sopt. (5- 6 D6@kr o1bor6 Ii{!)

12-1, SKK Eitlslttgbolg IxP

1, gSD SkeUeftoå

20 SS! Sollefteå

2? strtr eE&s6d

okt: 11 Forge! 3€!aen M!

$*: "- 
1 st8 stockboLo rtrr

Nov. 14-15 llorger oslo IIII

15 SSD llstlit

21-22 Fiolad: &elEj"n€fos
ftI

29 SsD Sdoolhols

Ibo. 5- 6 Sg Götelo.A n$
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o
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ztfi
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2r/ao
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