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I för€gÄ€nde !uBn6! sv felsh Corgi Prot neaaeled€s, att
Aot ilåvarsnde avoIsrAal€i avssgt sig uPPdregct och ctt SSD
SäIlekopet en för!rågan on nlrtt föi5lag tilI
iill.stiillt
avelsråal. Vail bar dÅ. hiiai i dlenns vi'kiig& 3ak?
Styrelson bcslöt ongeo[dle ait uaAs!stä114 !rsnöie" tlenae
tråga ssdt upPdrog åt 6n kon6itt6 boståsBde av lio!!:luns
Be!gIulAr gerr Görcn l{iIÄ3on och un'leriockDsil att tiIl År!6ötct prescntcrf, ott törsla8.
Kodnitt6D kotrsiaieleilo inlcdLnitrgsvist stt SSD å' sir siåo
oaasst villo ha ott Bsdtr &nteekDst hos sig son ovols!åil
sodt ott veilorbö!oDale beIsi ei borilo bs ognt &Yclsbuntla!t
väl känds rås€n sant i övti8i Yar 1ädped för upPgifion'
Iniet hindltaito dock eit lasssllsksP ati i sgctr rogi ha
{1or avclsråil.
Eftcr trtt bå koBtaktat ctt llortel sYclstå'l i snilr! raacl
sont sitrsonc11&n h& ilithuterot flågant kon konoiit'6n f"Bo
ti11, ait årsmötat hoao stt uttolo sig od 3 huvutloltorloSon grunat för alle 3 altelDaiiYcD bot'lo fiidos sit
tiv.
av€lshulalsrogister, Ästel förfrågSitllsksp€t tillhöri8i
Äidgar saBi eventuollt giYno råit bordlo rsdovisss on gÅDg
!or &r.
Do 3 olielnativod

Ysr:

Ett BvoLshotralsrcgistorr soB handlhevdl€s ov sxoBPolYis
sekteterolon. Vial on ParEingsförfrå8on lastcs somtliSa adniilda honbuDAor u!?' Nå8ot yttcrligare råd'
84v5 oi.
2. Ett &Yols!åilr soo orboiade eDsan och doailelailo tihegaro! YiI)r€n eller Yill'" hsnhundar, soo vorc löbpIigast'
J. Fler oveIsrådIr förslegsvis 3t sdoråAilo vid on förfrÅ-

l.

-J
gin.
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åv ilessa var

Ett

offj.ciclli

4nhiilt

,\v Aasss 3 &liornativ
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var konni.tt,6ns
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ott
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skullc
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och
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nor allsiilig

tiliöSrrn.

se son ett

konsittdn

ott

dco eoti-

ovel.srå'dgivuiaijcn,

sig

åtage

vj.Ilc

fiirslsget

ö!sniiiet
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ci

Ddrvarondo

viIIc

9om o!san

trodjc

koonitt6n

SSD.

med b1etrd andot

I sdmsi b!tjAnadc

altclantiv

somt &it

porsdn,

tloilje

tj.ll

boral€

F5!s1&gsvis

sinsodollen
minst

och

slnsrbota
Intat

2 deltag3.

fråE eit konna tilI
dc C.ock hinilra avalsr&dar
yilkct
i så faLl maddoLndes ti1ågaren.

bor-

boslut'

olil!Ä

försl3get
ocb utsåg iill
sig för dot tre.lie
Elld'il samt herr
flu r\n!-!i3ri
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av vilka
Göron lllilsson,
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fru

dälas

hos SSD.
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ctt
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ho!
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harr

nollån

aiskussionsmdtc
sani

ovolsarbatet.

llundlr soh uppdago€ i Sä11sk&Pots rvelshunils!oöistcr,
olfcr
ncal minst I ökI soD rssultad
ho varit
utstialld
sotts
licn
dotte

vitr

ait

helt

råAet

!iitt

sirall

2 stcncil6r

iill

evråda

uppge!

hunatägcren

!.uf1or

!ssp.

bosl(rivtring

från
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föalolscalattr

betAckDiagsr
av hutrilons

tdrg,

och entol
oxteri6!

och c! för

tike!

ovelsrådot.
stcntavls,
vaLpar

och säii

huDil

bf,r avols-

Undlol sonna!oa

parninS'
till

dldSctr tiföt stt

vsrs

bottfolr

eller

on för

utarboias'

avslsiåio'"
likägero,

svdf,3'

hor hän8öron

anväDdlas vid

dtotr, att

att

ho möilighoi

sk1ll

d! b1&, fluff,

fbrstt

Selesi

och Soakänts av svolsråd€t.
stä11os
skoll
förfrågan

1öpe!,

3kå11
tra

ait

sodt

hu!-

I
'lease
iiaiAorc
ca aIlDätr

Yoro.

viaaro

4bosLöt sty!slsoa, rtt allt Bvolsnototi.el. son l!lnorbotes.
tk&lI tillhöre SälIskapcl, sa6i sit vi i freatiAon cj n.d-.
vorker rid utscanalo ov ovols!Ätl, soD ej goalia. acaic princi!.
RoilovisniDg ev DvoIsrå.aLons cibotc sk&L1 sko ti11
styrclsc! ca går8 per år.
Dotts ö. voa soo biini till Aags rleio. jinau åtcrsti,r aock
Äiglo frå,gor att diskuic!a, dan oB ilottc bor unalcrtcchneA
fl" $trrkodnd lEng!e lrcb. jrlls iDtrossolaalo 'ir valkoono
bedl, o[dii.lnidgot ooh fdrf,rågniD8or tiIl
borr Göran llilsao!,
Oästrikcgeton 11, 1l.l l4 Stockbolh, 1or, O?'/)O 5a 20. Psrbingslörfrggningor k4a Dåturl.iatvis dveD stäIl,os tiIl tlu
GurncL Dillenbock, Bååvögan 7, l8f 46 Lialnöö, tc1. Ogil
76, 48 99 ofle 0766/423 57 ollcr tl.lt ftu ÅBn-l:a!i 3kBsD,
Lcnd!til8svEgoD 19, ll3 00 SaItsjöboiteh, tcr,03/717 13 08,
.
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-5rÅcor rnfut s[TRELS$rs rm]GA][{ET
Det åix vår aGikt att DeC. nå{orluda iåjma Eel1M Mlla nedLlelr]Iir@ irJoF
delaile .n €d stfrelseD syssla ned. mde! slna stm^atr'äalen. Nå8pi ill1etitldtg
raplFlt är det int€ nenjrgen att €e - d.å vdre alet Ju enkl@ at't aucce6lYt IDll"tcera lEotokolfen - uta vl he tålrkt oBs att I Etora dra€ redogöe för vitt1g@ purkter fTå! da€lrdlin€En.
Styslsen he efte! Är€mötet, sod ä€de ru 1 KA-K!8 festndnlng och åtfölJdes av
tvÄ gånge!, d€n 15
en taevLlg su;S ned das den 19 !@s' hittills BMträtt
aplll och 29 @J 1970.
l€1'
natullgt
att ködtLtue€
]Ede
att
@
let första den nya BtFelsen
söra
slg', ldlket skedde så.ledar uds E@er orrlf.,./tald reda åv åf,snötet/, G]l@

Roå6nqvl.Et, v.ordJ., Geil1a NyberB, sekr.r IEsrld Josep}lson, kas6ör aet
Göra NLlgson och Rme Ber516d. Suppleete!: Kerstin Fall.in och Por Edk W8lltn.
tr'råga om hr arelgråd8tfidngen bör ordnae ha ä€nats ryoLe! tld.. 16r den tl.Llsattå aveLaråd.Bkc@lttgnB dbete reA^görs på ffie plats 1 detta nwer.

Sä,[skaFts PR-verk8aohet nåst€ fö!stärk&. ]Le!a försla€ ]e frekomit' av
vtlka några i steL@de 6t1ed rede effektueratE. Vi ha t.er. tär&t oss att
kffi lB ett Bärsk11t bås ellea stård på stöft utsttilLdng4 red. cor8llltte@
tE, foton och 6!Åeti,kLd 6åson närkon o.dy]., aJ-It I rekltuyfte föx @en
och gållBkatrEt.

också försöka koma fru ded ett enblenr soE 8brLle kl]@
evändas tåd.e €on malleeniirke, trÅ p!i6er, utdeLa.de av S?i.llskapet och ewntuellt
brevpapper,
kolt
sa€'t en sJ@bo1 fö! o€er son genongåend.e kd @viind4 1
1Å

I PR-6yfte vill vL

djrelse 6@&hag.

hed.ersplis kimer inte lajngre att utdl€14 efter d.e xegle! sön hittir-lb
giiUt. net ko@r från och ned atetta åE att utdels på Int uiotduningE
1111 tä6ta uSlned eI1er ur4tlk ded 0k, so6 täv1@ i IIR-klsF och där plee.,
r& slg son lra, zaa, ,ra e116r4ter'
Eedelsprisen utdelu på €äLlskepEaftw ooh kd nuela gå eren ti11 lcke nedlen
(iiren detta t PR-syftel)
DäreE t gä1ler fortf@de, att kedldat ti1I IEtBet nå6te @a srerukfödd ich
eJ cheplon. Sår@ hud ke tt11delas IEiset endat eo 8år€i.
SW8S hederBtrEtB komer ocleå att tlndta utseend.e. De blt1ntl1le evändå 8l.1wF
bå€afu stiiller slg nee€ tfryåi8 alltför dyra att tr*öIEr nen dle ko@et eti
utd.ele t111. d.e hudu, s.n l@llfl.cerat sLg häxför föe 1970 års 1n6bg.
treträ.ffad.e prlBets r,Jra utBeende åtelkol@ \d sen@.
SWoS

Den av

Kerstin Eal1ln

aloneraae corglnålnbgen skal1 gå t111 dlen c,Egl-r a6[

först hIlr BIG på en utstSiUnirg i SveriSe. P!l-6ei tir awett för en lenleket
@ ä€Eft dx Bed]eD i Sä.Uskalet.
lLed 1111 sttrrelsen lnkoma slf,lvelser.ke nödaB' att SKK neddefat' att l'l.d
Int utstöLlringen i Stål$ aen r/1A - 1/11 corgLbedöMtugen h4 d$ö"trotts
14!€ !bel@ crey, tr)1g1ad. T111 sttEelBens upl)gifter hör iu att 6öka l*rerka
SKK och SSD lebä.ffede doaarval i linJe ned råra önsloLn€ar vLlcet 411t6å
bölJd ge xesultat. I d€tta s@rlmg nåste 1åpeka, att atalet s@ä.1då hude t1.11 en utstållnii8: ha st^r betyd.else för ldra aöiughete" att önska
clonde.
Den soD är Lntresselad. av ne! exakta lnfo@tloner on stl&1eens
a1ltld vä.lko@en eed. hälväidelse tiI1 aekreteraen.

dbeto

äx

(rhe noveRORET,SERNÄ sKoLA vAhA FRrÄ !!E@Ig.
oent shouldl be flee enil active, olbows fltting
ei.d.esr neithe! loose nor tleil.
Dove *e11 forraralr without too
in.uison with the thnEting actlon of

clo8ely to the

Forelegs shoulal
oucb lIft,

the hlnd leRs).

CharLes !iater-Kayer len mycket vlktlge frå8m on
Det fj.nn6 t!orörefse! bebandlae i Aet följdde:
ligen lute nÄgon egenBkap, där det fiJlekomer så '
nårga felaktlghete! inoE rasenr sod d.å det g6L1e!
rörelse!, @n hö! för övrigt s@ sak inon nÄnga
&d!a lasex. Icke helle! t!o! jagr att det flus
någon aMån egenska!, son 6å nånga alo@re h6lt El6ear. Det är förvånande, ati så föga fresteg har
gjorts ualer ile 6ista tjugo Årenr .dÅ det gälle! att
fö.bättla !öre16enai uppfödatua ks late va!6 nöjila
deal 61na ansträngnlnga! i aletta evseenile. Det ä!
set, att de ofts iote haft någon lednilg frÅu dohamef alltfö! ofte har v! sett två hqdar täv1a
on pliset och dlen sod haft såm€t !örelsel vima
6ant antes såson havandle ggale rörelse!.

K&6ke är dlet son först foralrao av en hwil dea goda
röre1€er ett k@na sträcka fritt ut franåt ooh detts belor i förste hed. på vinkeln på skuldelb16d6tt
vllket skall slutta ve1 b&kåt ned övelamen i uge-

fär råt vlakel till detssme. Leden nellan aleasa
två ben tllLÅter övelarnen att vidga clemå vinkel
ti11 en vlss gradi d.et ä! dälför giv€t, ott oB
skul.derbladet å! mela rskt esatt ocb från bölje
ge! en stö!!e vinkel not övelamenr fÄr cleua 6enare Elndle spelrrviket ger hsden ett kortale €te8t
och vl. vill ha ett lång't, 1å$, lett 6te8' så att
he k6 röla sig över darken på ett oJd<t sätt ut&
estriingnlng. En nycket rak skulalls ha! en tenalena
att köra ut arnbågemo ooh förorgokå att franbend
ger efter.

Er käaner ne lgen en hsal necl en lak 6kuld!a? Genon att Låta honon springe förbi 066, ke vl se, on

be bar ett lånat, lätt steg elle! ett koltr stötltt.
0n he står, ken Be käma ned. hedlen och hsaflata
nedåt, t1I1E @n flser nankfästet - d.etr pukt, dä!
skulderblad.en näste nöts på ryggen. Plaoera tru
h&dlen p!6cis bakon nekeni d.et är bår sadel4 altte!
på en häst. 0n he har en bre slutteale Bkulde flug
det gott on utryme nelle hanalen och hmdlene aaoke,

-7 clet 60r en ryttdre halla!rrgott

oe utrJ@e freför
ertr e1le! "1ånga tyeiLar!'. Ryttelen fime! sig
sittå ordentllgt bakåt och j.nte som på en M$t

ned lak slculalra 'rpÅ nackent'.

två franbcnen skall röra sig 1 lar4llelll)lan
1lkson de två kolvstänsema på etr lokonotiv, all
awikclso hirifrån 6åsoE "4y8tÅtrn9" (d-å ena benet
korsar d t andras tinj.) eIler 'rpaddlingr' (då
föttefra keetas utåt) är ett fe1. Sskben€rölelsernå skalL vara lika rena och fria.
0m vinkeLn er ko!rekt, rör huilen hasen och fåt alen väl sder 919,
när han galoppelgr och hcl-a byggnsden sätie! hoaon
i stånd att driva kraftj.gt ded nusklema i låretr,
vilket tiLlsanrens oed flitt rörliga frmben ge!
den frihei i röre1sefrå, soE gör dlet 1ätt att kodna franåt.
De

t

Standeldens nenjng od röfelse! ger fordringena helt
k1art. Arhbågarna Eåste sLuta tätt not bröstet för
att t1l1åta ett Ekt steg franåt ned ordentlig !öckvidd. &r Corgi meiL lösa erebågar elLe! en €on ha!
af,nbågama tätt not ett konkavt bröst, ks inte uppna tlllrackllg
fackvtdd.

Börelsema

€å6om

beskrl@6 1 stanalsrden Ees b6ot

från sld.an fö! att ns sksll kree se, att tåd.e
fran- och bokben rör si8 ordetriligt fr@Åt utan
att s1ösa Deil rör€lser eller kleft.

Standarileu gör det tydliAt,

atr ett kort, stötigt
och/eller hoptrBnde steg ickc är tlllåLet.
Ex Corgi
skall sträcka ut, både fre och bak, ned €rje EteB
fö! att föra slg övex oarken Eed ett dlninu av esträn$ing.
Tyvdr! är Aet så, att nånge alonare föledra! ett be-

clöda rörelsema f!efö!
allt fldmifrån och b&klfråD
ooh att söke efte! en felakti8 röreIse hel1re iin ett

korlekt sätt att

gå.

huden fldnifrån och bakif!år åir aet lätt
ett utdöna hualar ned. fcl 1 gå4gctr, vilka fö!cko@e!
i ale flesta !ase! den j-nte nä@s 1 Corgi-stedarilen
- kobent bakbeds!ölelsei,i<olgnitrg av benetr, t!ån8a
0m nan se?

eller nlLande rörel6e!.

Stölsta vikten tycks 1äggas !å pexfekt ?ö!e16e BeaL
benen vå1 åtskilda. Hualar son utvelJs enbalt pÅ
d.eqa egeoska! ke sycket dI ha F-qga tasEar e1le!
rörs si8 ned korta, hec|iga steg .r ta dubbelt
så nÄnga steg för att tillTygaaläggB en vLse sträcka
so& konkurrenter noal nera korrekt gång.
Kolrekta rörelser - ett Ejukt dlrivmale 6teg med
t1l-1räck116 lAckvidd - bealöns helt tydllgt best
f!år sidan och bedö@j.ng flanif!ån och bekifrån

-8bö! endast evd.naler för att bekräfta aet lntryck
aan fått från sid.an.
Sortr Evcrr. EversridÄr Kcu.ls. Us,i: 3esl.-rlvningen av cor81n6 rölclser i stanila"den år nycket
bra, Een jrgentin€ nAms on suilheten bakifrån och

styrkan i ryggcn, vil]i..t bådo är nödvdDdiSa faktorer för ctr hud oed v;rkli8t fötstlclassiga rörelEe!.
Ms Ls int,) kondentela en dlol av otand.atilen utan
att Ninvisa i;i11 en onnan. Irrihct i ldlelsee&

fö1jer ned en välvitrklad skuLalrr plus lätrgdcn

och

ansättnlnsen av övera@eu saot vä1 vinkleale takre

cxtretrilrcter led 1å8 kraftig has. A11t detta by88er
Ävea pÅ, att AJur.,t har rinligen långa bcn. Jag
har en kåiDsla av, stt vi alltfö! olte får från d.ea
önskade låga huden scnon kolte ben 1stä1let fö!
geaoe djupt b!öst och kropp. Ii6ct diE kon !öra
sig fritt utan att ha tillräckligt Eycket bc! fö!
att 6öra alet moil.
många utställare (och även nårga donare) bedöner gåtrgcn endåst franifrå4 och bakifrån.,och änd.å
beskriver standardea g6,ngen specielft från side.
Unile! ko@anale långå vbteikvä11ar vore alct ctt
ubdiirkt ti1lfäl1e ett strJere (len etore Mclorell
LJronrs bok The Dog in ÄctLo!, elle! fö! clen sod

Alltfö"

fölcalrer något lettare franför detta gdaka iekniska arbete skulle jag vilia fötesfå ett .x.d!14!
av R.E. sqytho' utsv &_&4!w!1q_9!_3!g_!9g
glven ! Engfand av Popular Dogs Publi€hing Coelany,
Ltd. Detta lir en uteälkt bok och en ideolisk förbelcaelsc fö! alen nera teklisks boken av Lfcnowell
lyon.

let å! inte ti11råckligt att veta od en hual .ö!
s1g i1la el-ler välr om lii inte vct VÄ!lön. On nan
til1 5tn*inte vot VÄiFöR, kä@er me intc
"iktigt d(ea kuskapt
tu och rörelsebcte€ade. 0n mån sokner
avelsproglon
uppebål1as.
ilu ka då ett o"d,enttigi
JMe och lonald 3hak.lv. Ehrstac Kenncls. USÄr Ued
hän6)m titl CorginE crbetc i dct fölgåneno nåste hM
vare kvick och !ör11g och bcsLtte stof, uthå1118het.
Så vitt vi vct, @! dcn .ngelska standardenr son stoss 1945' ilcu förota 6tandarilr iliir !ö!elscr speclellt
aiims - cle beskrcl.s holt enkclt som |tfria och !örligal.
I den eagel€ka stmalardcn Crån 195or son ii.r dLens@a

soh alen iluvalande anelikanska st4nalartleat ba! beskrivniirgen av rörelseoa väsentli€:i utvldgat€ detr etÅ!
foltfaranda inte easan son en full.stönd.l-a beskri6ing

ev önskodo rörelscr. len gjordc_ -ivoivis inte för
att stå i ett vacuu.

till alla dc iiadringar soo ha! Sjorts
och på något eätt tetör rörclseoar nänllgen hdnvlsning ti1l alnbåg&rr 1åaga steg ut@ att lyfta
bencn för nycket, dri@i.ng från bakbenen ochr senaxe i stdileldlen, hänvicnlng t111 raka haaolr be!
Med h:hsyn

-9vi an kiincle av, att staRclaralcn vill ha en effektiv trevancle h@cl ned vikten neråi på uthål1Låbet
än snablhot och fö"nod1i8cn röllighctr tir neal dess
3torlck och allnäma byggnadr irlLf, cn cotgit 6oE
ä.r byggd;ö! ubhål1i6hot åvc4 Ianska !örfig'
gkuldla och
åiangko väL övcrens on Ceii sorts
överrrn, sorl foralrds för att ee ditr föreskrina
ilåagcn nod fraobencn och b.skxivs;i,Yon vä,1. i
th.r leaguels llanalbolli litrsorl i ,lc flest* böoket
oii lasctrr Orr Ni kar fA frM a.ri öncliväralo f!ontan, behöve! Ni on väh.lnklod bakileL för att PAs-

llan är

3a d.cn.

lö! att vara ut)rå1Lig nå3:c hull:n vala ef-fekiivi
iör att vaaa cffclitiv, f3r hudel inta 316s4 neå
energL gcnos att rörs Big åt sido&r'. - d..v.s. han
får inta för att ko,rpensela felektighoter i 8i!
byggrad flytta sin k!op? utaniör d.en linicr i vi1ke; i1d rör sig. Sådano fclaktighr,te! liksoE nåtrga
and!&, ser aa frarnlfrån och bLiiiftånr men fölnodligen ser oan den ellre bä3t gc:on oltt so neal på
hudcn och obselve?a rtggen - vilk.o sÄ att sig&
iir alrlvexeln, son förblnilo! diurets två springeale
dDlår. OrcgelbreConhetcr och då1ig såtrc-]llasoning
kan tydli:;t ses pÄ detta sätt och det å! ingen rill
f6! optisk sJmvilla som då nsn betroktar baden
franifrån c11e! bakifråa. Det ä" int., önskvält'
att hudlen rullar övct skuliltan e11er bakaelell. 01
långt aamanfogad Corgi rö" Big 3e11an trånatr nen
he vislor ncd b.n"n lör att konpensera fö! dåLi6
ssnverkan ncLlan frarr- och bakben.
Tonvlk-ten I)ö almbågar borde hjiilPe til1 ati få bort
ftt stoat antal fcl bL.a. lö! t@ga skuldror och ett
alltfö! långt fT@ p1&cexåt skulccrpalti.

l korihct ger stedård.;R en bildl av cn h@A nod ott
1åir6t steg, Eon är Bud E afla slmvl lila! och franf6r a1lt väl bal@selod.
Görd I'ilsson. llcrdunE KcMcl. SvcriAe: Eftcr teoper&ent snse! jeg, att kolrckta rö!el3a! ör d.et
vlktiaaste på haCcn.
oåste la;!e" siåi att ec rörelger hos @rie ra6.
Ått se fclakti6& !ölclccr ä! kansko lnte så svårt,
Bcn vad son är f.ldktigt :if, I )tyd1i€1 sr3!ere.
ldan

.l11tför nånga gångo? set naD båtle alooalc och uppfödare nonchalcra !ö!o1sose. Ell Li ekt byggd hud ke
lntc rö?a sig fc1. Därfö! är r'r'clscma så oelhört
viktlUa och franfö! a1lt på on cor6i1 6om ttots 4llt
är cn bFrkshud. lcn slia11 olka neil att arbetå en
hel aag och on rölclge"ba inta ör fri4 och lediget
t?öttas h@don ut nycket fortalc.
Sed.d

frÅn 6ids' skatf en had'rflytat

f?M över

- t0 udcrlaget iled ott sj.nj.oui Qv ansträn€ning ooh ett
n4xj"nu av väg. ilcd en liolrci<t ?inklini i skuldran föli fraEbenen i stag.i lika lår'gt freåt sos
bakåt f!ån ut6ångspur!:tcL råknat, Utååagsp@ktcn
ä" lika ncC den siäl1ni1Fj brnJb har, nä! hlurlcn stå!

6til1a. :1åi3o sa!: giillcr baltbcil.:1s rölefsc!. Fe1viuklint rriult,rre! i rtt fiir klrh !tc[{r villc3t är
d1 Roclidcl lör uthi,IliSh'.ti:a. Scdi franlftån skål1
tagscn föras i !r räb liai: f,tal1 ewikelscr uiAt c1ler
:^,11a f,leiatighlter hö.t ät bcrocndc på skuldirit.
rans 1äga. ;l.ncn 9La11 iihu6.,s lran utan fö? iiyckct
luft nel1er tacc.a och :1ark:u. 3akbcnon ckal1 röra
sig palaflclli ocb rl.il !åskiltande kraft. Iatc" kort
trip!.-adI str€lr soE twairr iir gaaol:a rmljgt.
olt '/allctls rörulscsch.,ma :ir
olikt dei nrEln huAcn€.
ii&n b?ir konskr påtr)(irir

rolf fö? rörclsc4a ä! bctydli6t salcrskatt&d.
på cn oo?gi skall- vala 1iiufl. Ryg8en fmgcla"
kard6n. llir ryior:n för liortr blil clct en stu
rörö1se, blir dcn fö! fin-lr girr :'rct åt fö! nyckct
cn.:rgi. I 631op!cnr v11ke4 ofta iir hudcns arbetstaktt
iir rygrcns fektion nela nölklar.

Ry8gens
RyEgen

6oE cu

Tass4nas konstluktionr hålsc-ns lånJC och åncdttuind
ir.v.rkar på rör.lseme. Llon bö! i!å1Ia i ninnctr ati
flfakti8a rö?e1scr her visat sig ba stalk ncilärming.
Pat Cuties. Lees Ker4€1. EnFlardr fä! JaA 8ör 9! 6eååiii!4ttai,nh e+'aina intryck av Ed.ra hudå! hi{! i Sveri€ie
efte! vad jsr eett vid utst;illnihgen don ,1 Eair n&ste
jag tl&ärr frmllifla de so!åligt då1igs baklcnsrörelsema, ett sllva?lLct fe11 son vidlådde alftfö! Dånge
av dc ut€tellala hudarna. I nårtan alla fal1 var Cat
fråga om rn för litcn vinknl vjd inä]"J.n (too siraight
.Dctta är et,L lclr 6om kan varo svårt a[t b1i
stiftc).
av scd, och so:i ctdast 3år att få bcrt 6enon ilenontiinkt
avel och son l{i bö" pcssr, upp nycket noga ded.

lorly Dillenbeck
forsenba? av icrry Di1-Lenbeck ii11 Pcr-Erik Wellins

tnl.ilr: i I/\97o1

Det är lusti5t hur o1lka nsr rcaselar llföt eu sak me
läser. Ja{i vill !å intet sätt så€:a' att Per-Erik
Wallin har fe1 i sll koi:rentar ti1] förste stycket i
stanalaldon, tvåirtoE tyckcr jfrg "t h6ns enärknlng
ha! stort fog lör si6. tcn d!,, reaktlotr jeg 8iä1v
halt inför danna dol av st.odcldcu ti11än!ed !å våra
Colgis h:ir, å:? precla ilen rotsatta. Jeg har fr@fö!
oll-t flappetats av ileh brist på i'nesser', son så ofta
förcl.oEer hos eånga 6v i[€ Co!3isr soB t&r hed de
hö;st& priseila !å utstä.lhinger. Det fitus en satB
i 4en ongelska stondordi.n, sod hclt enkelt uteläeet€

- l1 qän1i0cn'r3iving
i ilcn svsnska övirsättningcnr
of substcncc onl sdr-niln in o
an inprassion
ju r:11tså
(vilhca
soall
s?rcoi och Llcino b.ist
cadast i A!I svcnska ston.irra.n)
ar cn brist
ir synUttryclicd
jaE nychci bclilc;1ig'
finno!
notr vil]
ur:l!Iiir
svå!t eit övursiibt3
nerlig.)n
aY
Ltaft
ett
i'rtrrlacli
s;ige, atrt ColSin "sLal"l 8o
;1.'. lörl::titarna
forsnt'r.
och styrktr i ctt lii,dt
gc yttc:1i51ro
volai
o:ligrdom
ov sianaerean
de funnj.tr 3pc_
Jt -g' ls!t5pel
tytrg.l ocil kri,ft
rncning' lir i,ct oai alenna första
cicl1t
viktiga
för
svcnsht upPföa8!o
till
nackiloL
ligt
nin åsikt
i
iEtc iDhluäcrr',s
slts
och dlouorr, att.lenna
at3n svcnskn övcrsSttiitrgon.

ov trc alanlhtr Bjcrg/.fenscn/
hetro! cn bok skrivc!
förNisscB och utgiecn
På Svoosh Ldrar!ti('riinCs
svenshr ov dcn svcnake
tiIl
övorsott
log 1968.
SilluAor.
Svclrc
itologen
boli, son rr
och int!cssevSchanac
Eil Iii.ttliist
i hönaerns på djurinLrcsscrailo
1önpIig &tt..siitta
som koBske iDic "u?Pt'äcki!r
Avon *urna,
ungalotrrr.
.:iurads bctceailc och dlcrcs sätt, att fo(ldcla sig
t.ox.
(eiologi)r
non sysslat
fast:d
meal voraoara
i nångc år' får i
Bc,'. hunilor och hundlppföatring
bokon dn försia
iDtroduktion.
dcbatl
oE hEftig
tie förts
Det har förrostcn..n
allt
oo 6änni5l:aD soAdL i
oell f!::nför
on etologiq
an ung
är
EtoLogiE
1ius.
fo!skaidgcr,s
otologisk&
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son oY nånga missbrukos och nisstolkss'
och huadlar linns mod i bohoD' ncD
Ti,-glcr, lisker
ganat
ochsi on von 0stcns k'loha:rcst
dat bertiitas
irancnonot ir förson båaic hudalc rt::D& och iola.
ord son övorslagslihsoE m1ngo ctolosislia
klarai
iomgå'ngsByckcfrctnlag,
xcvirr
baDdIiDg'
?rlgling,
o.m.
intctrtioDsr6!o1sc!
bciccaal.,
Paylov noat sina salivavsöndronde
och do flntcsiiska
apoxperinlnt
oo"gUoto ohnån!s och förkIcras.
ochså. nössco mad i sioc br:r1'

hundlrrt iJhlers
on
bolättclscrna
ör
Siälv::lcrt
ih ldbyrintur.

11ro si8
(ort
sagt en bok fdr acn son vi.ll
Der oB huntlar ocb aLjur övcrirueuilt03at.

lit'o

_t2_
KoitTiiÄTTI? oLt lttrss3llni{INcÄL.

dv lgnas Eultdn

I höstag dog en av nirra vatpat cftcr att ha fölt en
elltmer tlBande till\.aro de-gama citer födseln.
pft€rso.i ,iag tdisstånLtc infektion (hon Lade viss&
ddningssvåridh.tf, r) hade artit'iotika gj.vits ut&n
Dågon son helst effekt. lör a-tt i& klalhet I saketr
lindade j&g in dcD li1le kropp.n I en plastpåset
llacarode ilen i cn kartDn6 och adtesseraale laketet
til1 Veteri:rär-a.dj.cin!:l:a anstRltcn i Stockholn fö!
obduktion. Dön on f,ia förvåningr nä! iaå ficl: obiluktioncresultatct I niri hand: Vrlpcn haCc d.ött i
Den vå38r son nornolt finns nellan högel
hiärtfell
och vänstcr hiältLåma.r,r och förhindla? bladning
av syrsalr'i blod n€-d icliE iyrsab' blodr saknades delvls. lctta får t111 fö]j4 att inte tlllräckli&t med
syre når ut i klol)pen och kan tl1l tlss del konpenselas 4enon cn kraftiSåle edhåintningr så att nc! syre
(raftas upp via lagorna. trilen felet är allvarligt.
tena aviar ålltncr ocb döAel1 i[t!äff&r vanligcn tidigt. - Ett liknand.e fe1 hos m:;nnisko! h&! ile 6å
kallad: 'iblue babieF'rr vilke au ftangål8sriki kon
opeferas.

Fjärtfel av olika 31e8 öa nyckct vanliga ho6 hualer
enligt veå Ja; fick höra av hiäitkirurge4a, son &irför ofta använd.or sig av såd€lna i sin vetonskapliga
verksanhet.

vialåre &se? flertalct forskato, att hjältnissbildningar inte är årftliga ut4n olgakas av yttre faktorert
con-i-rus1 läl<cEedcl :m 8c4on att Påverka fostret

ud€! alen käns1isa tidr d.å hiärtat anläggs. 01ika
arter ii! känsligs för olike se-ker. lti kaint exonpel
är röda hud-vinsr son kd gc blilldhetr öiomissbildningar och hiärtfel på nanniskorr on det fims I
qod..rns kropp i börja av gravid.itetcn. Ett amat
cxedpel är 4euroscdl4atr cit i och för sig utoälkt
söI@cdelr eon visaalc si8 ha så ]stestrofala fö1idvcrklinga! för lEvande kvinnor.
l,'lissbillaia;rar ke allt ,:fie! orsak alc13s upp i ollko
grupPcr:

så kalladc gcritickt budna, vilka
1. glgÄgE4,
Ai At etolt irt!c6s. inon huddeeln. Geoon Återkorsniag nc1lan narbtsläktadc indi?ld!'" kan deosa
g:anska 1ätt upltäckas.

2.

Kronosomändr!qg9'I i affsncssanr ncr cl1cr mindre
;lGi;rta-äiEE4;gs f örei: cc ls :r, dö-r f ler ellcr
färr(, kloBosore? plöts11gt l:an uplt!äda. Jag vet
j.nte hur leBs velj.gt detta är hos hudarr nen
oftast kan sådana iadivlder intc foltlfanta si$.

- 13 Teratcf,rr'cr'ri.7.s. :iIiöorsokaqe nissbiLdnlnsar'
t.ex. vjluc' baktt'rlc!r 1äkcnddelr strlLntng,
wclernärirg - iar nslr spekulemr öv'ir on psykisk
otressr säat stt t11lreda natr överBkott av vitanincr, l:otrscrverings::etoaler och lilaxarde sku11e
l.rm& åla missbil"dninrierr son all'tei inte' är ä!ftli:ja. :aktorer, son fortfarede är ilelvls okäada
ruti il"r" rmt änkrin;l oss ha! böilighlt att påvcrka käosliga fostert
T11l-s fö! 20 år scdan syssleAc forsLixing:en oe6t kling
d.e anl.agsb]aa iisslililtrial:alDar nca nu cnser m1| .1!t.
övcr biiiftcl av alLx nisebild4ingar orsakas av diLiöfaktorer llos icke iuÄvlaale arter. lhBdaveln byager iu til1
stor do1 !Ä linjcovrl, så det ?ir trcligt att ilc anlage,.

burna ilonjderor här.

I yitkcb ta1I iirui dct all anl.ilai4g att uPpd&tra alla att
Ekicka in alö,]a velpe? til-1 Vetcr.inernedicinska aostaltetr
i Stockholm för obill-ktion. Det kosts. vissell-i8en 20 k!onor, Bcn kan iu 6e intrcGsanta upllyouingarr son ä! dvåndlbara i fortsott avcLsarblte.

Terry Dillenbeck:
Jag hade tidigare tieft collies I riårga år, en las son
tiil klh!.,t passct oss nyckct bra' Een aä! dct til1
61ut blev t"å€tan on eikaf.fliaf sv en 11y hudr flrm
vi trog rcll våi stora baraasllara cn co]Iic något sklld@ilo franför a]lt i bi1 och båt. De€suton haile colLi€lt
genon llanlös avel i sanb&nd ned den
kanske tillfe1ligt,
stora cftc?frågån eftrr IÅssic-flfmonar blivit 311@r1lgt
föxaänrad. Det blcv alltså friiSan on cn 4y oeh nlndre
las och iaaa ll..de sto!å fordrlnÄart då iag satte oi8 ned
lur att åystenatlskt p1öie igcaoa c4 aaotorlontisk bok on
huilraser: hualcn si$11e velo lit.n'5cb bekväm i fornatet nen en "liktig'r hruCr den skuflc vara lättskött och
tå1i3 seot sportlii och oöm för 1lv i båt och bil, den
Lättliild och intelligent och dea
skull€ vera bårnkä!r
skulle vara ttrcntr i arrsiirt.t, al'v,s. ile! skulIc inte ha
nusLascher. där Ccn kud,i Lära cnkring bacillcr tiI1.
bamcn (son dan gi"-Lris \ods" art s.Iicka i ansiLtctJ
Dct faons s'6ent115en bara en
och alcn sltullc jrt! jtta.
!a5, soD uppfyltdc el1a d.sse krav: ea Corgi.

Fi-! jag, oftcr iiver tio år ne,1 Corgj.6r ti.l1ä8gar att iag
lntc nå8ör1sin ång?gt oltt 1'a1.

- 1t -

VArons sällskopsefton
hö11s på Gustlv vrsa och Hr_;tous uEglnslutningcn
v:rr mycket god,
Ett ov
donsgåril i Stockholn.
visoala bildLer (dia) ae
alo t!c avelsrAden,
Oöron Nilsson,
tilL
corgis.
Ilans kohncntlrcr
bilile.svoDskE och utläddska
Vi vct väl aI10t
6o ver personlig:
och Bycket iniress&ata.
då
3tt boaLönniDg ov huailor åIalrig kan bli helt objol:Niy,
vo!o dct ju i.t€
roligt
Iiingro,
så dLoi var nyckot yirdefullt
jeg,
Porsorliged
tyckie
&tt få höra Görens å3iht 06 corgitr.
att atot var synd, stt int€ ale cnalro två svclsiÅ,dcn vor n€il
kuotrandlo.
Nu
ocb dolod.o soal sig av sina å.3ikt?r och sitt
att det bl:v lj.tot
väl
hörAe jag nänliged
måDg^ sor iycktc,
fler
6ällsl:apsaftnar
Jag hoppssr &ti det blir
?€rsolligt.
av co16is och Etroe nsA
liknotralo dcnna, der vi far Bo bililor
al.laen aisku.slon.
son
ea lit€n
Uadlor kvellons
lopp utlottailes
!otslinscorgir
voans ey gdrry Josc!hcson,
H.gc!c till
EcrdcEs GaIlimaties.
ävcn lokalhyratr
ingick,
sv tio kronor,
i vililen
!ör en avgift
och l$ffe
utfodlrsiles
htssar och m&tt.r 6oal laudgångr iörta
a11sr tbe,
nils-arb6
törn1:rv
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Ookring alen 7 juli vebtas KvInRgs kullsyster.'{VIRRBLII I (iintru ej utstäI1d) nealkobdr m€d valPar cftcr
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roDt.
Trois ilotria haC€ vi 39 irundår på utst illningca'

ittr tlol
;rld

Ett

utrsttllninSsalagcd.

fiirr

vsr

utstiillare

att

fl.rtal

trog till

Corni-bedlömBin6eE

en bör.iad

pd gruoiL av

uist!tIuiug.n

hnDaltrr ii11

annilda

till

i förh'Lllotde

u{t.:ång ncdL 1O dc3er

'Iet
firloJts

tiirt
storc

nisoRöi'lt
eil'31oi

uton:1us'

Väd-

ocb då och "iå regnlaLo dlct', non sÅ'Lant
8re!k1flt
ionar€ v!n viil och ävetr on hon blir
vrr ju vår engclski
gör sig och rör siC on
snutsiS på mi:cn,
vti och Iitli
Mrn nr.{ste nog såJ1, al't i vrrje
trioebus.
CorZi blitt"c
rci

vor

fall

ktinll

utdärki
fungerarld nrr:nglnent'i
gorl. :113 6Ilddos vi iu
när hctrnes uppfölninsl
'J iirlPj-iIEL'

Coiti-riDgcn

och stäbningoB

ve-t slltigcnon

också, meA Pia Bekkbus'
Torsionsson'
t3:"re ilirgittt

Yonn iDto barc tikcortifikåtei
vaons av
iianhutr'scortot
,iven en SrupPS"ler.
son ivcn blov
ons,rlskD importoA IiILtE.'iil"rNOtr BL-.Cr 3i!I-it,
visados:
Tre up?fulargruppcr
harhund (4 BIR).
l,:str
nöst bOsGöran ililsson,
grupp blJv iicrdons scnncI,
ldsto
och BIF. uttn

te grupp iiyttaretrs
grupp irutrcors

grupp Sick
utställniogrEs

cöraos
slht

VclIin'
och Ir']djo
Por-Erik
iloscnqvist'
Gunncr och }l&rio_;'ouisr
ai,t bli SSD9 bists
iill
Crupp
vid,lre
l(oDnoI'

i(onnclr

n!si

bista

8lupp

ncd
ZcEIinn)
visodd !ina (iiyttrerens
mc'L :3nc'[a !ogolJoscthson och Sasso (Ctoopodro)
et+' irtvLigt'
om lydnac'sdressy'i
bcrs vrd d.o kutrilc ifrå6a
perlekd n!d 3114 sina
dr,r bådo hunaDrna lycksilos
insLsg,

litDr

bcdönninauD

I{gria

ulp8ifter.
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på Gustlv

trjffrndo
ant,rlet
noro

och alct blev

iBi!cssc

till

vilIo

SeBnsnfettaingsvis
('.Ä-

.'i:n

nint;3

oci

om

Ccs1.o

fr.'.6o!t

inirossondo

14iss Curtics.
iiiss

hos vårl

hadc förbätirats
cen,

3ir.rr'raÄ-

visodos

så strort,r

vor

ott

UngJonsgi!rr:.

v^sc-ltrll.'us
intr

n:irytrrånile

soLr sdöIldcs

orilnai

haae SäLlskapot

P& tisdogskväI1€D

hon 1965 besöht.

Curtios

Cor:iis'
stockiroln

sägo'

stdan

3tt

tyckct
:ii

hon ,rist

t,illslmn&trs

nc(l I{iss

tron onsi,
ilä alcnna dl6odc SSDs viirutsti:11nin;],
son d.: 'o 'd6daes som för 1.1,ngc
att !JlLsarno'
cllt,

!icFcn,
{rxmför

o:r ctrda hunil
viisoDtligti
au förbätdrlts
'n.last
Iioil :-1si'.: ochså'
hadc trai'got niuk !ä1s.
li uiställning!tr
nyc:iJt bättbfivil
saert fronisr
itt
huvudcn och uttryck
lJygSc!nå är Il:rcoot
tru ä! jilDno!o'
rc ocb ett storlok!n
och tunga,

lntc
cit

siL bra,

franfdr

vilkct

o!ovdckåaals

s1,ort

antnl

3lIt
irundrr

kan hfnföras
bcd!övtiga

''.c hos
).'hb.nsröii11

3t'! vinDctta i sin tul bcro! i ""1lniinhc'" lli'
(str1i;h1,
c'"i fc1,
stiflo)'
vie kDi.leilcn är för rtor
f,r .n exftligt
rctt:son yi bör se nyckot noGr upP nod'

rclscrnot
1-.ln

(Fcfrktigt,
batiagåil
liihplig

ilefakt,
notion

vitrÅf1do

dålig

rygSlinjc)

rv.c:i.
kiln *rbJt.'s
6cnoir
son nån onalast ksn lå buhd ocd g.Bom

son inta
utu

baribeni

bori

_ I? _
kloir

och viilplan:"rd

atl,

lör

öyrigi

brl

rrv:n!lcs

i oveln,

faI

förchomncr

ini.

sydn!rli5;Jn
ourtics
ulp

]:irmcd

Vialorc

tili

att

ilar

5a1or.
:-öt1,rr

vi

t.cx,

vår

bör LiIlas

va!

hrofti:t,

:iur:ir

ilet

sig

sir att

i tri-a

för

i:iss
a-0t eclta

liunna erbnt,os

och ,!irJftcr

:o!i.

srr

bö! bir3n

bunion

l{od-

hå11!!

huadlen att
slutcn

illop

dct

lysand.e röala fs:gun,
frå:rdes

Co!;is,
Ja,

iot

ii!

ocl;så m.:nj:r l

:,11tifrån

s:iull!

3ä1 JdrDa vilja
få tillb'rkå
att Ccn hrafiija
inovcl

blckbcigo

soo ovcBtuellt

!;o-

sotr vir

{3.ot.

tyJliJci

..ar C.cn
övcrhuvud-

gDistrr-Ddo
rikiidt
scn Los css dr ,lcn ju1.iröa.r

flDns

',r3bp-

i"rrn...

tass.

tiJ,j.ije!!

Procis

.ftcr

trclls-n

rch ij:rna l:: hi.!ö, oj:innt
rrbrtr
ir!C bsrtr:" och Cun får eo

scbcl,

hutrJ,

iItrossailt.

?$ s."adss::nro

s111on Dan sor ecl

Fi,lscn luncra.
ilcn vaili:rstc,

rla.::ör

iir

fa,,i

naturcn

aivcn i EDjIt-na?

qyckct

viqt!!valpir

r]assuto[

ned dca.iktiet

fö!svunnit

D.l f1&tt,
nrri: cllcr

bord!

sönaler tikcD,

vel

s.': uimi:rkanf,e

.öe

i)Lr, att
s1:i"t und.r-

och r'.c bör kli])pns
försl,a S,'-:Can
i:ld.cr, rlå do jir s:: yässa, ott d.o oracrs

bo!t,

IAr

v:Lvi,

tigct

skötsal

dcn s.ilan

undorlcGr

Irågdn

trioDde ilag.

Ci.nornn lilippcs
iioDcr:!s

att

t:^rr.

irundo bcio

liorto

zid cn- I v-cl.ors
'i!llrt:in".igt
!i\'ar
uEgr.lgr

noAl

!ro,l si)rrtrnCo

ftv dLcn uFpfattniDUJn,

no3 ncd l-!ht1i:;

lorni

och l,!iss

huDaar i fiirv:n:nsvlrt

föt,tor

vintorfruscll

m::!ki,

odcllortid

)at, lief, voro

otr,t pf,sso riycllct

nöjli-tvis

l-n sonncrvDlpar?

Curtics

dylikt

äq.l d.ot1r lcI

virl

plcttc

på hÅrt

ott

3v 1vo1n.

on datta

oxoepolyis

shdll

ntt

och lrnhurd.

av aom i hu?udsch notiJnoros

l3g,

intc,

Sivc:vis
winklodc:rai:bci.,j

uppfidrrntr

Curtics,

hoAa tun:ii,

ilon ifrrigassitc,

icI

botyCar

konna tillrdtta

do svcnska

l,liss

fall

ni,tt5

bos brdc
att

viC- plonorlodct

fro!

fl.,n:3

Dctta
nod illa

non nan bör 1'ari- troga nod,

svirt

rådao

rvcl.
hunilar

till

skulle

riy,ti5t

rtad.e
rU.-i scbc1,

dcn röd.. färccn

röde
fä!gcn
si[rt

H:.nga

i:rn
flcn 5r

O; cn onsialia:.rofiiii
kutrn:- tro,lucc!a
r'.csno färg,

!,vaa skullc
avladcs

föro

frdh

D$icrisL

keD varc
som hr!

bltrr!:ig

beiEc,

lot

intrE6srnt

cn doinc.ot

on utvii!,

för

soil, föruion

f,ct
hrlftis

oss alla
sctt

fa. hlra

vårs

Cor6is

forrJi
?.S.
tLtcr

0e allt
fi

s:r,:eaa

intc

en

cch -l:-la
ocl

nad
liuntiG

ocjr r'-lrtrcå
utrdct

liutrilo

d-c gl,n6no

Dillenbcclj

går cnligt

plonctna,
komn!r vi i h;sd att
p.i gtriis SiochholnsTboLna Oroy son,ionrrc
hon ynr sist h5r:t
1.965 och vi s3r frslr onot

so llrs.

utstSllnin:;

aonac utstä1lnio8

+

cci

cn så orf!-!oå

av hur dc utvucklots

ovals-

Cå v]:Ijs

iiruD fI"r3

stt

cgons::clo!

av i,rc?li1:at

han Ditsto

dit, hon ilr

tiej.:j-ar3

on ullshaitniog

Jasliväria

Introa.ukl,irr

ou vlckor

CorCi-uppfijdaro,
8ört

- l8 stt sin;lrc

siBtiriilt.

hundsr,

var

moal siii

+++++

och oit

f3 hurtr h.nnus

synpun::tct.

++++++++++++++++++++++++

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

(5 + 3) Födals 4 arlil
o Dbg. inp. OlDngcno! of ol+nti$h, 2 cort
u Ch Solb€rgs Sctty
Fru Liibet Åhsborg, Solberds iJård, 65i 90 :iartstsd
tot. c54/3o5 \7
t+++++++++f
++++++++++++++++++

+
+
+
+

+
+
+
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Ånsrs
Pä

!lr!sit

rod av att

c0Ficr

r

L97o

sr.rlnr0E

Svenske l:emc1!LubLea har

:o{5rt

nya

bcst

inLlsLr

från och ned I rars 19?0 Fiste rrtlFrn-. fjr ,u-lTg r:ILSH \'01-CI I
gwl.lcX Jrdras pi nitgra punkter' lriocip6ln3 är fortfarande deaeaa. oen i och ned att Bln-klaisen hd isförts ocb BIM taCit€ bori
h; föl.jsde redLer utdbcLatt. 5är cdielhctcn6 skull öterrer vi
leglerna fÄr hederspris€t hiir i heul€t!
ilen B.,et froSångsri"ka velsh cotgln
j- Sverigc uiler årat, utsiäU"rdnesniiseiLt s(lt. Ehdast utstä1l"ning
!äkn^s. lrlset u+de1as I SlCS:r r€gi
med SKK och SSD Eon drdiör
till svenskägd hud och utg5ris av cn kristollvr! :rån glesbrulc i
SFåIsd, Det giiLler att f,i si oålga poönå 6on nöiLlgi och den 600
efter årets oLI: utstdlnlngd fåLL f].5t po:.ng tilldelas heder6pri6e[, SkulIe vid stut,rrhir.gen l,v- hunoPr Ligga på sma poäng-

llemei Held€ns heder6prie lill

s]ma rimer den ned der. ;rilrlr€ lital€l utställningar
iir lika den ton lotten avF-i!.

och då d€

PoFngrn rliknts ri att aLLa pLrccrinPar i konlur{lnskJacFLm' ger
oo,ini. 1 ljnahw.dskonkurcn6k I dss, SL[rårkf^s5' Chmpionklasc och
VetcicntLss gcr I:s Fris lika .ån5,. poLirrg soL stAlet huda i
konkurensklasscn, 2ra pris det ertofet -1, 3re Fris -2 och 1te
Dris -3. (on det t..x. iir ? hwru i Ul"k blir po;ingen fär ].ze, 2za,
i," o"h l,to pris rc.pcktjv. ?,6,5 och /, J'oring) Bl;-klasscn r:lmas
iå att sln fär li.ka nångo pd)rg eon swmen av smtfiBa h6ds och

vdje hud rC]oas
tikar i al"1n konku'tensklastcma (oBS
g,ång) ntl-Z:m -1, EI;,-3:d -2 och gIP,-/*rd -3. Hsders
placering riihas.
DesButoo ges fö1jed.i Fluspolngl
BIc +5, 2:a BIC +1, l:.'PI'' 12
BtS +25, 2ra Bis +2C, 3:a B:S +1i

eodast €n
högsts

ocl: l,ta Blc +I
ech l,:A BIg +10

Efter ulot:il1n1ngFrm i Dsdelyd' llalEö' lrristcräs ' Gijteborg,
l-erjö och StocFJl;La 8€r Tio-i-topF-listsn ut pd föIj8cl€ siittl
l. S U Ch ]lerlens llela, O.Nl1sson, stockholn.........'.......50
2. Fucors Cil1a, G.o l1-L.Ro6enquist, Höllviksnäs.'.'.'...,.'31
3. chilpy-Girl, å.Torettnseon, xaUbäu.......... ..'.'.......28
,1,. Hi1,]e@eor Black !'r1o"' G.Dillcnbeck, tidi'-ä............22
5. S o DK IJ Ch Iucols cyrano, C.o !l-L.nose'r -r.'..,'......19
6. S U Ch li:rttdens Blone, l,.BLugberS' lnskcde...,.,."'....'14
?. Or@C:end of Cldtlgh' E,\ic.linget' Johimeshov.'.'....'...1-2
-. N-o-nD U ch C,:ridog of Tynaw!' S.iJitsson' stockhoLn... '. .. '.I2
9. Sol-bergs Uncs.E, J.Dallströn' Cötcborf ....'................10
1ö. S U Ch Casefla of T}baur, C.Nilseon' Stockholf,...''."..'..8
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Eng.idp.
fiILDJNiL.NU^?
tsL..C.i
FilI;?,
ccri ocir bjsto ++
!+
'+
hcnhund. Dö JohanDoshcv unalo! liiss Cu:tios +*
+
++
Terry Dillcnbcck, Bögeicun 7, l8t 46 Licin;ö
;l
1*
'tcr, oa/76j 48 99 cllcr OZ66/42j 57
++
]+
-++ +.+++ ++++ +++ + +++++
++++
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + f +++
r'+'+ ++'+
+ + ++++
+.+
UllGr'^ CUi.IPIOFS

Mr,xjö den tiJndo m3j vanD uDjtikcn ilerA$ns;;!11, ii8cre
och uppfiitlorc Göran ][ilsson, Stochholn, sitt ir!itjc cortifikat och bley dj,riu-Jnon Sverigcs ynUstr! yclsh corfji-ch3n!ion
gcnon iiCcrnr.
Iiolo vir endrsi 9 $inador trc;r 13 An_Car aaenÄI, då hon fick sia titct på, dLenaa sin l,rrdje uist,:itlning!
Samrrc do; kröntca ochså No!,alons yadsda ilord.islio co!Ci-chanpion.
Dei vcr hoahunCen i(virro, l6 rninader, ägsrc och uppföAoro
:Iils-.i!no Tij!Elöv, Etrskcdl€, sod pö IDte!nrt,ionoIIa utrsiijllni.iCon i KrisiiaEsan{], tlorsc, vann sitt ir,djo ccrtitil&tr.
;ivirro v1. utstål1d tro 3ini;er tidigare och notl si:ra corti?ikot i Daodoryil, I$mrierfors ccb nu [ristiansena- Llcv hatr
rokordlung !.Ior.1 isk Cbenpion.

Fri-n Englancl !",pportvras, att C,1 Casrcfl Ouskic ::di;;ri Bu
irsr vunnit sittr 27o ccriifikrt
rch dirmci ?clar h+nliundsrekorCct ned lnt Cb Zcphyr of Brcoe, vil:icn vrnn sias ecrtifiksi
i tuittcB på fomtiotst€t.
Duskio ltaights r'lotier, Ch EvsncoyJ porsonslity Gi!1, j.trnchnr nuncra iiklokordetr aftor trit h& vunnit tg cort-

:iEIINELiJOIISEIt

P.,i:i1 r;{G

0;*iIGEli,',N 0F 0IJ-NTIGli (EåC Ch Kaytcp tiarshr-lI/iiaiBrIj.e
of
0lrrtigh)
5g Evc Validgor,
Joh&Dncshov, parealc dan 2I-22
mars IUiBELoW'S iOnGEf liE:{0T (S o N Ch StorBorbanlis
SuItivor)H Ch Purbclorrs
filippe)
ä8 Eva .!nspac1., Os1o, Vål?Dj.ng
v::qtas 23 noj.
o;iLilcLliÄi{ 0F 0L,$TICh (Etrg Ch iicytop }iarshall/Uaa;Bolio
of
parxdc ic; 15-I6
0tnntigb)
äg Evc Vali.ngor,
Jclrontrcshov,
(S
cpril
P..llEL.h
o N Ch Stornerbanks
Gulliver/Int
o:Iora
Ch
::yttaratrs
Funny Frce) äil Cu!Äar cch Mo!ie-Lcuiso:lcscnqvist,
IlöIIviksBlis.
V&lpnins vinies
l7 juni.
OÖSl;;ItrDE1lN.,N0i
BL-cl. FRI.!: (8Ea cb tiildeDh2nor
Crown ?rirec/
flilalcnoanor
EvcDiDi Star of tsuIcr!i8')
ig Tcr!y Dillcnbock,
(Nora Ch Clrldlog
p&rnds dci 4-6 naj i,VLi:rELIffr'.
LiiiÄgö,
of Tynayr/LiIliput)
ig iliIs-,irne
Törntöv,
Enslicdc.
VoI?Dio8
vLntas 6 ju1i.
Cii LEES MinT'lN (Dng Ch Lcos yonnao EagIe/Loos Brunottc)
äg
pdradl€ aen l8-20 opril
ierry
Dillenbeck,
Cocrico
Liaingö,
(Isi
o nold Cb Lyttarens
Hcppy-Go-Lucky/Int
o USi Ch V3aity
Fci! of Cs6count,y) åg Lers-Åk€ öhrn, R'önDiEds.
Val?niDg
v:nias
20 juEi.
vÄ"PtExc-

AMITy (Teddy/Norrsiiters }luLte) 1g InF€r Lwclv3ll, Xallhii-lL, född€
den 12 lui 6 vclpar (2*2.) cfbcr Nof-D Ci: .ÄMBASIS (Hcluian :olsd/

l{erdens Elektra) äg

Cijrd Nilsson,

Stockholn,

TledaCEkviillca före utstiill-nilBen pä Johscshov inbjöd S1ICS tiLI €n
gtatlF hedlerkBs tör en kväll. lnt€ nindr€ än 18 cor€is (av n* 20)
va ned och triinade uppvisnlrg av hudar. 6ö!s Nllsson fugelade soh
ledde vlseilc hu hadma skall röra sig och visa upp slg i utstiiLi.nlngs!1ngen fö! dond€n. Vdje natte cch husse flck lndividuefla råd
för hu och på vilkot sätt !€spekil@ hud y16ade sle bäst. Md träned€ huddoa ctt stå på bord och låta donden titta på tdnd€!!a. Ett
nyttigt noE€nt vu att gå i en triegef för att visa rörclsena f!ån

trc sldor, bokifrån - fr6.n stdu - frelfrån. I smanl]egct km niir
nas att Miss cEtLes tycktc att hudsn. vis&les upp nyek€t vät på
ut6tiillnlngen, rllket va! lolj.gt äveq oD det irrte bsa @r ett resultat fråE he.llerkvöllcn.
S.$.

If=3=

=E=9

2r

nars

Donore: 01ilf Roig, Norge
tC (2+8) vclsh corsis deltog

på. SKiis Internotionelle

utstäIlni!g.

iiuDdar

CIR.:,110 (Pe!ry

Ådl(3)
- Siolnrerbanks
G. o Ii-L. RosenLlwist,IjölIyiksnes,
Cert. C;CIr,
tIa (3 Blc)
PllGGi!;fiIrL PIPE l.Li.J0't (Ch Peggysmill
Jhistler
- PegCysmill
f,,a{n song) G, Jahanssonr -^ndersto!!r
2 sk1
Tikår
3!l!99:i

(nytt"rons
-ii)ache - Ekenoxds Ken6)
IL Jägolval1,
Lund, I ukhI, HP,2 sk1, ch, I jIE
(Int o Nord Ch Yorksn Gallant
SoLIIER0S F;RI;i
iinight
- Ch Solbergs Betty)
S. ilxlmqvist,
TrslIeborg,2
ul(hl. ilp,4
skl
(Nora
ch Carrcog of lyn1ur - Penelo)
lJIÅ
I-E, Olsson, Siebag, ?__gL!
DoFNA (Xord Ch CrraAog of Tymarr - Panela)
0. o M-L. Rosenqvist,
Höllwiksnäs,
2 ukl
CILLi (Perry - stormerb&nks
Kaka)
(}. o H-L. Rosenqvi6t,
ilö11vi1(snäs,
Cert, CåCI9, 2 BIR
PEGGYSMILL PE-lCii:ll;CE (ch leegysnill
ilhistler
- PeggysDill
Dass Song) V. lisfström,
Jälluntofte,
) skl
(siatrykiaDs
ces?er
Grace)
3!!
!i-L. Åtralersson, trandhagen, LOll

I=3=:=l=E=!=4=1 5 åPril
Dooare: Carl-0Iov Junsefoldt

a2 (7+r\ vclsh corgis il€ltog pi, Sliiis Intcrnstior.lff,
utstä11!ing,
liunalar
ul(l iivlitRB (Nold Ch Caradog ol lymovr - LiIlipui)
I,l-ri. TUrnl öv, Enskode, I uLkl
ökl nYTTI-l:iIS 5i0l1E (lIo!d Ch Rytiarens Toh Titt - Itrt o Nord Ch
nyttarans Juona) L. Ringberg, Ensk€aLe, Cort, Ci.CIB,
Chrspion&t, BIR (l BIG)
on;iIGElLiN OI OI,ÅNTIGT (Ch Kaytop Molshall - liagiloli& of olaniigh)
n, VeIitrger, Johanncsjrov, 2 skI, ch,2 !IR
3jlLIÄL9 (eyttarons ^:ache - Esperrnzo)
H. Vid6n, Sundbyberg, ]-g\!
(,.;l' Goytincs iilftiral - Norrsäters t{oF)
Mlf
B. Bekl(bus, Ka1lhär1, :L_gL!
.iver - C1l Byttarens
S0t;t;icS fi,rljLET (S o If Cir Sl,orn.rbatrhs
Racoon) ts. thulin o ts.1örnberg, EaKöping I 5lil, Rskl
(Glydlririotr
iodtlsdod CH
C,!,l,iD0d
0P
t'flrtrl{il
Stormcrban:;s
Chkl !108D
Coridlwen of TyBavr) S. !lilsson, StochhoLd, t cirhl. ck,
RosCrlCIB, 4 BIR
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ukl
ökI

västorås ?orts.
Tika!

(:,lord Ch.lmb3sis - C}r Casella of iyDovr)
C, Nilsson, Stockholm, 1 ukhf ilP, Cert,3 IJIB
LILLIPUT (S o I'I Ch Storecrbonss GuIlivår - Iat o ilord Ch
jlytierens Shopgirl) N-,1. förtr1,öv, Enshcdlc,2 skr. ck,
liERr)E]{S iiEL.^'

C,.CIB, R6IT

(Cl Ryttlrcns Il1or - Ryt,iaroos ilo11y-tio-Li:thiry)
,ir. Linilgrco, Broomo, l_lL!
-.i;:liisÄTE?S l{UTT,i (ch cayiiiies
Septombor I'lorn - llorrsiiers
llas Prssion) P. Bohkhus, Karlhä1I 4 skl
(
Intr o I'tord ch cravlcycrov ProEk "ctkr :lll4&!ll!_li!!!lLji9{l!!M
Ccigcrs Josophino of Cof,foId) E. Lindlg.cn, trronr4,
lJ!3!-!

.sCricl

l=-9=9=9=I le oPril
Donere:
2 (I+1)
ökl

iJkl

Marianne F[rst-Datrielsson
e€1sh corSis deltog på utstäIlni.ngen

anordnad

iluEilar
ÄLL i,IdrilrS
EVERI'TIME (Int o Nord Ch Ryttarcns
Lucky - Äll Oightrs BoDanzs) l-M. Litrd.tvist,
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Siggcrs, EnSland
5 (2+3) {elsh öorgis aeltog p.3' flDska i{of,nJlklu;bons IBt€rFrån Sverige ileltog:
oationotla utsiällning,
IluDdar
IJ-I&!E (rora ch coraalos of Tys^vr - Lilliput)
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Tikor
LILLIPUI (S o N ch Stormerbonks Gulliver - Intr o llcra ch
IlytiErcns sho ps j.r 1 ) I-^, 1öruIöv, Eoshcdo gglLi--.lqlqIlL2;4&
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L2 (7+5) velsh corgis asltog på SsD6 utsiällniig.
RuDdrr
llEnDEi{S GuORC; (Cb Rytt,a.rns Jrome - Heraons FiIIy)
ukl
S.1:ilsson, Stockholn, I unkl, d!. ilskl
J rrcrrc (srtrtlyLta's co"p"' --ciiiTi-,ln tr6tr, V:1 Ir6lunda, 2 uH
SOLBEIIGS UNC,irS (S o i{ Ch Storncrbanks Gullivcr - Ch liyiiaökl
.ans Racoon) J' Dahlströn' Götoborg' cort. 2 iIIt
PERRI (S o iil ch storscrbonks Gulliver - ftrt o i'lore ch Eyttrelunny Foco) ts' llagnussoD, Ärvlngon, z sur
SoLIERGS OKiI (S o N Ch Storncrbeairs GuIlivcr - Clcopatrå)
Kaxrstad' I skr
-""r"
cI:...iio (Porry - Storncrbånhs Kåkr)
--f.--fiiTi.g,
O. o M-L. rlosetrqvist, Höllviksniis 4 5kl
c.'.ssII1.iD cLIPPEc (pcrry - Bingos Julia)
/'. Krusc' Gdtsborg, l iiH
I ikex
:lEr.DENs -iI,A (Nora ch trnbosis - Ch Cosella of Tyn:vr)
ukI
G. ltilsson' Stockholm' 1 ukl!l' llP' Cert' f,IIl
ökr
CILL; (Por!y - Stormerbanks Krka)
G. o M-L. ilos crqvist Ii;j1lvihsnäs ' ?lEf
SpcIlboutrd
LEES SoiicnI,lt (Lces Golden' iiod. - Ch crayihoråes
!.{e1ody) l. o ii. Hurtdn' Upps41o,3 sk}
(S
o:'l Ch Stormorbanks Gullivcr - Solborgs
SOLtsA,iGS e0i{-)4
L. lhsterg, liarlsiad,4 sht
61i";t
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E. .lxelssot, 11ölndel 2 5kI
'
Dooorc: llilliod
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Tikar

I3lM (.(starrrkttrns casper - Graco)
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l-gL!
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hD' 4 DIn,. bP
I ukI. I ukk, hP, ccri'
God
I'icDtaIitet.
TilltrTrovligt
bclonso!3a'.
GoiI bcnstonrne.
Jro iyp.
och fbtBr1 fron:
;rt
och 1å8 i hasoi.
ldnån huvual.
sig
v:jl.
liördLo
tcr.
tri Il:r)
(S Cg liytto!ctrs
Bto6"/ilcr(lcns
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Göran Ni.lssoar Stockholo,
UpptödMil
1 ukI, 2 ukh
irofargedl'
Siockholn'
NilssoE,
I
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YäL b11atrserca-.
TreYlig
Uycket t!ev1ig'
5i:u11''ror
Bro naclir,
nyclict bra päls och honilition.
;:unJr hcft
iaötde si8 suni.
Starko ben.
och froBt.
blttro
bonstonme.
!-9.lil

(ttollo cil carados of Tymrvr/Cvgnus)
il' ;crtil
UppfbCard, Evo Nyström' Btrskedc' rgrrer
I uk1. I tli:r
röA och viir
Dltracrydl'
Bcnitsson,
iirnt ll itot : God
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Trevlig
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nqueliiy'r.
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ocil huYudct
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lrovliS
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SundberS' Eashctlor :igcro 01ga
liarl-Drih
2 ukl
Enskcale, röal och vit,
Frdtingorr
Brn hals'
-lra, siatka
huvual och utiryck'
-i!pfo,foto,
TilItÄlanda
irotri'
](uad. h'- b:ttrc
b.n,
Gansktr hort I' krol)pco,
ls;ai1lv)
Bromc/tlc
MlrDglls Gno;lGE (S Cfi ilyiter':ns
iivcrt
igorc,
stockholnr'
Göran Nilsson'
Uppfill*",
2 ukl
trelitrgad'
Stock\ol6r
i,lilsson'
God.
ilclt.Iiioi.
i
övorhuYudt'iJ
och täti
lll8got lit-'n
ty?.
Trcvlig
huYuC, nacltc.-och
för cn hiDhund, aon har trovliSi
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rrt
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dlivenalc
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Kundo
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of Tyervr/cyguus)
E!!l!
Uppföilare: 8vs Nyströn, Enskodlo, dgorc: vola Elastodtt
Bromha, röil,3 uh1
MetrtoIit,ct: Cod
LivIig och p& alo!ted ocd bro l1ogd. på trcckcn. IillDålig ?nls och hontutånale huvuA netr ganska stort.
ditiDn iC1e. SluttandlJ kors.
ökI TX!Df (cH caytieos ,ldmiral/Forrsätars No*)
Uppfödaro! Udo 0stbo.g, StockhoLnr ägere: Pic Dchkbus,
K*1lhäI1, sobof ocb vit, I ijkl, 2 skl, hp, cii
Hontål itei: God
HuDal ned stiI.
ftevligt buvud. Bro neckc och s;:u1alror.
OoiL bonstomdo. CsnELo lång i h6son och reh i liDi:LcaeD,
vilkei tdrstördo baas bakbonsröroIs€r. PäLscn något
(NoRD cH carcalog

Yl,gig.
0F

O&llllcEl,{ÅN

OLTINTIGH

(Eng CE Kaytop MarEhall/}iognolio

o?

0toutigb) Uppföaa!o: lIya Lcpper, Englandl' i:6&rc: Eva
Valingcr, Johadnoshoe, sobolr f_!ElL2__gL!
I'ientoli.ict: Mycket brn,
Bra pIIs dv brd
Mycket irsvLigt huvual och uitryck.
kvelitet.
Bro skulilror och viil välvd bröslthotg. Ganska
råk i knSl.ealea' yilkot förstördo hrns ry8gliÄic och bakbonsrörclsor.
glPE (Porry/storEorbanks Kaks)
uppfödlore: ouunar o I1&rie-Louise RoscnqYistr Ilö11viksträs,
ögåro: Gunnor Ek' Stockholn' röd. och vit,r 1 itliI. 4 skI
Montalitot: God
Bra
Tlovlig iyp. för fång i länrlsn. BtÄ rygglinjo.
Ddeke. NAgotr 1äti beDEtonne och g34ska os;kcr i rörolsernai Modclmöttigt huvual Den bra ö8oa' KeDacs g.nskB
negor.

chkl cinÅNo (Porry/Siornorbaolts (aka)
Uppföalar€: Gunaor o l4aria-Louiso Rosolqvisdr IIö1lviksnäst
agare: Des, röd och vit, (1). I chhl, ck. hp
Ueatalitct: Goa
uychei trevlig typ !å hund.. väl bolanseraa. !ro buvudl
och udtryck. Ilö!,]o sig vd1, Bra front ocb firtior.
Trevligt tsspcraEebt.
IIoITD CiI C:!EÄDoG 0I tIMÅtr'R (Glyntirion Sto!mclb&nks Bondsoan/
coriilven of Tymavr) UpPfödare, N.l{. Kevi11' f,aglotrd'
ägero, sivert Nilsson, SiocEholn, rö4, (1) ' 2 chkl. ch
UoDtolitet: God
vä1 bolcnscrail. T.ovI'lychet trcvlig typ. Bra silhueti.
Rör sig Iedigt. Yål viahl&de
ligt huyud ocb uitryck.
ben.

lI0;) cli Åli9[3Is (Eelerian IloIeadl/HolaleDs Eloktro)
Uppfödare: Letra RingborS, Stockholn' bgcrc3 GUrcn NiIssoD,
Slockholn, röd, (I). 3 chh1. ck
ilontslitot:
Goil
Bre Dacke
HuDd noal stil och ned en tilttslatralo silhuott.
och skuldlror. Tilli&Iane€ huYuA. yä1 bcl&nsorod. Äv cD
stölre högro utstöl1nitr8stYP.

- 28 chkl IiYIRIE (NoaD CH crraaog of lyEovr/Lilliput)
Uppfödorot Nils-Arnc Tört1dY, dd1r.: Cnsr rödt
(r). + cr'tr,
"t
Coal
llcntoliiot!
Br1 iyp. Ara huvud och uttryck. Brd nache. Korrekt
1öngd pS kroppen. Bra hotia h3sorr oen fJr r!h i kträlcAca och dliliSa bokbonsrö!el.ser. T!cvligt',cnPcrBnoBt'
Cii G.\ITII(ES B-liJIl (ltO.;t Ci{ l{orrsatcrs Ncst}/iiCtr- Cii Loonin€
------s;;;;;;lt-uppf
ödaro : ä. o r''-li. Ekmon, sa11,si öb&alen,
Lgore: G. dåkenson' Stockholm' !öd, lal
l{entolitet: Tyckte irtc om ått Ean rötdc brnod
TrovIiS typ. 3re sj.lhueti, McdeIsåttigt huvuC. DåIisa b{kbensrörclscr.
PInRT (s cE stornolbaaLs Gullivcr/INT o Noåt cii il,:.ti3rcns
Funiy Facc) Uppfdalare! Gunnor o }lerio-Louj.sc loscnqvist,
EölIviksnäsr ä8arc: Bcrnt Mlgnussonr;it"f"go", rödr lLI
Hcntalitet: God
Brr kvslitci ?å pdlsen. Yi.sade sig lugnt. ;ro rygSGansk& grov i lluvudet. Iiunde röra si; fri3rc.
liuje.
S U cll RYTT.iR,ENS Bli0IiE (Nori; cs ?yttrroDs T06 Titt/IilT o
1I:11in,
i{ORD CH nyttercns Juaoa) UpPfödrro: Pcr-irik
Stockholm, 5g1rc: l,cno Ritrgbc.g' Stockholn' !öd' &l
l"lcntalitct: Sorgligt iLå1i8 i t?mpcrlmcEtct
Era bcastomnc. Dr1 ry8glinj.'
!ra nackc och skuliror.
Iiijr sig medolnitiigt.
(S o sI clt Lees Dosign/Dene"eikt @ aicts Beotrice) Up!föal&rel Iiåiid J&!sson' iiö1ör åg&rc3
It. o i!-M. Ekmrn, röd, l_!lr__l_:g!.blr--SL
God
lientalitct:
lont,astj.sk fö! siD ålAc!. Utnlrlit liin6d På nachoD:
Eördo sig vdl fö! sin ålclcr.
Bla froni och fötter.
Ganska rxh i knLilcdcn.
NonD Ci{ RYIT,riljNS 10ii IIlT (Ii!t o }lo.i, cti liittordDs Ivonho€/
INi' S o l{ CE BanJaLicts Belindå) Uppfö{e!e1 Por-li!ik
ltallin' Stockholn' iigare: Lene il,ing!ergr Stocliholn'
itrefä!Eaal' (I), ck
f.icnttrlitet. God.
Bro 1:tng.1 pL trccken' Uinörk1, kvclitet
Bra silhuott.
på pä1sen. N4.got för lång i kro?I,en. ;lörc1o sig 8atrck8
brett frsm.
T i ko r
uk1

CiiInPI-GItrIJ (Teddy,/Norrsciars Nutta)
Uppföilare: Pia tsekkhus' Kal1h5'11, iigere: ;irEii,t&

soB' i(allh411, rbd' -l-i!:!--f-l&Er
-' -k1.
BIB, SSDs vxndrinqspris.
ltcntDIitet. God
liycket väIbyggd ungtik, VE1 btrlonsernd.
Bra nacke ocb skufalror. Br1 lygglinjo.
Sku1lo önska nt-got mgre stop, neD ennals
tr€v1igi.

Torstons-

ccrt' hD. ck'

ilörde si8 l!iti.
Stcrko betr.
är hoaBcs huvua[

uL.l

ar"r'l no"o cI,i .^dbosis/ ch cas€fra
StockholE'
ögero,
0öraa Nilsson'
of Tynawr) Uppfödoret
lioricnne
SkogIund, Se1lBds, röd, 1 ukl. 2 ukk, 2 skl,
ck, hp
God
l.lcDtalitei,
tik.
Vdl balånsorsd.
B!a ncclto och skuldElogont liien
ror,
Canska tundo föttcr,
PälBra \uvual och uttryck.
scn g^-nskå njuk i kvalitoter.
Firly)
IIEIIDEIIS GR.i.cE (s ch .i,yitar€ns
Brone/iterdeus
Uppfödäre:
Gd!on NiIsson,
Stockhol-n, dgaro alnsr sobclt
2 ukl
Mcntilitot:
God
Bra rygglinjot
Söit huvud och uttryck.
Mycket 6legant.
n€n hon dr fdr litsn
och har för lätt
bclsioono.
(llorrsöters
N i e 1 Io/No!r
säters liothing)
iloltRs;iTEns N,rNl
(ariD Jassson, Hö1ö' dgaro: Eogar Stålhsll.,
U?!födare:
Välringby,
röd, ?__gL!
Mdf,t3litat:
God
Bra nacke.
Itrte acn typ iag
Oodska titl.tralaude
huvud,
I)åtiga bchbcnstyck€r om, ,lå ho! ttr gnnskl bögbent,
rörclser,
Nothing )
Nie Ilo /Norrsälrors
llonils;itERs NEi{ sT/,? (i{orrsote!s
JoDssoDt
UppföCare: Karin Jatrsson, llö1ö, dgero: ;liraii
Bromma, rödl, 2 uhl
Mentalit€t:
Ooil
Gadsks kori i k!o!pen.
Tilltxlandc
huvuil.
Bxo nncke.
I för höBt hull.

ökl

9M!

fuRDEIIs {iop-o,-}rr-TnuMr:

(P€rry/storncrbanks
Kaka)
Uppfödere:
Gunfltr o Marie-Louisc
Rosongvisi,
Höflviksnäst
agare : ilas, röd, fjEfrf__S4r__2_jl!r__!l
Mcntelitct,r
God
Bra Docko och
3ri typ,
Väl belsnsara(I.
taör sig aktivt.
i huyuskulalror.
Bro front
och föt,te!.
l.låSoi krcftig
dot ?ör cn iik men huvudet tilltalasde.

cLioP,.Til,'. (s cn roboso/grack
Burrie)
Brommc' lgarc 01of Fogolbe.g'
UppföCerc: Dvs Lindgron'
Lidingö,
röd, l__!!L_l!_jAl
Ucntel itct:
God
Vll bolcnsoredl
Förtjusinale
huvual och uttryck
"quslityrr,
Förtiusanae
?ront och föttcr.
och irevlig
typ.
Utn3rkt
yäl
into rihtigt
tih,
Bakbonsrörelscrno
litcn
upovisail,
öaske.
så d.riyanale sos jog skuIle
(Holarion
RolanJ/INT
o;loRt Cg i,iootr-

rocks Binette) Uppföalare: P€r-Erik {oIIin' Stochholmr
ritd' I-iål!&
iigsre: Guondl Cssserfotdi' Vä.Ilingt
Mentolitet: God
Mychet trovlig typ, Yi1 bDlåtrserrtl. Brr silhuoti.
Trovlig nrcke och skulalror. BrF- huvudl. Bra kveliiot
p3 pdlsen. NåAot lätt banstomns. Visode si8 vlI.

öht

- 30 I,IL;/IPUI (S D N u;i stormorbanks Gulriver/Ilil o ilol! cH Rytiarnns Shopgirl) Up:fö,ioro: Gunitla NyberS' Stockholn'
ögrre, iiils-Arnc Tör81.öv, Enskoila' röd.' f__!4
Meniali.iet: Cod
?ek rygSMyckot sött huvu,l. Bra bcnstoDmc. Brt front.
linje, nhr hon ståri fSrstörs något' nl,r hon rör sig genon
ott hon ir nAaot för rok i kn::1cilet, villlct oc::se fö!siör
hclDes bokbens!öraI3.-.r.

IlfTTi.Eljl{S ZEr?LINi (IilT o i'iolD Cd tlolaricn Lo?rcchsun/ Ii{T,
o Dli Cil }icoDrocks BiDctto) Uppföalcros Per-Eti!c lte11i!'
stockholnr ägaro llgri4 Josulhsonr ssIisiöboaoa, röal,

1itkl
licntalitet:

S

God

i(atrskc Då.8ot sdor och hrEbunlslik i huvuaot. licd Yöl
by6ga, l!ovlig hvalitet rå ?dlscå. nörAo si6 v':i1.
sOLfAlGs:l;tLENE (s o il cä Stormo.banks cuLlivcr/It-if o lloaD

iisrlByttrtons Racoon) upptddareI Lisbcth;hsbcri,
stoil, äg3re; UeIon& BrofaIh, Bro' rödl' I öhl
Goa
licntllitet:
Bra nacke. Rih rytdlinje.
IrsvLigt huvud och uiiryck.
}lcr då1ig bensto60o ocll :;! out-c$ En clegont 1it.a tik.
vccl(Iad löt !i.a åLAcr.
Fec€)
e!!!I (Ryttrrcns Ipåöho/iiyits!ons FutrBv
Uppfödarc; Gunaa! o liaric-Louiso i(osenqYisi, iiö1lvikstrlst
ögtrot Ing& i:nutson, StocksusaLr tlclär8odt ?-!.1!!
Montelitet: GoA
Trcvligt huvudl. Bre naciia. (orrcki 1tin8d lå Eroplte!.
?öii€r!6 mycket iuuo ncdl sp.etiga tÄr. Gusi{å lctt b9!_
stonjie, Y:l yiDkl&do bcn' non hon i. r gatrsk& ]åtr: i baIIEIIE}{S FILL-J (ttclrrian i(olf,nn/S Cli Cs3oLle of lymcvr)
Uppföd&re: Göron IiLlson, dEaron das' trrefärgdA, 2 iikl

Ilentalitet: God
Bre IängA ?!
Sötl tccknoa tik med trevtig silhuoit.
hroppon. Bra ne-cko och skuldrot. G$nsk& anclt huvual
soo sah6er stop, Ganska ILtrt b.nstom:no. liöraa sig v:iI.
t?ftiJlEtls o.locglxtt (iio-il) Cb ilyttarcns Tom Titt/INt o NoRD
Stockhold'
cii iytteroas Jufudo) UppfödEro: Pcr-Erik
ökL
ägorc: Leao nindberg' Stcckholmr röd, 2 "fel'1in'
1'lontaliiei: God
lilltalttrate huvudl. Bt& nac!o och
Trsvlig silhu€tt.
skuldror. Något Iiitt bonstonnc för sin siorlcl: ' 1t:taglarno illa eftersgalala, Yilkei försiö!do hcDncs fötte!.
Bokbcilsrör?1s€rnt kunale verE bdttrc.
iionD
ilflT.iRalls tErDi'r (NoR) cH liyttarens Tcm litt/1f1'o
nytt"""ns Åt6aå) uppf ödDro , P€r ' ik 'tler1in, stockholD'
sgare: ileDs' röd' ?-!E!
Iicnta] itot : GoA
-cn En ganska tlevlig tyP neal bra ]ruYuil. I för hugt hullt
vilkei förstör heDnes röls1se!.

- 3t Da;)bno)
iiEi'-DEl{s ELECTni (tK cal Goy Bira of Toy/l;yiiarons
Stockholm,
:goro:
Uppfödare!
GdraD Nilsso!,
Lrna :lingberg, Stockhol-m, r6dl och Yit, !81
ilontolitoi
I g4trska nervös.
liolt ur p!13
iyr).
SakEar I'qualityrt.
5E ganske irovlig
Inte strshilt
bre balibcEs.öidag och svår ett bedöna,
rolser.
cbkl

(NoRr, cll;lbbasis/ch
casello
ol Tymct'r)
iIllMI!_lLLl
dgarc: .lns,
Upp?öd,oro: GöraE iiil"ssonr
Stockholn'
s obe 1 , l_]_).__l_gBllbpr_9!r_?_jJ&
Brl iy9.
Väl bclanseroC.
;!s frotrt
iih.
liycket tlovlig
Brs ryg;1injo.
och fittter,
Korrckt
lätrgd på nacken.
Rijr sig vii.I och ohiivt.
S U Cii C.!SSIli;iil CLIDES B0lll{ID (S o N CH (iBsnaa of CDncouniy/
Flrrydo'
Cxssinar .ircosiE) Uppföaorer t'erstiD
iiatti!,
:igarer dlDs, röd, l_l)r4r__fu!Ef
licDtalii€t
! God
typ.
Bra rygglinj€.
Visado sig yäl
Söti huvuA.
Trcvlig
pSIsHcaEcs geEska !aka kBä1eal förstördle
och i utodrkt
hcnncs b6kbonsrörolser.
(Glyniirion
BonCsn.n/tbidv6E
CU C-SELIA !gaY!l!!i!
Stoiderbatrks
äsar€: Gördn ilil.ssor'
Uppfbdare:
N.lj. i(ovilI,
"i-G;;il
sNockholm, röd, l_U:__-g-Er_l_gbI-l
I:oBiali.tet:
God
(orreki
typ.
Bre huvuil.
k!opp och vdlva brö3iTrcvlig
liorg.
lörale sig v':1.
Hennes 1ågi ån53tta svars fö!3tör
s ilhu€tien.
Shorry)
S C;i ::iTT;iidNS .!0.'.ii; (Sydbo of CamcouDiy/Oyttsreas
Per-Erik
Vatlin,
Stockholn'
ägo!c: dns, röil,
Uppfödsre:
(1), ch, 4 chht
God
M€ntolitct:
typ på tik.
SakDBr någoi nquelityrr.
DD ganska trovlig
Yiilvå
Väl balanselad,
ljra kropp och
britstkorg.
lieralons li€ndel,
Stockholhi
Eo Dycket
Göran Nilsson,
U!!födore:
grupp, jänn i iypen.
att nåGra ev
trcvlig
Jag tyckorr
huvu,lsns var .D aning sealå och konsLo sskncr do aågot
rrnrsstl.
och vil balanDe f,r alli,iglEon
tv goa kvalitet,
seroila,
1 uppfkl,
bjsta Brupp, bäsit grupp blanC säl1akep3ssnt uisiällningens
alst bästo grupp
lunilarno
Per-Erik
I{å11in, liyttaroas
Uppfödsrc:
dr etr grupp oed tr!'vlig
typ,Bdd
don.
Det nest gcDongåcrile folet
Uppfijdarc:
Guln&r
Inte si- jänn
aons att bli

licnncl'
Stoci:hoIn3 D€tts
på det hcla tsgct brs buvul uppfkl
dr föt raka l:niloao4

Ros€!qYistr
iIöllvihsnisl
o Ma!i6-Louise
i typon.
äuncerDa i ' _ne grupp Ilar
ganska gf,oya i huvu,l!.
och föl stcror

cn ts!I uFpfkl

