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Ittöf llshrugpqh!,llet aill vi -L r*?1ll !it!€!.{oa lod t,

".it.ltlor.! hlil6a 8r &lls r*1106r ltg! itll a-? ohtl"t.
tötrr eÄtt hllillbtr€lro hqr 4+t gr s!r. .Elqtea lo. .fi-
t'ta tör rr,8 vs!!t de! åratl,lr åtl dc8 {eri r:Lquo rqkor
niD6 b@Aot' os Jog tv$t,g! Icvl ulqa ile{, 3r lf,aao pto-
neDodl on .El.B ooh ltto hylia d.og DcA huaelre r4i.trBD-
do oqtriEg blsait !6.t16r.! öt t8r Dlg o! &od, bj3:.t ttt
lslts alctr tdrho lr.tld vl nu br! tlutU! oar.

Tid. 8fx.rr llisfeltlorgllc utrtBllailg i siooktolil &.! ,!,
sltaber bsr vl t &, Aqt rtrstn !Ur.t ott gå euts i4r6.
lh.tai oray t vÄ! tirg. tlt.. Crayr soD !t oa vslkiha!

eBg.al.L Corgl-lpti!6itqra ostr -Eondla ?tqrå'ltstås !&T&ta
!A uoon pl,nlr i deltE as[öel, *E6 öF"r]g4 w og! Einir
!4t'o!t hert4e tttb 196t' itl boE dulilo wål s6r pt latetrc-
tlonells t, gtochhots. Ylll !t rc r$d hoE ee t7clt. or
Tlrq ö{f;Blr, rå.då ttl'lbst'i t!!.! Qurgl.-Prot 4/1965..

f,ott tyGlli8 lår dock Lagen vnra, Olåilte! 6tt !{e! ,a
lt.. Crolr I 8vårl8o törrlDao! nigot nEr vi Svod L &r

.i!te tout4tgtrr oti vl boitör. 9f, lörillgear trotr att
6B.Lea[l oD toD.! ilÄg her lrhatutt. till trenB3l!.lubb.a
e åt i rqd. Vi tån &t,åt taga qpp agD+a frågr t ttJ'r.l-
19[ !6r .tt aäho llqldrlntra sn EnatiEg. Det Br aln pct-
loiltrga ,ö!iki! 6ti a.t et kgl vqre tati,BEt soåttet 6 &!
i $4 a8ö! pi !8tdag, dl4qa qBar! rr.rt !Ä! Eöto de!.!tro{a
5öld4grlfsbuhEr ?14 iloDacltlctb€ns Bt.tEll.laa 1 Stach*glr.

trsg br Adak p[ ea Blaricgr ooh tltf de!å bo?pdr Jqg tå
.it !öori atrl oor8i. I 

"lrgen 
och aårgD irtr€!!9tiao

!lC..tlrå!iöo r&tifl I FtooLhole -pc! 9L o!Åre. ?lå+ta!.

ltqa vnalt ga{ hf,lsalEgt
Haat !k!ea

I
,l



fflr,:iJ j,a

it i,;;,,#i,,)

6r det dags för ä!!u €n av

S'CS'SÄIISKjPSArTn^R, Vi tråffes pe ouFiav Vala-llatrsur ugaton!-

eåril, Xarlbcrglvägon 12 Å, on villkänd dd.oss vid det h6r låget.
PÄ kvålL€Ds progru etÄr fi.ID6r fran SSD|s ur€iällaing pÅ J-bov
och ftån deb rtoE utgtälLDin8€n i tibdsor, aant 61idos.

Eltct preoiåiron pÅ nädd& liltroa s.rv€las "t€ på cngol6ki 9i6.,
ilv.. t6 tred 6u(lrichs6 och kdkor, och då hoppas vi dtt alle lkall
ht lot6at pl lugornu b.Dd. För d9t är ju d6t vi län8ter cfter
att !e görs trer vi träffds, ollor hur ?

Pri8.t för deMa uika aftoE är 1or- för såvÄl dodlo!4r aou iri\a-
Ddl!@!. lmålu ke töras ti.lI n.dånstå.ndlo p€r6otror bcl.t fdr.
20 oktobor, m€n 6r ma eont ut€ dottEgos ävcn rmålDiagu dcn 2l okt.

Cös och Sivcrt Fil6soD
E.s och Äs-llerio lkbaD

Cuilla trybor*

161. 04,/10 56 20

t€1. 08,/?1? 1l Oa

t€l. 08/6a 65 41

St hoppas vi &tt vi skr lå nöjet ett b;lss rikti8t såDga av E bedo
p,etr]a och nya Edl6l!m. itJiinrLICT V,ifAOn& I

69 /å\--9l Gi;\g/
ETr oBs rl{cl5!lD8 utsriirlNrticssupfit vrD rNT. u*tTr r StlEr,r 3l.lo

De dot Bcildol&ts BiE fr6.n SKl( ntt dcliag€rub]( i vid utstelhlaSt-
aupån der 31.10 f,r bearåeei onbcd.r ds tr.Slilllkapoi , aor år
intrcs!6red6 ett g9!gg!_99!_:.2-4!9!gl amä1e detta tilr oi8.
supaD äger rur på hol,ell Ätrgleis vid Sturspla! och kortd 51 r-.
trLadlel kavdj. Berler€!:äst är princcaaan Äntoinettc'de llomco, oaill i
IoDcoB k6Dn6lk1ubb.

ounills Nyborg
6€kr€brare tsl. a6 oYt!
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tÄt{EIrxDE{ 8,.ÅrI, \ritGA Fn'bl 9 [ILr, 1l !3i :'I:$Lr
Pi,fu{ I rllri 10 !rc. }lÅ!{dbibtBi{ siGLL iÄi; ]rlii-fi
2t ttrlr, 30 di{. (ito{sbt dla Elcq - degr ?o +o
24 poundsr bitcbe! t8 to 22 DouoA.. :eidLt
Iroa tO to 12 incb6! ot sboulde!).

cboller LirtoEli{,gyot tlota 4tt ieg sJllv uyckot
pgflM 

'aäit 
EIB bervgrot ott vtge er bui -

j6g LM.h€ rtutle hs gjort det litoi oft.,ro -
i"ioaoend,s"n" nybiitjtre ctt rtslt6 !ig 9: ii:6
gn v*.. hdDs huåel werkli8etr t889i ocb gör!€kd
ha.lfo rla a:4rt:Ud.ntag 14oE Aq gtln!3r lod eDryl-
Yttt.

.Bobr EåaDert-.Cotaubv XoDslt. Ugi! Jeg trn
bor I uthsrtarls ov Cor8l,-rikot, tr lteaszo nota
aetr€+ea ln öo flgatB Corgl-vflEnor q0 fltljioraa
ov eD !&t?i!!4t<te potlbgeire lf,tlgr- oB'o6sd::d-
6sil!.i!io i !+')natfden aailLelil9 rt&t oc! !äjf-.
Ja[ b$! i,nFa:tgtrsoutlg€ eltirgtbgio! I lE+te
orroåEalo. Äv io eLoqPlon! ,4g lJrckn:.e! tll lltr
naae! 196? lkulle iYl ha oslotdr tröt lEtt rEå
på lrlrtrerr dEe 4ei tlåal ltLlgs Oo.8l!. o9:r o!
ior rntt rtor. Jda X4l.t qs LöJdr ioi.,. v{Lget
rtå! late t !ÅJe:t tOrbållsode tlll ltseii'raeB'
8oo jqg tilL8nto .*B't' Er ilet ayb4tjslg} !o!
tö!.6k6r ott f04r, ugp corgir öaltgl aeE I ri6n-
aa-d.€a an&{f,lq vlhtg$, reb hol tr'tligl:oto? 3öt
ögonbltot.t- 

6r:

I

Eo td: ord! iåctDåAo leeo"öt btrl lAeutllut llla
?ropottlooo.i lllt o!! o.t$ 6it do St soidiY+ .eL
st irqilo ts*teriqx. f,åec Ä h&f eo volyd sY lOoO
t(rbi&tu oeL l-!tr A on volyr ol l?eg LnlJi,ldud.
0q 1ååaa Ä tråger 20 Pueår tksllo llCtn 5 vägo
6f;o! t44 !c[t,. ghcllo I alrlta ti*!n tS,a1l g
yHg* e4 pmd, .tlilE l:"Asn ,l vBg! Bttare är 14
pdrd. I

J4e ytll iEtc fölqttelr 6-ti sn Corci S! oä,Lr'ao
elier att ea Corgir ltagil !ö'Y:n:If,t-vir ni'!is
yortr t?ll g.lager ilcer höjd. Ydd J861"åroE.i gilll
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ät att r'.ei'rnstrcrl ::tt, yilit fiir nc-l si . ::lE.-
och ickc 1'! jln'"ti , clr 1tt förflttar:r. ^,7 7^.r
stlr,"rl ty li. r: if,ic v:r.i ;r1 sl.)r4.-.lr:--.-
tiker. 0n.let:;r s , rtt, sflllriirt,rinL- -,11
b1 C.rU ins i1a"lisl l :rijj' .it ylr- 1l tun
(Zl ,S ctn), iir.rslir ja'', att ett st;rrrr a::-t,-,1
vi.rn^.nrlc hunJar ne4 len i jj len v:i, s rc:: it-l,
st,sn"rrleil fSr ön ny 1.,'!r,Ise uigcf:'.r s srr
fhlje!:

Co!dins i(lealist!1 irijr t-r fl tuE (27rJ cfl);
er cveikslse onr I trrar (2r5 cn, 6r tj.t1a.ic1.
En vil)y..i:l CorJi .ieJ 1t tuns (2i,t ... -;il
våB€r omhring (?) puaa.

Po!sorlitcn skulf. ja,j eiIj"- .:r litci l:::. rr
och tilll:g;:!, xtt tihlr sku1lc bodjnas s.:r'::._1-
re, om :13 vor.. f5r storo, och blniur.i^,r ... 'lo
vcro f är sm:\-, viltet, om 'lön-"tn i r',J l:- : s, r, -.:.r-
tilI, skulle )'örja br..'\ stebilisor--:.'.. cgirl:i
?'r st or I :kon.

Mrr_uoritd tilnsfielC. ,irl.lrnsfiut4s :-ia ts- US-::
0n en 4ing on hunAs h:tj.1 är flstst,',1.14.r:,r::r
viktrl :)' hunrons höj r ocr, 1:;r?a,, hr:s -,,as{6s6q,
.clr.)i bur vilfö.'.d hn:r:!r, Dcr viI avy f iet
y,,rq hun\l1r nuoerr, f4r tcn.le!or 1tt, j. ::-lttir
nus!1er rch ba:ttro 5rnstonne. Viki I:-.: rc al
v1r^- ett tccl.!!n ?: :iycrlJ nir,j, ,,er-rr:Iii::. in-
6er ja,:, att {et ';r sy,lri 1tt, -.n-.' vi:rt: : i str1n-
.'.1r'lei i n"!-- vikt skullo tä:t.r.,s i)r: \utr'.or s ..I1-
rlnar strrlci', hrns löj I, Iinljl oc :.: s:::ir!!
0n haf, h1r I(irrelit :röj I och li;nil, 13 tr. Dtr3:1or
och beastrilmo, si. ör ocksi irlns vikt h rr-l:t och
nlstln slkort ni.lot ijvJr der nuvlra:,:r.o o r!-i-::i-
vilitor p! 2a rlund (1I k.j).

Lou/: rclr GI1/rys dunC-ock. ;un...c:-'s ..J- ru15, JSil
Vi tycker, rit .Ier besti tolknin;o: ae s3 r _-.!-

ions plrl araf rm vikt och sirrlok Ir o3-i i:;t^,-
1arCe, 3rn ljor.les f';r tlorr- 'rr s€C-,:r i 0!r !o8s
ty -.tr enil)l3k u?lfö11.; rch sn6 up_.r;atraes r:rIi-
Jer i samma rul,lil.llir- -.v rn 1nn4, u r.r I i' .r-.

Fö. att ohsliriva: tlJ srE mil att fi'1 L i:r\n-
'.nr mJJ krrr..kt ,.j', bonstonrJ, il:.ss-.-c. .,ro-
norti.aer, s: tar vikt)robliEct ban'- om si: själv.
l4ed andro or.l, li,t,, tnnvikte! iå htjd :icl t crrekta
eAensk)per i 1nr11 avs€eDden och brrtse :!i,: vikisn.

Me('l en rsrilticr på 2 tum (5 cn) i. rn si'.'.-:r Li-
ieu ras, ka. n1r inte kobnl if!c.B c: tyAliBofe
vårirtinD i str!Iok (vikt) ön v1a. soo:::r:t:on-
nor inom en stiirro ros nsl sann& 2 tun6 (5 co)
veriåtion. lln lfr truo (25 cm) böJ Srrhue'- i
joa konditior doA h{rild Dusklor vöAer.m::rir3
2.1 pund (ll kg).



Ty?sn hcr ä!r-lr1ts i-tskilIiJt (och fjcrt CJrgin
nera utpriJla4) 3€Llqn aLcD snerikrnsha s1':r:1aråea
antoiJs fijr 15 4r sedqD, DaairDs Corai ir mtrrl(bort
länJre i ryl:'cl o$i krlfti:,arr bcastca6: oc; sos-
sa; följrkt1i:ron nr hxr ocksr. tyn-r:,

Upp?ödrrr, sä!ekilt nyhörj4re, tär-ijor -,11t1.-t
stor bctyd€lsJ vie viktctri .lenna ör E1 l:ltt
ctt kontrdllera ocb injrD tolkåinA 3v r'-ot
skriv4a oxdet forlrrE. Lyckligtyis bryr sig
lonlrnt rilr1ro om yikton, {l- doi intu finrs nl-
got onkelt s6tt dIIer nrgot behcv av åti iiru-
itollsra a,.i. Do flestr -1!mlr. vEljor s:::1 rin-
nlro inrm ,r-rn aagivna höj:'.bostännelso:, iöru'!Brit
oit de her en reprcseniotiv srnlin.; buna-..r sn-
nä14a.

Vi 1! nyckot tv6ks4nna inför tr&ann on cn äL:r.-
rin{ av etrDC:rAen e30 neleer ett ett, ?ä!:"-l1i-
g1!de kunae ya!1 önskväri on 3ct kunLe _ijr::s rän-
skanligt i sanlrbot" n€A uppfödor" i On:l.1rl, Cs-
naalr och fiöj1ii;3n ocks! ;ustrllien/dye ic^,1g]a.
Under iB:a fijrhå111nden skullc det y1r_, rIil(o
si1f,åar.ls i OSr\ Dch i r153aE honl1n.1 - -r:ttigka

Sh,'Ile f?'rsiik gijt^s till ett s{i'.ant frir-lrr11i;DDdo,
anser vi ett hr-r skulle ldgga eihten yi:'. n^,Dt-
hö jden ,)ch en.1.1st f iiresl:'. vikt€n. peI.,!-ii:, naDh-
höjC hunno nnges son oit al1warli.,-jt frl. rtri 1r
alofiniiivt efrot oii vlre sig vikt clIcr nanl,iröjd
akullr anUea som eti Aiskvalificerl:a: fri. Att
apec if icarr m1t€motiska kvalif ikstioler s :-s rn
tiskvalifi.ce!anle fel, tjiiilar ea4ast tilL gtt för-
sy4ra doaa!ens orbetc, att -.vled1 lrty.:elscn frtn
viktirl.to faktorDr s1,scm ty;), sun'hot ocl:r-.icns
och &tt förorsaLt bittorhst och €11kboi'.1^-n:l
utsii;ll4rDo.

Sosanon.l S, h"-rt, OS.;: I var jdll.r'J)r.:uraran-
a;-TäqTN milTFllIITör.f :IIcr dsi intc :'ii 1'.s
nå_jot behov ov iEl-rin6. lin f,v Corji:rs hos'i, till-
tllanda och ch1.ner1n.:lc e,3cnskåper i,r b-.rs i old-
iiET i si sEi dim.rnsi)ror. En Corgi är s1.! i
allt avacenden utoN sforlok - hcns Bd".rl::lysik,
haDs utbr.lli,ihot, hlns ö.i6peraeent ocb ilrs in-
t:lli3rns kan jioförrs 6oit vili,etr ornai :!ur?-s i
rerlr.cn utou ottr han llrDoet iill kort".. -".:: är
ato. i oratets dllo b€sii.rhelser .i h3: :r.r h:ar-
ta och lojr.litei i förb::lllnao:-lrtitl. -e!:ö!e-
faIle., soh od II (27,5) till 12 (30 cn)'!rn sliul-
lo v111 ott löreC.ra frlnfiir lO (25 cn), E:.f i',oi
C4Iler a.cn idealisho nonhböjdon, m.n .;ivcirvis
kcn "artons bonofl närm! sid IO (25 cm) iuil-
streckct, Dn tlL med- en hrnkhöjd i:f. 12 (lC co)



tue hr11 1ått vork. firvuxcn nch flirlr!- si!
kvinili,,1 ch1rn, i ,lct .!tt h,i', blir fjj 'lli 'iJ
"cl 

un lorIi i.

Vikt och sinrloh dr ci annli l!-i'11 :iiii rr: r-,
1.r s_.:1n v!r ri 1 1 iv 4u CorJis, s-n nr.- s". i
ut s i:: l ln inri s r i r

i]!Dstrnns, ljui öc)r bruli I:1 bröstct :cir nos-
1in 1,'.. Dott-, v".r for6clliIen inost 6ii.]:--,xt
blrnr- h1nhunr...ri r, r-,r sonliaa Brr; Br. n;rc:r.', Jir
sbl ut, att h4r kutrJ-c ha un'.!rt v",rt vt::3as vsr
?i'r v:t!'. Il1 I har vi oocllsrti4 rn t,:r:-:.orf E i irrt-
satt rlktninr. Ortrihtigi s.-jt, fijrri-r_.r rir_,cr-
tuclira,l stt se ca h-"qhuoå s.E Eo! ui s;n r-: i!38-
hunl - jil är sdker p',, 1dt vi 1lI: L-.r sotb triik-
Iii(n1r1.io'r hlnhun.llr - ocb oti se on yil t:t3.r)r-
tior,e.:1d hr.rhuni mc.1 J.4 benstonnu ocf,:r::.6::c
2B-10 puD.r. (1.2-13,5 kj) vllutvecirl",.lc ni:6::1or
och b!-, ?:16 ?5r1 siii beor rinfen n4 stt ')r:irs-
hur.lsntsssiqt slit,t iir i hijg r;rq.: att f ircr'-r-, fru-
för re rsniil Coriiis nan si,. sr. oft^, fijr:.iijr', år
scdan. Vi f1r!dr1! verklijin en !ruksir::r11 aim
scr ut, som :n bTuks\un1!

gctty Evers, gyorsri'.jlo iiennela. USr!: lr:.j-,4
on storlal', är on silnr,ift br3er1.J. fr:l:: i:on
nr-n',r raser, inte !ni^"st Ccrjisr och h'.! v^,!it
act i å.rt1l. Jna 1r öyc!tir-.,n cr, att -,11: -3.r

öysross oB,1tt,:lor nodorr^, CcrSif, av i'1,. Lr
dycket tyn:ro I b!nstonne icl krJnp :... v-i- \'ra-
larnl v1r p:: ,11n tri.len, ' : st rn r,1t.r.or: sl:r,vs och.
j1:j lr ockst, s.ilie! pf:, ott inJcn sk!11u vi.1;i..,
1l,t Jc f jrlorllc lossl e3.nBlia!er. Det dl'c;:6
v3r1 frai . on e tt viktproblcn sn1'1ri :... o:r0
prrblon heå nliiihiij icr och Catl : !r ourr ."i:.rlill,
n..l krlfti:t1rc krop, och Itenaiohmo. J1,- l'-: iat€
för att .:n1!-. Si-.n.lards hui scn h:i1st, ri:r j-,j
tyche!, att '1o lnitivAa vikt"rno nu myc::ct 7:1
l.:unic utrl [Ln".s cch l(tonin]ca 1åJG^.s ri:i"
v3l bllanserlt 4jur inom .lo anjivra .tr:::srr::a
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toil 4i't gFrr en sloir'.lr t.er. rBBloas?e råiä -
olltin, ;åtti, non sio;j'.ns ha! o{ta '.or I:11',
nackrLclos nit s8'tr eoi aoåio Fol itlo 1111.
$i. oo!. iloanr" och :'örtf:jr dl lou f2ll.9. I;;:. Cca
v1r 6&.:n s$ lgltjo .1eil Y:.!a.l-Gr tir ott gö. 1.

gna.t tJ!9o !r!s orllirlnhei€r 1a C+t.gi3r Or33i-
u?pf,s|',te goh Coriri-ilopl.s ;lii:s i El;;lo:-'. rch
1 E?erlge hsf fÄtt ciJ .tt ineo, qtt !t.r:::-^.r-
e.s!r to,li6Degtsgr oo !to!lo& och ?ikt dca.-,:- oit
qnt.l li! tlllbsho iaie kf,n betr',btas too a::-ot
lflnot En gti tklnö. .ibiiogi. f,t! ö3a J'+åot8i
tr8t't ;)3 öetr o11o! - i 111 Bynnerl€i bqf,!-g?31::1e
ylLtrtrrfiyol!*;ro - au3llgorar ilcrl o I I o -
beeöpror Dsa rla esdl m{ttb5nd o.b Y'.il cc- )lir
hel! btrild löt Ajutst E.e ilrir.isk och sua: J€gs-
tonile iqlgl- !ö! sti' qLlpe nillLnetoc- ;c:, i:ctio-
rEft"is6.

liubilr 6e 8-on f6lrdl htte8oriot' kstr e1t qrckoi
ef.l. hi.ond r$iir ncb {ot. L.nå,ts br,Ao bllc:: 5cb ct-
t.,iloahci och 6ai56o 1r ut8v.,iJn. gillit! n1:l åan
tearre Lctggotlstrr g! Jag rXddr lit q:,1 1ntö 6di
rllon Br,l8rn {iråttr t ttliilhoiens !'"Ni::1-i, sg.-
Lost tg rt oni E1F lad helltt I !Li' :ur5ts3,:.0
for[[l€tin'j ]ilr do4aa pacsu! i sttaz'.-ar:Lo: Ea-
tgvi tt; Bjttla olh bör onerbatas, asi iir ooal-
lortxl inio ri,lll3i oit r1t', uts i o-j:rd rllLelp
[[r dh 1er lt8 $ill ati fl.F-gt^ 24.r.0.::r'l r- fu-
daeeit'-lt r9u at-.,t't erllbeai:indclret - a-oli ii,t tö!r
Tl!.ro lrni oeb l. 1ll9 y4ri oti loshial - ili- aog
lysksr Jd&, lit rädlet ilt siolt, .ser !!i: : ioq6!-
aier gettr, ali riorlot Job vih.t beb11'llaEr 3ro
toro Aot trl.at ob elDl otl6t dl{l olls! Fa::i-
oiEl ollo! 6i.:ie",rl nltet o$ilori clle! Y:r'1 a.od

rr bstor Lncd Fotloritllden? !llo! n?ir oegnlFk
igDpårtpör-ti.r ksu hl,lta sgtl od qtt c[er.t+ rl't
lörlvlndsailå liisi f,{tial viEliBdo bsl..! :r:11}o!
."1{ i!o$ si?nöqldels töldtlagar? Sllo. 2::! 86fi
t !åe(eor8t LFtrSuorr h1n,!bqb f,!an'l anscaEo!?-',
..! €n lJroxot L3rii. up:}tö'.r,3r6 gfbjE.:l, sia i1:!:sla
llLt Årl1:eed ao,lite!lsglBr stt ih4* tölao':1i-
6oa ar aetr €!4a b-tnhuaå ! arg.ln, soD bållo! rlB
iboe de +tll8im a!.tiqtrtr?

Jsa thullo oiltsl rtlJa !€ 61aBÅ3las'! h:r2d
sL ott rlhtuillvst tdlit h€lt t1opeeo! r @a-c.
rlet oti o1i.tt{n föt toi}böJCoa bibahölls' .t:,
06å, ai!8or n!3otrr .ir' 6 t o6oilDetl6l3a ii.l-
llgon lnte.å be-tyilol!cl€r: i * lr f'.Ilr t!ot!
allt elakt h.D nyss to o( E'lttdyrhlr€. ficu jrg
ret det' lig'gor åei tiIl ai htsr. U&tulqa ,!ar
trq'& o€h lot .l! 086å,!åll(1n8!!t!lAci?, lod
o I t s r t fs{gortr. EF tedt för !t3n huni
lirndior €Å.;o:!t ro4 tll?li b!ist3* 1:l.;v^{ ol-
ut ttålleondoi lor löller 4ct, t..i. 6di tllåfdf
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iuDgt och ilovt buyur., ao6 .,ör alet oty?j.s;:.
3n reni, fit! litrj{ hdr s4llda Jen 5or.s_ijön.1, s?n
l.tti,var rller hil ldn botti.eats ood o$t iuv:,.'_ qoa
alrlilSlun,lss1iryck. l{stu!!il th såls.'.ss d::.lv clr
till go: hjtlp, nea qal.iaiai: tihs 1l1ti'-, ocb
(1.Btfö! 8! krrvot pL en :orm,livrnåo l)uj!gta:ir:J
4t bö.fo :ri.Iler o*veirlidt.

}{Ed - fur ait l,ierga tlll iojro.sca ry u:i- hcn-
denta! - oD Ern har klart fur ri.L ctt D^.:: ",ll-rij ftrr sl3ppa krlvrt at b o I 9 n a uti.n b1r
,iett1 9l',1 bn8!ep? ro6 otrr av€rskrlfi j. eiit a!-
bei.o toE Et?frgorr ollor -1omaro, lir trcr j-..,
rtt !1aen !13gor i. {ry3J.. hEnilor, ' d:,rlo! oot-
cö sn ellot innan eåti-.119!
vihtebbot bit eller alt on ua4orordE",2, bo-t.1€1s€,

I'lålqi lit Ju oor8ia, soE 1! vål bai.aasa!.,rio .åill
t€Dps!4Eent, rulcI! ! och ertoriör, oob aott-.
tlor jq.l esD L.oMor nE'rdr!! iao6 !^,a9-. ay oTan
laqia ör golom ott i!å113 hvar on lgst5ei.lao,
aoB lcko ofto"l€rs.

0AS oa !tOUS

tos if-o!, .ti Jag !ågot s& lir llrckadee förblars ryrteEot oeal

tc@, så. ett dEi gdt &tr3 törrti! voil Eoet tir, hor alee fq1:s!el,
?l,I::t roq borUlr och hur ean riihnar den. Viats årulilog_Lgr 6a
hio si rvi,ra sit t6trtr&. soa t.a:, .ti ilea soD.yr::osn:isr.lAt
onaåitof, sloitepllttig vsra e1l.r iJer!tr (v&lp6r och j'erniige!)
Er shatt!hvtitic

vl-:r!o tlan. oa _'frlArEnr{ frrtn rod.oyi.JrlpÄ!. syldi"heto4r årv.r.
{Lea lon llto ho&Do! opp il,ll en ooretöring pÅ f,r. S.OCo useo,
åtet bohövct ln,ie roåoviro rln tätelr€ 3ö! låbsrlylslloa. Ob!:
ant &g!-l!gll.g aDteckDlEgsr oftgio ?örrs bl,.6. sod b€vts t:! tö-
,lelr€!! ltorlet.
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De: soar ir relrvisnin6ssi:yI:lig (kubner övor 10.O0O) sl:^,1I ^"a-

nl,l1 sir fd. :S-:.i4:lfi!f hos Li,isstJrelscn. hnara si..l.i irtr6
-:;r^, .1ri,. Skulls m1n kofi,n.- öyer fri j!r:is"-n fö!e 'lrcås s1nd,
bär mrn tr Iioat.,ht hed llasstyrel-sen. (Det v€rkar scn oi .',et

rächer, ctt mrn ir rrgistrerlr si,l f:ir nista ir).

'/al:'ör ar a

ni? .tloi be!or ju pi hur mLnrlo v""1pku11ar res?, yrl:rr-r iet

blir tlrs -)m Cot komrier fler psrain.-;oi ln mon yä.tet oic.

1'f,ir.i?cn ;r att nan sk!11 to (ut5 LenCe) moos i -,11e -111L.

lei )et.2ktes inte som stö1.1 att trtr ooms och scdar u!_):lcji'.,

atl, o1i irte ieLiiyer sö-ndr ln pengrrnr, Jij cliJ!ar ialc!n1-

tj.r:sshri:iteE: 'rFör skettskyldi3l, som 6r unrlsntaftra lr".:: skyl-

ii:lbcied att rodoyisa m6!väraless!:ett, utgör därcmoi ut, t.eiAo

skati irtgkt och ia:å-rrle skltt liositraC i inkonsts:.fitehl',age-

?c.:e,r' I.;oE rSkDar r11t5å den eons san sl:uI1e fai:Iat ti11

sf:{ireverliet acn intre bchitvt, ijör1, trck ya"c fri.jrensel, sod

iaLonst i de!(lareiio-en.

i.i-i n..1 oD tsxerii.,sexpert 9f l'-nssty!eIsur för ott r'r --asLetl,

taa Jc:r:rur aychet knD Etn f5r1 un,ler 5etec!.ainA.!r Ihö'-ir:.rr?

Sinrls.lJt BI3on (up!föd.-,re) som inie behfve! b?y sia.i! oooseo?

0m verks.,mbeien :i! yrkesDaisri.d ivdJrs fr!!n f11l t,i11 1..11. iiiks-

siiaat!rinnCen har iroli nyliAdn förtyrllijot bogrspiJet icl: .-isor,
rrclr':r r'.en s6o brr en i, tvr, sä1l.sk1psbun.lar och såIj€r ?^,1]^.r och/

ell.er 1:':ter hunf, snviraas för pdrninj ooi ersiittiini iate soa re-

aoI Lan anses b.driva t! mervir.i!sskattestnpunkt yr::osB':ssig fö!-

snljaint ellor &vel,i llan sätier 4lItsrr ilri,oson ?ör 3ir ril_.n bebö-

ve. bil sig od mo&aen rller intc viai ivå huEdlsr.

(l-tta vet väl Dtt oB m3n i t5-tori hxr de" ätr tr€ bus:or i avel

h3nE^" n'-sie e4n ånsiiko hos .iiilsov!:rAsni;nnden on till.siJ1::.)

o:rs: sti fcaerv:irf.shunAar rökn1s noa! i,led rdrel* mr:1:r (även

an d1:, sjalv k1ll..r verka-"mbeten för hobby och iee ev. i lT ded

firlust). lleSränsnixEsr (en I tvrn bunla! gålIer iadc cr-rart

b3&nlhunlqr!1. ;jundli ill) foder r'ik!1s me,l. De flcsta 1v vå.to

u?r::5larc iiomnef, .1r, mcd j. tryrhe6Eässig verhsnohotrt .c! l:rm€a i

noDssJrstoin€t,
s .II.
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-1,:;r5,J Tri,L .n^dlrcdETb; sTi. !rN0 ( tlcr
ti:

En ?cr!inj förb6re.1s ocl, vol])or vdntas 63 il6g3r scnaro Eeal

s11t Lei e?beie och ne förhotpningar €tt slAant oye:eriaDg

?ör nee si3, iil,iken dräkiig? Jc, Cet a-r tDtc 1:i,t r.ti

svööro f5rriin 4-5 eeckor sanrlo, a-.i ilen efterläajL:ae rutril-

rintieÄ av buken aDas,

l;ct vole C,et inte praktiskt, att fir vetsksp oe ds-i't.,1j.t€t

+L:ilare, 35rtra l-2 veckor efior parnir!en? J3. ber Dan ju

iia att äDdrr sitr& !laner, cit anrrä10 tihen till utstjllainget

c.d.. - Sir tnÄkie jog ocb koEbiDerade alesss funiloriniior neil

p'ökiiskt hsndlanAe: Tiken pttaiies och i qrl'aing:n 14 a-asar

seaare snig jag miA ut, Eedl h6nne i ?q1 hrnalea ocb eh rcnC-is-

l:tC. sopskyffal i detr andrå. Ndr tlet ?\! d.1gs, och tihen satt€

6i3, vor jag Lvicht fr4meo nea skyffeln för ctt fl.n31 upp de

ly:b6!e iro-iparnc. - l!j då, bon giLlrda dot i.nie u'b'-: reste
sie snobbt och sotte fart dot n-si1 iDbju{en.!e iui:. Eft€!

yi-,erliisro nå,Gra nisslyckanden fick jaA så Fieq nillilitrqr

urid och skyDi!åd.a hem:rt. Om folk sett vårt flrohqva;:Lo i

i).rlie!, skull€ le täroodli,teb udd!4t en hel de1, nr:. j..rj bade
ju soB sogi volt oq la;nplig tidlunkt fö. cti unC,Zl, ut:?iäcktl

:I:.r do ayrbara.iropp&rna placerrles i en liten rjIrsS!.csha ocb
jcB förpassaile nig up? till Cenirlllahorotoriet i Uir:rs-.la för

i_it boB doc" ittA6 pröve, on a:riiktigo hun(lsts hormo!or bctsva-

r3a!s ErayiJ.n kvinnors, ,oc. i'iae st,:.r soE u:)phovsnoi till dgn

tru vä!lilsbohanta svgnska graviditetsieste!, ]gr msr BBå trjF.lp
sv ho!honer i urin frnn kvinno! snebbt och !F, ti'ii,_t sir.li.un

Lar avgöre otu hsvånileshap föreligg€r eller inta, (ija! naie!

bovnotror uts6ndrqata frin noilerklkln). Jag vissto ot't a:eaaa

eetod prov6ts på hiistsr och gris&r hedl go " jesultlt ocI vc"

dsdurli$teis nyfiken on ilen skulLe kutrtra snr3n:11s i:,ve! ?t huD-

i3r.

Ti ironststerlale, att lrovet vor negativt - tikoE ')c.ic aIltsö

inte ?arc dräktig, li,ten gich och bon blev mycket .lkLigt
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iBt€ tjock8re. Då irlev jåg itrir€sseraA på rllver ocf Drö.veil€

D€toalen eftror Dåsio parniug neil Banne tik. Sonti:i:{ lick

J69 E:.6ra hjä1ps$mna corgl-ii6are i Stockholo ait, ior:rost
E:;E:1 nig urin fr4D sinr lareale tikår, SentligA ,rrover ysr

Ee3-,iivdll 0ch a1lo undlersöhdo tikar valpa.lo efte! 53 dog&r ...
JrS L'.^l'e nig oissdodlig, oetr trösta.les av doc, ilido ned, stt

doioe€n sdhe.Iig€d kunale onarbetes sil ati den p4ssaCe hunalers

hoteoner, vilkot den i nuv3"end6 Bkick alltsq iDto J5r,

!ot är Llari, eti alet yore bra neA en s5ker och llglii d!äktig-

botstesi och dlen kaÄshs koboer så sEl-ningom, ifell al,goD för-

djupsr sj.g I ömnet, d€tr ln si ld"nge flr vi hill* oss tiII Ao

ljoBlo hloaBlska lunaa Bogsrne

boklegor

Agnes {uli6n

;coirr;-ri,c
Lyckligtvis hor ale flestl av rå!a ilomar€ numara up:rniTl:satros.ö,
eit fär8en pii ögåt hos €d p€nbrohe velsh cotgi, till siiillaoil
not, .l€ fl€sia 1trdlre rsser inhlusiye carCigan co16ir, Illtf
skell v4.o rt9å Börk soa o6jligt'r, Dei h6Ealer doch {ortfsr&nile
oit ponbrokes Dedl korrekt dgoafärg ?&r &DEb!B.ning, att öBono!
lnte är nörkbruDa.
D€a syoÄska atanilr.al€tr såger r0Gol.tEd S.t0Lå Yr!;!Ä i!JTAnUltÄ OCE
{i.:"iluiiIE,RÄ hrD :i.?.f,:iTS Fii.Rc'.
tea elgelsLa stdDderdlen a[väBder ordet EÄZEL, oeil vil]i€t noq6!
oliko Ljus- och b€llanbruao ny4!s€1.
{... OCi llÄiMolll8trÅ I,IE! rIÅRSTS }litc' (,,. &nA bleailiDa vltb
th€ coLour of the codtr) fanns ini€ deil i dten trrspruf,3liga
ateaaarAe! 6en loiles till soe el,t ?örtydlighde, Cl Btanaor-
asa odcrbeiådes sv oÅ,g"a åv ale eagelsko cö.6ik].ub}arne 1945.
dgonflirget koD alltså vsrl.sra ooLloD ollko in.1j.yider. lsn
'16r into btyts av doi pälsens färg, b€n ett för i'iirkt ögo är
eit för€altsgB fradför eit ?Ur ljust. Det viktigeste år dloch,
rtt uttrycket förblir vaket ocb iDtelliSoai - blickop fi-r ob-
solat inte bli skarp oeh genonträpgeilale.
31 6örkröd elle! sobelförgaA corgi sksll ha .!rkdro ö8on 6n
en guldfalgå4. Ea tloflirgeal el1€r bloch ead tod rÄed stalks
svoliå n&tkeliagtr I huvudot skall bo nörkÄ ögoa - a.o ?år
P,ock inte våro Bvartå, bsr dle! oDdost svsrt sedlel, irSt ögoB-
fä!gen fö1je dlen röala piilsen,
l{slEh co?gi coliligsn skeII b& mörk& ögoD oevseii DäIsför8€a.
D€i 6r C.ock tiLlåtet oed ljust blrs.grå ögon (l'dLoEöAoD,,) hos
blue ne.lofArg3d€ exgnplsr.

E,V"



RASKLUBB

o€h
VAR R?Fö

ell.er

ATT sAMLA INIRE5SIT TöR E N RIS OIH V A R F i] q

I
vad en räsklubb år och om dess €xistensberåttigondE skriver SIVERT NILSSOiI

i denna artikel. Håns 6yfts är ått få igåhg En diskuEsion och stt åktivera
Corgisällskapets (edlemmår. pa6sa på och skriv ett intäqg när ti har syn_
plnktsma aktuel.la: net behöver inte vaF så närkvådigt:

Eort hed EskLubbalna

I huncisport nr 4/69 ger sig Barbro tk-
lund på !åsklubbsrna n6d ett svun! soi
vill6 hon få demoner att tyEtn€. Hen-
nes åversion rct lasklubbar kokä. till-
sEmsnE med åvsky not dlgaas typ av
vålputstä].lninq, dss ceschåftes. &an
har lite svårt ati följa fru tktund3
tankeböno! f!ån hennes Ärtikel i HS -
nuhret innån unde. d6n inom hundvärldpn
sns!L kldssisks rubrikFn:tNu ska vi vd-
!6 6nätlå:t 0är q8r fru tklund titl
tätta med förtal, uvundsjuka och dåriq
€podsmannå€ndå hos uppfödare och ut-
stäUåm. Den nsnula EkonsåmhEteni och
'rgnutts bamhärtigheten" son efterlyses
flnns d€t föga av når lasklubb€r och
valputstäl1ninq€r ( j. saragen) komår
in j. synfältet.

Altiltelns åfr-skt fölktalas delvis av
Black Jsck i ht 3/69. Jeq citeer,
rrliennalt iillägg fl3mstår soh 6n gaml
sur pBltsiniåga i Btt åsnde som dv stlt
att döha gäller mis3nöje med förh3lt-an-
den inom d€n end6 lasktubb s6m hon tod€
h6 dnl€dning ått privåt intrå6scla sig
för.r' !ämed är också f!! Ekfunds må1-
s:;Llning rörLlålad. D€t eqe.ddigs är
väI böra ait ett Frivst nissröle inon
Sveliqes hundvärld har en sådån höjlighrt
till pubtj:,-;ing i HP.

nesklubben ifråga, lEstieJliiönsen, kor
he! oed rrt chEmanr intägq (n. 6/69) Bon
inte bgra ger fru Eklund svär på tåt,
utän kompletterör hennes Eynpunkter pt
begreppet "rask1ubb", derås existene mh
måtsättninq. KeesbndsringEn hå! också
ett inf,ägg.



Existsnsberättio€nde

D6tt6 är vål det enda Eom sklivits om

d€n utv€ckling bildandE+ åv iFoffici-
ef,la !åsk1ubba. hsft de sistä åren.
DetiB fåktum och denne utveEkling kan

trot€ allt aes son en brist hos SKK

och SSD nen behöver inte v€la det.
l4en att ta.Ia on ått I'ds små !åskfubb-
årna sks få en chans att levs vidarc
och utvEcklast'dötjer en oklår bil.d av
det teqitins i .€sklJobå!E 6xi6te.s.

Sjål.vk]art hs! vi vårt 16nd tått att
org€nissrB hur nånga rssklubba! vi
vitL. Vsrken SKK, sSD €lle! nåqon an-
nån kan hindrs lasentusiåste! att sah-
msnsluta Big. HP tafar lite dunkeft on

att dei finns riett ånta1 i.nofficiellå
frsklubba! soh €rbeta! under en inte
klatr utia!åd esnktion frår sKK:s si-
d€.n Dänsd inget sagt om Benktj.onEn
ä! po6j.tiv e]Ler negativ.

Jo, en samanslutnj.ng, en olganis8tion
av individE! sm är jl[qlg$eIelg 6v en

standsldbeskriv€n och standErdbestäf,d
hundras. lled "intresserad'r renar jeg
tycka on, studerar äga, hs hand on,
sys61a red, evfa, uppföda' dlessera,
upplysa, reklarela och expanders.

StBdaår

SVJCS:S ålsnöte i år tiUsatte en koh-
nitte'sm skolle utårietå ett försläg
tiII revidering åv stådgEna. Det är
mycket som t.ex, här lagts tiu t.ots
stt det inte finns hed i städgalnå och
borde vBra dEt,

Stadgsma år ett viktigt kaFitel. Klub-
bens ändemål, organis€tion och a$eis-
sätt bör man fonule!6 i oft. Det fö!-
hindrar måktpositionBr och 6taqr6tior.
Smioloqen qobert qichels har i Ein
studits, Political Parties' v.isat hu!
16dsma i olgånisåtioner behåller och
fölstälksr sin nakt. EI.a, qenon den
kunskap on olgsnisåtionen !g har och
inte medlemam6.

De ffasts här väl upplevt den kluvenhet
soh 'roelsättlig€r' persone! utgör. Allt
de gö! kontm ingen aönan kan 9ö!6 det-
sanB. Konservatisn' maktkoncentration
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och försiktighet utnärke. den av stt
fåtal (en enda) kontrollerade otg6nlsa-
tionen. Stadgår och andra nedsklj.vna
före€krifte! är motvikten tilf6sMns
ded kontroueh ått de eftellevs.

FeBlisn

Varfiir jag anknöt till inlägsen i Hs

var heft enkef,t att de väckte ideer och
gåv en de1 att utgå ifrån j. en årtik€L
on lasklubbar. Jåq vi1l ocheå påFka
att de exempel jag tagit frår Corgi -
säIfskapet enbalt ä! kåffa kon6taterån-
de n son kunnat exenp.l.ifieratB fltn
kenske vilkEn klubb som helst. Meh v€r-
fö! inte använd€ det vi alla känner tilt
elle! borde känna till. Dit höt vät
också att jag är föga vän €v att förtiga
sanningar och verklighetet efle! leka
kätt kring het gröt. OlganisationEf, soh
bedls hår ii! nän1igEn de l4i3 och !g-
mokratisk€ och inqs hemfiga i sti"L ffid
sÄP0.

[4å1sättnina

Rsskfubbars ändamål år ofiaBt stt ttiu-
vaaata lasenE intressentr, latt €tbetå
fö! lassn'r i vårt 'afl' den exkluEivs
rasen ffiLsH C0RGI. (Det gäLi.er att h61-
Ia definitlonen kI€!. När mn t.ex. d6-
16! ut hedersplis endast tifl klubbned-
lsmmar överger msn rss6n och arbetsr
föf, klubben i stället.) 5ed6n kan det
tilläges upplyEningEvelksånhet, otdnan-
det av ut€täUning3r, osv, osv.

Enligt min haning bolde det fräreta
syftEt våra att skapå nöjlisheter tilL
safrarbste, tilf samt€l melLan int#ss€-
radE. l46n nåste utgå if!ån att d€ fl$ta
är int*ss€!åde av hundå! som lggEI @h
ati y9g-jg!-jif! kan hå en cor€i och
fdds lpp colgis. En rasklubb bör inte
fungera sofr ett konttoUorgan red
discipfinnännd och negdtiva avals -
stämplingår utan som en jilPe! klubb
med €n positiv 6yn på e1la intressersde'
så 1ångt det ä! möj]tgt skaPs förutsätt-
ningar för samärbEte och i vålsta fsll
den vägeF .r -ik6 tifL en sundas in-
stäUning, en vidare kunskap' en bätte
avs.!. Ven vill i sin hobby miite negåti-
vism son ett qlundliiqqande dEg?
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Positioner f1ell Gö! det inte så omständigt så att

r sffinhaneet måste kraryörås etr ::: l::',::il,1-::l i*;.iilllil#l;,
faktm som gäLle! alfa positioner inom o.n i"L 

"* 
ctt esteriskt sjärvåndanål.

en kfubb (styEf6e]edåhöter' *daktions- rndet försvär för d.:tiq sven;ka och/el-
nedL€mar, avelsråd' och dy].). Den..red- i;i;..;;;i;". ie[re det än tystnad.
fen som åtår sig en officiefl post är V* 

".t 
_ kanske är ståvfelen Ni ser

dåmed inte förhihd!äd ått agela 5m avtrvck av d€n be!ömd€ tlyEkfElsnisse?
privat uppfödare eller hundågäre. Fö!
det mesta ä! det självk]art mn det ln- 6löm inte bort att det är en medlere -
träffer situati.onE! då det måste klar- tidning. JBg cite!€. miit eget fö$taq
gö$s att plinEipiellt hat de !9ggl ned tiU ålsnötet -69 att titfsåtta en E-
varandre att göra. Givetvis så långt att daktion vid sidan on rEdaktören' De!63

det ints bti! en motsättninq reffan rBs- uppgifi var b1.å. att 'tse iilt ait red-
klubbens €yften och det plivata' 1eilms! ned differenta åsikte! on av€16-

ons art kr.bbsn hår insst €* sö'a med i*"i1"'!11'ilii3: ^llii'ljliliil;,lj''
hu! hyckst ordförand€n tat för sina ,oooitt na.-eu"n att håffa Big a.juo!
vålpar, v6d sekleteraFn säger @ andFs ,.i-r.rr..a och eventlB.ltt andE fånd€ls
hunda!, vsd sdåktören skriver till ut- coroiuivecklino och intsssen.n
landet, hur avEferådet ]ägger upp sitt
€vefssrbete' etc. etc. (fubben går snBrt Fel oEh niEsfvcxander
unda! d inte aIIE ]ar srg sKlrJE Pa oer
privEte agerändet och dst arbete medlBn- Ingen år fullkomlig, aUrå ninst hund-

rur 1ä9ger ned på föreningsaktivite!. fofk och ännu mindle raakf,ubbar/hundklub-
tut gaiier q€nelelft. Det är ju inte bår. FeI skäns mn fö! och stoPpat undan

den son vet hest' kan nEst eIl-E! gör dem f,ångt nB! i nedvetandet'/a*ivet' Där

rest Eoh paEssr till de positioner en figger dst nedbäddat och påveikar och

klubb hsr.Inte heLler auttd den sm häffir fö! 1ång tid fxaaEvar' Inte 6Pe-

prata! re61. cieui rationeut'

Kldbtidnino

DE ftesta tasklubba! har @dlensblsd. Vi
ä! lite stolta över vått, effer hur?
Pratet uppnälksamas långt utanfö! våra
kretsa!. Läs ftad sndskt: Skånt åsido så

vet vål aLLs stt det ligge! mycken ak-
tivitet och mycket albcte bakom v€rie
nwsr, I Platet 2/69 sid 6 fihns Bn be-
skrivning av f.Edaktören hu! det gåt
tilI Btt framståU€ en stenciftidning'
Nu fö! tiden gåt vi inte lunt boldBn
ut6n står EtiUa når vi Pfockar ihoP
sidoma, KsFske bef,o! det På ätt det
kventj.tativt skett en fördobbLing 6e-
dah det numEt,

Varför jsg tär upp iidningEn beror de1-
vig på att de an6varigE fö! ktubbtid-
ninqer jobb€! isolerat på grund av ått
nedL€ffisa ofta inte tala! ffi v€d de

tycker och sållan bidraqer ned inlägg'
ColgisåiLlskaPet har löst det delvis ge-
nm att ha en Edaktion på flera redlem-
Br soh ä.betal tilsammans. Det utEslu-
ter fölsiåss inte skriverie! f!ån nånqg

Fefen kan va!ä g!!!yg erler Ee€lyq.Vad
som är fe] kan h€n ju hä detåde meningsr

om ren dEt är fölvånsnde hur eniga @n
för det mestå är. Ju ner öPP€t vi kan

tala om och analyseF dem dessto större
chaos ett vi inte 9ö! m dsn.

FsI inon s$/Cs

Eit psssivt fel var dEt när SUCS bildades
och mBn inte lyckad€s få md aua upPfö-
daha. Att starta en corgiklubb hade va-
rit på tEl innan SilCS stadade 1963.
lGnske v€r tiltvågagångssättet fslaktigt?

Ett aktivt fel va! det när dåvatånde ]ed-
nin€en sjåLvå utsåq ett avelståd (1966)

utan mEdlcmanas vat€kap och utan ett
protokolffölt styEls€möte. lltnämningen
höfls henlig Btt helt år tills SSD klqb-
bat i'str/Cs:B förslsg" til1 avefsråd' vi.l''
ket SWC5:S r: Lemar trodde var SSD:S

föFlag och bBslut.

Dess6 två fef hå! enfigt min nening .Ie-
gat ColgisåUskapet nest i fatst' trot8
att de år fomslli uppkl€rade. Mång€ har



d!ågii sig f6! att bfi nedlen och det
näda hår orsåkat konflikte!.

Fjolårets styrElse kan också visa upp
båsge valiantema. Dct var passit ftl
ait intc ktargö!ä för fiedlemarne vil-
in6tälJ.nin9 kf,ubben skulle inta till
f .evelsrådcts 0stetistiskårr uodBlsök-
ning angående cof,giavefn i Sverigc un-
der 30 år. Det är en heft privBt undet-
sökning 6on cnLigt nin mening kan fel-
aktigt stenpla corgirassn och gjo.t med

benyndigsnde av titeln r55D;s evolErådl

Aktivt f61 kEn jag hitta i t,ex. den
koncent!åtion av msdleMt tiU de o]i-
k6 komitieern€ från styrclsen själv.

v€lför de6så påpokEnde son jag föresten
vei är obehagliga att tåsa föt on deL
redleffii även os nan inte är i.fiblandad
sjålv. Dst år inte något destluktivt
frossand€ utEn en önsk6n att kolm till
rätta wd dem och €edan kunna lämna dem

bakm sig neltrafa och pEssiv6. Skygg-
lappama håste bolt i dagens hundklub-
bar. TiI slNende og sist ä! det hunden

son får sitta i kf,äm.

Måktpo6itioner

I lls tala! flu Eklund on personfig
naktstäLlning. Det påstås 8tt styrel-
sebefattningar små1ler högt i PR-sam-

fianhang. st€ckas människor son fåUer
fö! sådan PR. och dut finn6 tydligen
svenEks hundBänniskoa som resEr utofr-
lsnds (inonlands) och presentcrBr sig
6os lPesidsnt of the Xx-€ociety of
Swedenr', sekleterar€n dsn och den' etc,
Fs Eklund påstår det rrlåter flott och
a.Llnåoi betrott inom raseni. Den son
faller för sånt hamar ju i a6må tunn€
som dEn 6on t.ex. anvånde! titlar för
att se plestiqs och status i stäf1Bt

1V

för lppfysning. Skul.le någon .nvända sin
position inom SWCS för att få auktoritet
gör den sig sjäfv 1öjlig - Iåt oss våra
f1s!å som skriker tilt i sånt faU.

Det år en grundide-i d€mokntin att inte
mygla reo positioner som anförtlots en.
Fiir att förhindra detta Eätter fft Eklund
rasklubbårnes Dxisteös ifrågs, Tå16 om

ati sfånga ut bamet med badvattnet! An-
vänder fölfåttsrinnan samm nEtod gento-
mot sKK och Speciålklubberna?

Fö!eninosteknik

Detta är inqen uppsats son futlstiindi.gt
belyser alta komponentet sofr hör sEman
mud bogrepFet och fuoktionen rsskluftb
uttsn ett föNök att få nedlBmar ått ta
ståndpunkt, väcka diskusion ocF klargö!å
En del slementäla fakta. Då @h då möter
mån, inte bårå i hundklubbar, förvånan€-
värd okJ-arhet on begrepp och positioner.
JBg måstE Brkänna att trcts att j6g tifl"-
hört och varit aktiv i en nängd olika
såmmsnslutning6t alftsedån skol.åLdem'6å
var det först i hundkfubbar jäg var tvung-
en att i föreninqstskntuka böcker €e ef-
ter fr dot son jag alltid nått som själv-
kJ-århetEr vsr rätt e.Llar inte. Det är ju
j.nga närkväldigheter och dEn 5m får en

styelsepost sig anföltsdd och intE vet
hur föening€r sköts rent tekniEkt k€n
ju på några ninuter låsa i det i en länP-

't??

Vi måste siäUa o6s frågan: SkaLI vi ha

vår rdsklubb? Fylfo! den någon funktion?
Hu! vilf vi att den skBfl se ut? Jag tro!
ått det är t*vnåd' qlädje och genBnskap
vi viu hå och jog tror vi fåt det mcr öch
me! - men det komer inte av 6ig själt och
ä! inte siälvkfåtr-- 5avEft NU€åOn

(Fods från eiden 24)
Vid rctteg6ndat befriar musoets tjänst.mån skelottet från njukdelaln€' 6tr
bii!!g. SkcLettet prepsroEs och inq8r ! l:gt i sFecialk€dong, i nuseets
samtinga!, - t4ottegalen botaler enbsllags- och fraktkoEtnader, on givaren
så önskE!.'skriver II öh@n som håt hand of, ilst uc,iä dsf ev mteriafet
f!ån Lödöse. Individelna skal.L va!ä vuxnå, ei unghundar, och den övE
å1dEr€gtån6sn ä! inte av så stor b€tydclGe. För ätt få Eå stor klalhet 6m
fröj1igi t snvåndåndei av jånförclsematerialet fodras åit mån har minat ett
anta.! av 10 skelett från vardels en gruPP hanhundä! och en geFp tikår. För
stt fölstå batydElsen åv foskningEn mBd hundskclett hänvisa! vi till bilagan
kap. 2 av E.Fotsy|h-Fotrcst bok 'dELSH CoRGIs som rcdföljcr Pretet. 

S.N.
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!ör sii. år !'edaD börjåde wi Ded snlodlst I gttltq

5håte I gCP. Iadn Bottors notl lltr€rlo och åot hEt

Js ochr$ cdonaolita eil hel dtsl under dl6E ti! so!

gltt. tör att ytt€rll'1re ttiEul.ors lDttoasoi f6r

ltroarsll4g bB! vl nu bås}{tst' ott 31!ntc &!apus?il-

terB ttrordr Bä3tt !@oet' Mo!ae!n$ slilll Yst!

loi6i6:lono! tillhtiila !.nsst dlen Itr I tles Ftaad

tLdnlagon hg6aå! ut, (m,rir Juatrt 6etrt bhbcr ocL a6-

ocober). 8tt€t detS^ dotM kno vl ibte :lrdrtolD
ott ea iqlS@td alldar Lora!6t beilr 6qB vi 1-dr;irot-
yiia rålt bngt!. Sa.ö!a 4t allitå, rri! itotr Lgg!3!,t'
tt vi hopp,it Brs! i tl &uffi$ görd J!ii{Ut'i'1I9 ti1l

.+t Äilil0f,gil{t}ilfd.r..

;nnon!Dt1!af t

Frtriaa (]lr)
SelYst4n (1,/2)

ltvrrtgiao ( ll,{}
{9droltrotl3r ltdddsrd trr. 3.t-

Detrutoo ?lDn. åei Eöili8bet stt lot on.ltra hoat-

laa (ssller bol.l,1a) oe St. ;!- få &n^eBts! lttöla

Daal el6toDell' oB nsD lj:itY vill ritt Ello! Jl' suBt

*dti utlorug eado.soilr !€t gåi atf, täreöke E!å q'dh+t

lholpar klo.a ocb liEsr foiogrsf!e!t oen d' :,ll'! I

lqEol ty?åttr tilte lat3kilt, bto-

i-!. 9O.-
ri!. I5 r-
Kr. lOt-



c0R6 i s T idn i rrgsspalterna

Vtd flop ttUfål1GD hs rl latt a1lcr höFt tr14 o. att lok lFsrsea brlt
sfprt g. r rclah co!6ir Ed s1Ätndc bllibr pA tr.vltg. hmda oob obslSr
vrUE. VL gatulcB! elLs soE 1yok3a få fru @rEis I tadpuwt. ler å4.
reLugq! viilit itt b1t i,IÅtad osh oekrivcd - ft llt et tn.

Stldn vf fÄtt tr€! Jöatöplng hd v8.tt ed 1 rti åto!t, qpplkittåt Fpolt €t
t.tr 1d61tt,i!1ng., Dal 

"n 
.to! bild DÄ föEt !1d,.! och o balY rlita rs I

t1ör6g-n. GFtii! ttll up!f(4en:

I a.@århs€rt vltl vt pålcka atl d.t tl16n'qfta fö!åko@t f.l.l<tlga
upFgC.ttr! oa rsrm 6lsh oo!8it. sws oob $C! föE6k.r ooh ha 1111 qt98r'ft
ati uppLJe d €!.b. vi Bklivc! altiklc och g.! ut h.1* böok ! SFtLa td
btL.go! tlll Ffltct. $ncslB *kFt!!a* ståt ocksÄ t-1u iJönlt för upp\a-
Dfugu. lct ke gälia Ecla uBpr6t' stE.ls!i!, u!pf6d!1ngr eislr .tc.

Just etsl.t va d.t f.lsktl8a uppSLftr! ll 1 dan Båmde utlklb. Eu! dqgo
@!tis d.t ftes l svotlgc @i 6lntc. Ilqt eeisrFtu ce.l?, st Id Sttr
vcJ. å! ccb Ecdolli?.l.did.n rlilss tul I L! boE SKtr. D.t tkull. blt 1.mO
st. ttb Er r8roD käd för.tt Lore l.än8c sÅ ke6hc dot fhls åbbu flc! I vlrt
lod.
Corgi. Er fli*stcn kiilil fö! rrycklt Eos i.tr. do oEtel'6k4 deitnllge hrnitl
I,åpulåEstå ss6n 1 Au6tal.Lcn och iaye Zlelanil, ra blad d. dls+4 e.6aet
lorckct ! i.qtal1lSFt'r r ow. o6v. olv 

" 
o@. oN roBy.o$.
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GODi!.iilJ i,.tOfEST l;01 DiriiSLUl.

Enl i gt i.eane llilubbens utst5"11i:i:: s'jcs :," nnel-
ser f3r en io.,aras åoEElut ilto d./er'lajtas.
So'r 1l1r utstä11s.a vot, ir.'cuEr:!r3.o11 pl:
eo hundutstl,llilin dil(daiorish. -:onarEr h4r
rätt ait bedöno och;-.14cors hunerrnl soE a[€t
passlr hono[ el1er henne. Soda! ::ä:1ae! ju
alIa tiLI, att deX :r fi a:,Eior, :'- ir'öe tt-
ninstode n"gotr delt,oijare hrr aa ;,Btroa !,si.hi
on i v&rjs fal-1 konku.rensrrllceri::-,rr.,.
D:ltneit iatc sågt, rtt iet en.sri ::r ae3otivt
m,rd Aif?oraraDdle ösi.ktel i det bi.r seDn&n-

I ilagens IAgc hor Dtrn entlaEt nöjIiAlea rit
?!otoste!1 Fot ilooslut'raärest fo1 1v-lek-
nisk art blivit beiting€trr. Pl, uijsi,:liäingan
i Väster3.s i åpri.t blev dot litet:iJ:j.0t,4ä!
osn intro!r,ucor4ae 4en nyr BIO-kl.:6se:. CiCIB
skel1 nu uiaelas eftd SIIt-kl.aEsea, vilkoi
ncn inte gjorJe i VästerP-s. I;D: ric: efior
Cen Aanlo bestätsmelsetr, dar CÄCIJ E)a.elxJes
efter haDhubds- !€6p. iikbeåölrrirltoa,

Vid iävI1n oh CLCIr, vill . t,itL.:-el-,.'-os se-
dermela BlR-hunalea, dyttgrens 3ronc, r6sp.
ToSCACIB aloB l{o!d Ch Clr,rclog of tyetrvr
Or.-Egedan ot olaatigh. I 8li-klesse: ?-l;ie-
mot blsv 0rangcnan 2ra oclt Carrdo! .ii.". In-
Lonsskvonson påtalades ov utst:',llrrf,.- utsD
!€su1tad.
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igoren ov CorliloJ, Sivert }rlilsso.r s:;:ril.e ed
])rotast ti11 S^tr mot 5tt .i 3i;i bilhr'-j11ts
rcBCÄCID, då 2 ;I.r vrt berittijar' itt t:vla
oB utmilrLelscn, Dcn 17 april I .::':,lr Si(.::3
I:vliagsiiomhiit6 irrot;stcr. Orar,j.;r'-a ftt
llltsl ett resC^C;J till sin är'ri--.::rjE-
slmling.

ii6.f aaledaing av att dea viilkäaile CorAi-donater ocl} -u:'pfö.laron
lholE1 cray:1tor komner ti11 stockholB för eti:1.:in'. v',rc colgia
?R, Sv€asko KsnÄelkl.ubb€rs^IÄiornaiiöi€lic uisidllni: I i Stock-
holn ider8€r ei här EedaD Bo BeDdtssoas ortikel on l::e1m., Gråy,
pu:.lice!eå- t irundsport 3/r966:

::3r itrte ai son jog n!.gon 3a',ng futrC€r1t iivor hur ds,':ir 3adtros-
iis::a n:r,nniskor!1 egentligen bår si: At, de dä,rscn i:,tc rate
1:.cliltE ta sig til.1 toppen i hun:vörlilen utan ocksr. Bi::Eai clt.?
:le iär Ded kennefnan! son blivit klDssiska ocL nänns flc.l oktning
öyer hol4 världen ov folk lå,nijt utlalör aeE elne r:sp:, aom 3od
'ror. )on i boxer, of l{4re i cocker och l,{ontfleuri i. llarl - fö!
at_b iu )rra nådnd ett pcr ov eo fino gamla nårien'-.

-iär 6lr Lo1 bI6v jrA si intres6jrll av fråij-rn atd j'.-i s".'!t€ kurs
;)x, er ov En;lcnds och vdrlilene mest kända vsri€ty-l:e1_ols I och
:l'jr a. uilralgEin6. Det {älIae ilozavel, iiqi ov mrs Thelns Or&y
oc: !:lägen Dågotr tioEes roså aöder om Lonilon. Eer', :easeIna
t)L-.coxia-j 11.ngt, L4ngt ute p: landsbyijclen' oFöjIi,l etr'r'?iral
för on oinvigal, är ju iypi6k: DD snarlgalJrön gr:i5r1ät-i, neal
le::.-f,ae v4l!ål f!aolör hu6et, !risbuchlor och huili?cl::: iåodhus,
:iuil!:,slitt1 fre,n €tt 7o-tol chihuahuas, cctgis, be1j16s :cr Bchäf-
r_-r i, k-'nneln p1. bcksid-1n - så 1åogt yar aIl.t pÅ o_li rf,Aelä! Be-
n:$s-,dt nedl olla ae eer eIl€i diddle beröndr L rlLar n_,a b6söht
u:.--or j,',r€ns }olir. I'len bskon alltihop finns h:lr er t::al:^,3ee Dln-
ais:i^, son Bed låst hnnd och bestinda åsikt€r siyl si-!t inp€riue
- oc:r li1n9ke, är ilot där shlllDodea nellan fran3!.:J.c:! nedlel-
m',i 1.. liggor,

Först er liiei preseBtltion av kenaeln och iless hist.ri_., llrB
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311.rs f1aitj h1r rtlti,l hoft bunda. och L929 st-_r.Lr:. bJn
rj:.1v iir sch.,ferkennel, gr{nfrå holt p:r tysirt intrr'!3.. iif-
t:: :r'lrr {r ae no.'.e!1t fr:mga-n; sloS det ii11 ft!e .:ah?ioDet
': .e6 -r'l utstiillnin; och btu:!s,rtov iör {I3ro av nrs :ii -,'rs hua-
.'.^,1 - ocb a.å vrr dot a.las rtrt 6t:"rt1 il ni-.;ot nTtt; r:":-c; av

:rio!j)ranif, iir ett 1e ro utfrirk_in-c Crageq i5r Brs ör1yr som
o:l't".:3rjlt ma,l f,u )oruIår1 faser c.e..l1n {e vir fq,+"f.!i:: rch
Der oxlilusivr, rot v1r lå vrlsh corrit kon ia i l)iIir- och
i1t" lctler d.3r L3t frlnpåtr'J1rn1 vänt1 Dq si3 - 12 cl r'tion3'
'rl,'-, :.€:1 boriiBr^, Ch .lozavcl i,ci :taConr blev resulL.iei;! letr
:r rnrs Jray son lev€rsrel, Jen !uni:fi.j1 flniljeas s: oiL',1v-
:ortri;ttere'-e ccrgis och i ketrnaln lich bl.a. a[ ]i-t€: tik 3om
v:r ur!fän,- 1v a-rottnin? Elizob.ih. i{u Lonc€ntreror si: Len-
:.1:i r: Jen ranlilaa corCins 1i-nl5vanslle kusin c1: i:^':r nsturligi-
ri6 ne: str411nte rasuliat!

I börj1D ?i. fentioillet vor det 34ils för chihulilu',si lcL bör-
je'o nrf. amoriklnslic ir-rorterr nan födde utp dci förs;:- c!ro-
?icr-ciribuqlruan i Eng1.-r4 och Du 1r nan upDe i ui:ro.-r: 2:)
s"irci€a tiielbe\ön!'14,'.vdrgrr.., Sc:r&sie tlllsk-citc"'lr beogle,
r-r. ..- 4n€rikenska och en engolsh ch3-@pion hitti11s.

.3ur:'st^,:lkoBner man.l4, en slilail h::r scae.svit? l":!s år1,. har
n:r31 go:'1 rl,A trtt g€. Iör Aetr försto bör nnn 1ö.sc Dl:,t, bok-
6'r^,v1iA!n a1ltr nDn k1n kodDl dver on tisinir rls - oc: å_,ir bör
ij:." si; it en ras i taBct,11?1 sig si tuycLet m'.: llrLr':itit
?r.'ilrier och hun4rr och stnmtÄvlor, och funa,etD 5vor ;.. löD
^r'url skn v'rrE si €11€r s:. IEtr förria dan Yot mi'. si:. stt
d1f, \ai li.tc b::'e D"^"kiiskt ocb t;oretiskd 'Dö! n,r s'l;'.:fi1 ulp-
::ö'1iD.j_ - h,,lst mal ?lcrr. iii{ar, s\. n'n-r' 611 k',i.:il',i'., iior
n1:::-11ra en eD":a finis ju ristren att nf.E bah'-11er orr Y.-1r-',lr-
l5r aåt.iet r?,krr v*ra 1-en,1nla l:in:1i,ixt hrLr mx_..1s!-- iir Dan
j.-1Ir3 h:.rårre.

l',I:rf,raa b6r helst intc sLlj--s färr:in vi1 4-5 m- Lr.r"s!a ".1'1er'
s"i ott doD B:ikeri vei ungafä! Ya4 a1n får 0116! inic !',r -
h:r'.:r'et v:i1 rJdyanr'.i:-t fijr.i. fl.siq att kor.,lror.ij.ssi c.
sirulai son behant gF.r dei bAst oti sii1i3 vnlP4! scri år ca 2

E'._ aa,or g4n13. A€.laa fr:d börjtn sk". m!t sttll: i: sil:i,'i i)å
ubst:!11:rinajei och tr'rn4 vllpon - konFer dl€t Gn'ra4-l:x31 sbJv-
B1a'llmnas:leE neturli3tvi6 i fr!d, oetr:lnnlrs far t'o.D.
chiilulhuas p1 .AoraveI handeritliS hiefp 1tt, 6ij: cc\ -,' sEyilstl

iitluä1v1cr? Ja, visst sk4 natr stu4era bärstÄmni:l;: - ncr inta
s'. atrt 03i !lötsner bcrt huaclLrna !1liom nlBn-r-: "lveri'rv:{trgat
a:lsr; arrs Grly ott o'1n3& bverskst,tar stantdvl?-ds aair:c - bÅ,als

h',lvsJs:rorilrniDgår och reD utlv€l hli aeti sii!1'11D:'.c tosultet
'ri.:iotav€]. och hcn 3öro'3ot för asdrn ocks!r om dar :'-:x Yet
v1a- dro iDt fär ltclsoii,'ri11 oti h^,nlskas na' .:::rs-ir'-.3ingcn
'rijr vlrD EoE sE hji;IDa.do ircna nea firr inte -^i sllarsr:_-:rand€
1 v1lot av hanhuni, och al,t,;öra u?p oteIEploiltrn jör urr ätr
rr A-sor:.tir- frl,rrt 

"nslj 
o!3 Gray dc.iDGslöst.

gt:ac!'ring och notion dr giveivis vikti31. 'rThero is 11o'ihing
lilr oeot" är bi!r, liksom hos sl miniå srdr" ertrcls:t! u-r?lö-
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:Erqr iga ca{* lr4tollac, .ed fSrrtp{ t0it6oi9a 6oa .,1+utl.l&t-
vig b,ci coh tollfoågr - osh tt€lsutoD ljölh tllta eeD oBö&
'iaelFqey-histttndaEeE. - }fotlonea ås t aLlhgniot tr: ocå
å!.o! t åo ,tor{ r.atgn.r{srils,

"iocgvel öeltu p4 ulgef4l an Eist:lllaisg wrje veche, ofta
ser, gch A€o 3p€.aiåltnt€4&n hietdgDst/btaaeD kooeor illl
.3L1ti6 arrBaånang. ,!I!a enaJ. *! iLa.as+os ?lttiGt sDltiol ilo-
Eire, bl.s. I Autr6lle!, U8Å, sy41tri}e ocb lltr Zeolen: -
9o:: Eu ro8åli L S!-6bLltolqg

ika baEtta itll dsttro oob do 70 hundtru{ bö! Dso &.Ås}e- {6
-.llfgrlttt pi, Aet slsia !åagtr iljle silaglor-4iadeA". ;tdd kttt!
€j cnotD eDsrg! o€h ott atolEt 4!be:ts för s'tt wgrtrllGol o&
:3r:.n11n3ar $v il.t .tora fot@toi, ocb ti bllr e-ot latn ilil
öv.t ttr Byclot abEat - dette dali8t or! Orsy.

Sfeaeko Velr! C,otal 8åll.htadt hor ötll Cås elBolrl&',lolsb
.06rgl tr6g{. aololoi å1O s}Eod ott bidlog ttlL itea nyc corgi,-
filoeu, eon f.n. iir unAo! lÄlpolniag. PölJeado tDchbroy her
Inkaeii ?rin ltir. OisLIo -Ubita, rakroieftro 1liålg:r Sotgi
lre6gEe,
telg aoaitioD f!o6 yoti Clsb 0o +åe 'f,alsh Corgi lröcgrs b3r
iooa ts:aed, on *o oc tova=år oqr featr tor the 61kia.i cf Eq!
:rr iils. iioul,0 Jrou p!9&!9 cöavot to yorr olgt €:r. lts
l{€oildrl osi va.y elaeqre i}ub. onil a?pfcliöiloa og täl!
:o6e+1-oaf l{ y}t gitrqDely goaelou! ol yor all. å! thi!
tllD tå to Ao oaitg ö tbe tin€s ot 6 aoernoatqtt' 03 tho
P;i;:i.O:l Uglgl CO.?CI, ii l! qt !l1n6er€ ylch rh.on f i516!1ea
+Be I bopo rbgm ?o {-t9 vorlil it oeeoi lail bEt {o eah:Bso
t&b *scge rtl ouf beloteil D..ro6il,t

{'gl iar'lUr d.euetl,on t1ll i.h!t folll Ooagl s.-Bguo rdD öi3 bi-
i.rag-*ltl rli oyo ?it6 tra! ri.lofeb.fotår.tr till oi8. Ytl.l
l{l Y&!lia.! til1 (-lgb$s! osb itqlt ryal.le@rF traoi5rc vl,ti
?j!@ ,l4ck oeb rå! utrrpdkotiriag sv deBno lloaotio!, rll:!oa
äF oo.ru6!t geteröa.. !1, d.eitra !11o Böta roE en åd&reot{år-
tlld :öro!_f&tpB0($ {SIAU dOSeIif, ör dct ulo up}rtLdlgo öar-
lplr 'qtt lqB' na! ååa ea gtlg 6r f-qfat8 oqb toö JeS bd?pe.'s
vlå:e+r v4f1dt! övaar ttrdll förhEja bilaen rv vF,r Ettki('.e rslll.
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S'-u I=IDilECl]F.lKEL
Colsisälfskapet ifbjuder tj..ll en studiecirLel kring h!ndbete€hde (etoloqi)'

a.v]s. hundens bet6ende och möjlighEte: att uttrvckå sig för människån och

j.nfö! andla hundår. !!g4!Egil!g! innebä' att man i glupP siuderar tillsar

ndns. Man läse! en viss litteratur 6j:i1v 6om ren scdan diskuteFr och p!å-

tar m och jäfrför ned tgna och and!'s erfdlLnhet:!' Dsn litteratur vi

skafl envähda år inte 6v3rläst.

Det är afltså inte frågan on någon föEdxagsseriE' Inga sDecie1fa krav

stälfs för att vara m€d. !äremot Fåste nan räkna m€d ått 'rnvåndå 15'30 rin

till 1äEning hema för stt ha något utbvt! av sammnnkonstema' Cilkcln

komer att ia upp bl.e' hundens orsplung - anetomi - instinktEr - signaler

- eociaLa och scxueffa lelatione! - intsuigens - olicnteringsfömåga -
associationsfömåqa. Utförligar€ Proglam konnct ätt såndåB till daftåg€rna'

riBala dsn' Eon vet vad hunden gör i olike situatrioner, vaföf, don gör det

o"t vua aen uttlycke! gonom o]'ikå s1ä95 beteenden' ha! fui'1t utbyte av sin

hund.r' (Gören B€rqnBn)

Lokål lir intL Fclt Dcstäd nql blir i närheten iv 5:t FlikEplaF'

*-o ai.is3o - zt00 1"tr"' 1900 - 23301 antingen tisdas, onsdåg el1e! tors-

iä r"aI bcrocndE på vilket som passä! dettasarns båst'
Antaf deltaaad blit min.8 och nax'15'
5i"d-1""1'ffi-!!:Jtr! vecka 44 121-29 okt) och onfstiår åtta {8) gånger'

4!9i.fj9!. år kronor 30:- inklusive litteratur'
ri*!l*r, GörBf Bcrsman:Varför qör hundef så, plus en de] stenciler'

iiilXGilär"" så s.åd soh röj]iet till lidaren för studiEcirkcln:

- 

åiur* Nirsson, ter. o0l30 56 20

lglyg komer att utfärdas til] aIIa dLltesere son förjer hcfa kulsen'

o o o o o o o o o o oo o o o o o

Ef Il| iÅcAN !q :orqG 
IsKELEIT rijR 0lr-:oL9G-isn'JÄ!4IiRELSEMATERIAL

Vi viU gäln3 fömedt: en önskån on givare av welsh corgis tif,I osteoloqisk

t.t""tna] Vio utgråvninqa! i 6am1' Lödösa he! man hittrt 284 skElEttrester

r"g. m"a". son iaterats titl 12-,13- ach 14-tnlen' Vad fran sEknar ä! hund-

uf,"frta *' jänför:leamatEliåf,. Han är bl'3' inttessetad av corgins !Es-

iita"rr". orl skuUa vara mvckct inttssrnt om nan kunde kaffi till 6törm

ktnrhet on sambandet mcll:n corgis och våstqö*;spets6n' Vi tror att slics:s

medlcmma. är Positiv6 tilf ati fåta våra hundår fvffa ännu €n uppglft'

DBn som önskar skänka sin dödi hunds ktDpp ti]1 dut'i indanåf I'kan v6!€

förvissad an .tt qåvan hantcreB red den resFekt som en huhdägEE har räti

'it 
i*tu. Kroppei t;rpeckes På sanne sätt som mrn söt då sådin fö'6änds

tiLl vcterinårinstitution för t'ex. 'rrättnEdiEinsk'r obduktion' FörRt eit

tjockt lagef, tidninqnt, dårrjftcr pl'stpå5t, v:l tillstutcn' På6en låqsas i

trafet, otqlttn åv torvnull, sågspån, et'dyl' Fölsändtlsen €dlcEseras:

Intendent Johannss LcPiksanr, N6turhistoriska nuEBDt' Slott€kogen' 4o0 30

GÖTEBoRG. lnnehålf; hundkroFP' I 1ådan 1äggs, i plnstpåse, föficsedsl då!

diurets !eg.nr. och åfdet :nges, samt rrsbetcckning' {Forts eidan 1?)
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-/i ho! yid olih$ tillf tlter i r'i€t f5r/,nSna 51?lr eriaren-
hei av tikår, yil!ra efxer ati veierbdrli';rn h.: l)ii4rLs tn_
tir,aetr int. h".r blivit l! iliti.1a elIcr blivil, s::::j-3;irtigd
-11er aeakorxr:it för tidir-t eller me4 enstlka s113r '':i:'--
ii:-la valpa!. Vi har ocksi 6tt aycket tyllliJt 'illt1 av
e: vacke. sn:.lshfiJåA 5on iill !sos SymphoByr so:i o! Lcr
ett he hsft en frr8.::i"dgsrilt k4!riär soo lvo15rn1l- i 3n6-
11ri- tav en krtostrofrl Berie kuLI4r I SYerir'", ^-lL:. i
'"ii1igsn sosbb fbtj.t. iit.ns :gare skulle iusi i:'- - i:1oE
er er/eln, .iå ?i - och rn3,r4 - fjreslol, att tar t::111r
un-ersr,::]l1s en nogtrsnn utdetsUknins av vad.!ir.'f, 9är
rtt lronstdt3rlt huruvidr hen bnr.o plockai u?l r jJ:: io-
?s:-iion i k.insorgaaen fr'n eD tili och IJrt den 

"i'lera 
tiIl

e! ianan. .lei kotrst?iFrades, ztt sir b1J.€ sko;i'
-7i::r inte vctorin'!rer - och obsolot' inie gyDekolo-or -
rnen lä!ro viEtern ?örsökte vi lrtGriten ttd ptr-1 e: i.Y vå.ra

".robloDtikar" och ?i frirslaJ ov vå. vet,erir.::r o:rn'l::.16
yi p,- feot€ och sjuBCa d4itcn r-v bennes Iöptiil et'! v:.inc1-

?uC;r i-ilneaå.llcsilo "furlzol{done'r och Inifuroi4a(. (fi11-
vs!liniriJsnamnot pt" proCuhten v3! "Tricofuloarri c'-Gi iinia
::jrnoa.tii.jon jnilrå). !oo po.Ados i Yederbirli: o:4.:ilJ
ir' trotton.lc.la.ten och ned-liom vid. r6it tja nr:',5e:: n!o5rk-
i1 v..lp1r.

Yi h:r nyliqL:n ul!tepai dottl eiperinont ned d'3:r 5iitr soB
Eoi'.1:onnit mcrt ien f ijt ti i1t f i'.ia' iöa1r enis v,i-ro:, och
,5vsn hon iir nu hiixar,i,kti !. Vid. ttCi:1!e ti1!i:-.ile: :11ee

1.5.n. vsierin:treD segtr ltt hon vD! ton, si- vi -i:-'r, ttt
ri t.tminstone ir pÄ. v:ia noi yttcrli 1re on fr..n:q.aJsrik
?sltilin3.

'Jr.riktiqlr s$il, vei vi inte Yal vi:rsi''('.konait ne::3334
)r!r,p,tIin!ar. Mrrsn'mret AY ti{ninaen YoorDrs .1.-:' iarE-
l:5Lt oq lit.) dotis on uPPt:!ckten av myckoi ss!. rr,]-terie.
i Lvinrans iorttlsBtniqgso!å1tr - 3oo k3l1es trT- 1::tcriottt
.:!rför att.lo;r st soå (iiry) - vilLet J3r:ii-l':1t ott
acimdli f5tloIP av kvinnåDs havindoshap. ict :r Li:: lj-lt
$tt let finns rr.8on olgltise av sc6u1 eller Iil:r1r('-o sIP-;,
6ox h^r en notsvlrtn.!o effskt p; tlkor. I4ei vi _'1r, reppor-
terr, ati vogi:r3llunrot bittills h1r i.iortr Yor:::'!. :ijl oss
och:ti vl ir böjdi ott utprbvo dotslnno son eltl:ijrsihl,ig-
iroisD:11,1 viil fr1Bti.l1 pt!nindar, 0e n.',911 av ?3.r'- llsoro
L1r ajort tihnaade e*perin€nt voro rlot int,ross"tr": -tt fA
u rl.,if i h;1ro6.

l.'ei 1r e! iragcii oti iDte 3'l: eo kull efte! or'!i:: iipi ut_
ra'.rht staniovl! ollri! 

^tt 
s r €B f ln ov.:r 1 Ees r/-:i-6 öv€D-

'o;'rrs s4.son i ået svensks fallsti ocil os fclet :cra: 1i
nli;on akterie, virus ellar li.knsnder 6oD Iätd oc\ trirn
rlItför storl ).ostna4or kun.:6 e1iiliner1s, s4, myc:i-'+" aeaa
'br:.tiEk tor€ J', !risien p1. tbr.by4äe-Dio til9r43r :i'r fär-
Linårana.e 1s 3.:rlika olyckor'
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Jn ..&",-/-u" +7 tr^"t/-e'''"

Efte" att he 1ä6t 6ist iltkom& corgi-Ptatr 6os vetka? att bI!
bala bättle och bättre, och Te"ry nillenbecks sltikel on sin
kirlek tt1l Co!g:in, kon ia€ att t:inka 9Å vår nå3ot klokigore väg

dit.

Det böljade ned. stt jag dtabbsdes ev en ttiftlg kiillek ti11 glqnens

tax I)å leaet. Ea ltirlig kraftiS strävhårstax L sealt ocb brut.
Jag bö"jad'e oDed.eLbatt be&!bet4 fmllie!, l-åste allt on taxart

l?isllige avsnltt hö6t. Efter cra ett halvår tyckie iag onglwlngon

började re"ka nogen föx aäea?e koutakt neil taxalr då oi! venUgt_

vis 6å kåre oake upphot sin röet ogh sa{ier att be fö" siå de1 lnte
ksde CröMa om att gå ut meaL e! tåx även on notioi cr aldrlg sÅ

väIbebövliall Rlclå!!

Eu kolt tld &irefter dlabbacles BBlceE av ryggskottr ett li'Iander son'

!åspätt av Eir t4lende tystnadr förmledde bonom att en dag plöts-

ltgt läMa hom€t för att å.terkö@a med ea huCr vars sake Jag

aldtig skåd.at. &11igt @ken fenns å11t hos deua builr Aon @r
gtor enligt hes önskdr aLen var tatlik e41igt mln 6nskd och dLen

@r oöm att leka ned en1i6t So6sens önakaa. Det va! s 3aeset-Eouil.

[Irvär! fugelade he i4te på aågot Yi6 son and.ra hudår ao@alt gör

utd efter låga år var vi t\@6@ ett avlivs honon. Det @t leaast
gossen osh jag g"ät och söliAe och hakeb böliad.e få kZi,Mlng av

sitt rTggskott. tå koo en resolut budbekmt upp och sa' ett hon

hade eE bekMtr eoe had.e Corgi-vslpa"r och efielson iag vLl1e la en

U.ten hud, oaken en rlktig ilud och Sosse! er heLet odöd1i6 hud.t

k@de hon lnte tihka 61g en bättre konbiustlo! ån etr Corgj-. Vl

@rt fö!61å6 llte futler64mar för vl hade iu 15 år tldigare i
Klonobergslarken eött en ilBken Corgir så alen resen kade ne iu
lnte lite på. Son tu v&!r så k@de vl 6å !å Sir-ebolEuigtäLlnlngen
letl4 sal@ vdckå för att tltta llte neeate på olika iyckarr då

gos8e! p1öts1i3:t uppbov sin röst och aa' att dle e4ala budar hs ville
tttta på var Co!6i, fö! don tyckte he llkson !åellcle 11te on b36Eet?

Ja, ilet vett ia förstås inie en colgl ute två soa nu berLka! vålt
h6n DeaL sin 1ivs1ust. Fö! att åtelgå til1 tldigare uikoma Co!8i-
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PFt aå6tc jag eon l.äse? a1lt erkåiria, att 4e i(anske iblaad b1lt
lite för uppLystr son t.ex. 4är nd 1äsex Komenta! tiIl otandlaralen.

eoil f,esning och en tiinl,isen lå.ng vecke! ssdtt hal-6 är en 4v

l&@dföfrtsättnlngaas fö" Colsin !!te ska11 förfelle illl en

stablig .Ilts kory. !h blick på vår hemachanplon såge!, att vls.
eerligen ä! han välootlonerad, vis6crllgen är he inte sä!6ki1t litent
nen ilock ä! o@nEtåendle d.et aan meet kdnier för vld både fölsta
och udr& utLicken. l,[ea he har ju förotås end.ra €ckra slalolt
he vgcke! mig Ecd en !s€ va"je noldon, keske Lnte a1liid så

vel-emakeda nen d.et ä! t alla fau bara als han ger den upp?aktni!6ea
€rje EorSon. Irtlkeln oo genetik 8lömo! @n inte helle! I fölsta
teget, AÄ via Äa vi& aa, då först visste r@ w? n& stoil. !ötlesten
@ö äx Fluff och vad dr 31å??

Det gr en s&kr soEr ligger Biit vamt on hjä?tat. Jaa läste i Kld

E lualgons budspalt 1^lftonbladet l Bare -7or d.ät hon svaraile etr

ralpspela-Let !å tfestler att denna ras (westie) 6oaon ökad popularltet
och dälned ökad inport fört ned sig Porthet eiukdom. D& vår corgi
genoo röntgen visåte ha dema ejuLilont tyclrer ia5 att dci skul^l-e

vala öaskvgltr att våra corgi-uppfödale 1 tid ulpdirksaru0ar detta
och låte! höft1ed6!öntga sina avelEhudar. Vår hud ko@er 6ilvet-
vls inte &tii evåndas I något åvelssffianhsg ute vårt !!ob1en är
hur Iänge be6 le! kome! 4tt bålla. Eftelson ne iltc se! något

fel på, velpfl förräE vid 5-6-nånaccrs åld.er' har En reöe h@it
fä€ta slg yld honon och få,r €edlan altas oeil olo så fo?t he börjat
halta, nii! man varit ute ett tag och gått. Så iag holpa6r ati liin€re
fle läsa! I'Igår nedkon fru Yovlu'l oed. fenlin8Er. vld en Benale

lntefiju ned fn Vovl@d (Papla vovlud vor ut€ ocb deBondtreraalo

meal oa Mak€ Love-grupp) ea hon föfidrde: rvi viBstc jur aitr au.t
shru.e gå bra föf, b&de Puttrtk (pappa vovlud) och iag ä! flirönt-
gsile. ril net 1åter väl adlelbalt.

lro nu inte emat än att vi ål-skar corgin trots ow4ståendle otuf,t

för kiicksre ocb klokate hudar flnns lnte. Jag shu.]-le gärDa ha

fler on ut4@e b&!e fams och vår tik -tore lit' lindle svartsiut
av slg. tet s€nale ät no6 t}-rärr största probfeDet t:inker ocb

sklive"

gavor "owfge4rr Luaibea6
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iaon;ref,ta!e.:

pluff. tsn yanliElste Avvikelsoi fr1-n stnndard,a.s ]L1s'r.-
slri?iin-, _Cr fä. mjuk och {ossutof ofi,i fijr fia.; ,:ls; :lesso
seacr€ benimnas I'fluffies|, vilhut i Jversätinin:; nt:!d:-ji be-
t)':"r Luftiq, Pg en rrfluffJrrr kai. l:nii(ten p:. )litsotr vericra
lys!y:rt ocb dei finns hundr!, sorn h1r kortsre D:,1s dr: n.!-igo
iCrsjragristrdgdre ned uD.r.dDtog fö! de evslitjande trJisa!a.- i
:r01Ea. Ibland lihaar piilsed i ländd on collieI)ö1s och fiit-
tcrar lian vara iårbevöxta son hos en sp&Eiel. Iblåri- !-oBm€r
Jet ee.n.-!e i en ku1l, iblaad fleta, Boa alet Ar r-11'!i.l e: oiss-
r'lirinij att fi. åeu, di. al6 sl, ofia er ile b:isto i kullo: on nan
:ror'tser frin deits oDda j,ishvalificersnde feI.

i-5iiigliei€rna vari€ra!, ned vi,i ca 3 yeckors F,Id.er )5r &h
hui:-a urshiljc dci lån;a p."ls€D bog en val?r tur I!,f,; riil.sen
':r.1r ?lr l:roppen aLler huyualet, blir C.€n ansllertil o1,r. aight,
oa J?oref, !r lona fr.in hår. 1,i6n oh hÅ-ret 5! vF.6idt rr öron-
lslpen, sk1lI n4tr iate riikBo ood vall)a! ion ett utst:l,lit:tgs-
exed:)lll t

Or5.-I:3i iill ilonna besisBnelsa er att ?n itt,tik njuli -)31s inte
haa slnma vttton- och Bmuis&vBtöt1ndo sllansknror 3cn ior horrsk-
ta :ä1seB.

llg, n;lu€yf, ör €ii ?ärgfeI i corgiDs pö16, soD he:aatecktras
av er r1å förgtoD av oliko dyans, alltifri.n !ent !1,1. til-l det
1L-:d"-strs skimmer, ilf6rtäekt bl.il, i"ied d.sr bIi. fiiabo:.r fölJer
.,1ibie I-iusa ögon och 6ir"rlblir 6Ller l€verfArged. noss.:o .r1. 8on

"ofj)I 
dr AD! blå, fdrgen Eest. synlig hos vdLirer nri:.1: soEare

$s" .llcr niD{ro föravaEos, Per$doxolt noa_ hx;r ale\ '}l:, v4lpen
sorn euxen bli attrdktlvt kopiarrö(1 el1er trefärE1a.

Rodlohtionen

liot 'lr vorkligt:n beklåg1igt, att Perihes s.iukdloo ::c:sd1'u3rnts
I,3 3i v€l.sb corgi - s&yiit vi ?å r€ilokti.retr y€t, ir:'.c'$t3
Lord :ir3ta fcl1et i SveriGc. Flera 6ngelslla upDl5a:-rc ba!
ti11!r:,.ais ne! inLiea kiinEer ti11 någri Parthes-3_11 _iLrf,C

corgi.

P:lriils sJUr,D0Ii, e1ler L0cc-Pegf,ris, å! eB hdftlrdssjui:t-on,
so:: !1n alrabb4 bi:de nitnaiskor och djur i upDvSxil.rei. flatd
huni.r-i ?'drekonoer aen endrst bllDa sE:, hual3r - särsl:iIt! ut-
saili1 ir oq dcl dvårghundsr..se! ocb 1.'ilbonio hunear. i:1n on-
s!r, 1&t Perthes bar seoblnil n€il Llatr1 beLdellr oc: ni::ro
h'rBe,--rs didigl könsnogna4. Sjukdooe! uplträder yr1lii7en i
5-lO !r-';!..aers'1de!n, aleE kan vari ensidiA eller au'r:clsiaiB
oc5 ;r Ilko vanlig blend tiilsr soB bsnbundrr.

lot rör sig lqLg oo iiJlTLf,Slls?Lii$I (för irrnra 115f'!si;al1r),
9i1l-ot är ä.ftIigi och huyuÄs:kligrn ilrlbbll .aö!ro !--s€t
(t.ox. schäfer ocb !otricvcr). fiöftleCsilystlasi h1- Lo:sta-
ts3iB GcnoD räntg€n, dÅ hunden blivit 6 nrq-n$4er giDil1i.. liör
n11 tal2r on eD friröntrgial hunil, menar naD en bunl, son riot-
j3r"s och b€funnits fri frin höftledsdysplesi ("hirltte.rs{eti).

Legg-Porth€s er eo sjuklig förän-1ring i lÅ,r!ensbuyui-- och lfir-
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-\:::s;r',1s, viriot hi-r ti11 ?öljd, ett hutrdetr tr11t.,r scr etler
ni:.'.r! krafti]jt elltoftor sjuklloncns grad, I li:rari:..r;
f '11 Iiri sk",d.an beh-rtrdlRs med, cnbart yi.t4 ooh h.,a .._r: i:rrvia_
a'- åitrt n.grr D:rnider - dcir honmer dock oftlst tilit)11(.., då
:rur:le1 blir 5-6 i.r och kcn d", ej Jl tirlbrka ige6. Llunera
ti11irii)e.6an oft\si operat,ior bådo bl1Dd. uilgLui)ir.r^, och
de l:1arrr. Man ta! ill! bo!t hels ltrbsashuvualet. jjrs.:_ c.re_
r_,J.io5oi btuk-.r ge utnärkt1 rasultrt.
Sjul:'..aea börjar nedl €n abnorn törtjocknitrg &y ban,J-.f,:xrr4
i l3,tboashuyuaot. Doita beror troligtvis !i r".go,: r,-!b!..:ibgj. :ör\ålIrddet nell1n d ) ho16oDer, son regleror b,Eots ,rilI-
v1xt. Ii;r vrlp€r 5örj4t bIi köBsocgea, konner :rötrs\orDrnerDs
j.:r i bi1len och @oiverkat tiltvörtho!uonerBa. let.i,1, :rcr till
:Tlji, 1tt beret slutar yäxo p.. läigd6n. I3tållct v!::or benots
öv:rlol p.i bre(lden oci: förgrov1s, v"rpt, blodt,ittfijrs.jii iilt
I r-orr6iuvudet avster36. Dd,refter filje! fok-"1 ./;v:1aa!sd-öil,
hlvråslirligen i l-irb rnshuyDd.et.

I nl !L1 6anon fö!sök useti ået lrevisat, att LeGg-peFtles
bsr scob.-nil 6e{ ti,lig L6trssogn1d.. cenos rtt da;1ir;.i 4
BaDr:lors tlC kbnshoreoDbeba.dllp- schäfer- och 5ec91åvrlr-_r
(r-,s:r son !orollt oj sngrips av perthos) fronk:ilgces ovan
bJBlaivnr rubbDiaglr.
far r:lf,vtrande förokonoer sjuk{losetr ofta bllBCt westlss i:fast
bi:,: l_.a:- vbitå tirri.er). {'estiouppfödrrn1 qns€t, r_-;i s!!-Ia
oc'. ::I.a1 blkil!l1r ;r åon största bov€n i ixlndlr. te:c.:r cit
{lesr_. up;föda!o qått in fiir ati ov14 bort a!€ hloq^, ir-,:.L':rtor-
r:'rbrjlr 4e nu fi sjuk.loe,,n un,ier koDtroll.
:iot::! iBte.llt,id en uDjhun.i lLc(l snal och svoa b1;:icl arrbbå6
\v ?crthes n€n risken är nychct, Btor = huaden i" ?li-_:S:Jl]a^i/iD
f5r sjuhJonon,

Sjc'ltrnor €oo si1-d1n 1r inle;!rftliE. närrnot 1Dso6.rr3i..iaro_
si lione. f5r dlen vara trftlig. i{1I bör Cärför untv:ir:. -.tt
^,y1", ?i'-:re p1. ijur, soal sjely h1r bift eller lädeli ?erthes.
liisstl,r]!e" hsn Perthes t.sin un;hun.i, 8ör 6qq !(lokt i att
Loit-,hå", €n veteria:!r, solr g€troB röntg,.n knn lv0Jr-- on hu:alon
bar 6juj.loDea oIl€r inte. Det är ilock doningsl'ist.,+,t I.tc
rsir'!;r hunaen, ian.,n al.d i;r h1lt, afterson \ij,Ita:1 iat. t:oEn€r
:lJrr::a sjul:-lon.:n fA,ti fästc och m1: iEnsr iess har syf.:t 1tt
ut:l-ir:ic1!a CeI geÄon röntgin.
PeriireB sjukdon ii,t lnnu inte !elt utforskla. Fö! !-.r1 :_.i.ira
:,r sJirB 3trsÅg nan, att,leD Aib1rt,lt""bbade prcior+iciorliga
'-vä,r3iruf,'1r ocb det n:an.l€s an- irgentin; on att sir.,l-. .c;
l:1e.1 bakstr:iI1 kundle gö!a hundcn pr,,Cisponcr14 j;r ilki!r-.tr.

Evi Va1i.n..!
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Plot.holl lött vid, gYrnsi. Y.lth
Corgl Sållrhapsf! o!(-,1-arri6 Ar!-
ebio alor 19 E@.s l9?0 f:-ÄJ,r. lo-
kslår, JlåaLgb,bodnrD :r, S.thld
Ll. 19.oo/.

' $r
JErterad.r !U.dlö[8il€n t6r öe !ä!vi!8!Aq raills@eraa /31 tI/.

$2
TElAor qral! d! q aosotrq.?lst att leil4 fdrbuAllngalaa

Ca
valdet lr Sivart tlilrto. tLll Jwteriagra4D.

$4
FE3trtog. Äit .4.moöt6t lltyii behuatgo! ct,l)r!t.

St
3ö!6il"oN! ttyr€lselt förvtlt.ln8rbctöttolrt f6t 1969 8on blfc-
ga! i,tlsöioaprotolollct.

96
!6roA!oF! !.vitorra borlttolre löl 1969 8oB blf,O8&. å"siu3er-
p!giob.oll.t.

t7
3ort1j.åa! full.llqttsft{hot ?ör stylilt6a tbr 1969.

$8
Vslå€r tlyrs.lro och rsppls6äi6! anl, ilo! rji6 oldlIag dM !!to{!
på 1959 årq {rcrii{e /rlyrolr.! .kd b6sia av I l€ilaB"itot, 4 tela.
p,1 tyå å! och 4 volön på oti Oar/. t6!6r1ogi lir Sleori gllstoa
Eii vol!å E? Ac lve su?I,16r!tåt!er töt .atelhdtå rhult.r trqi.
91es tlo,tr och oi{ ilsn ii il€ ita told,s rca aGt Gllrie saial.at
rö&ie! yElilså ,u! stt lr. 3tfö!1 år.&öis+ lr iilllsont ltirtlrg.
:L.sd.ie.å "slet i tuljan4€ orAntDR oeh DqA fölJelCe vElals,

rt9!61, e.

?t! 2 år! fru :agtla .to.gph!oa, gel.tsjörb$åon
[a il6rr SLren, Salt!jUbaitå;
8r Guo.r SosotrqYlat, I.ioI!ö

3tk I &r! lrh q!ai116 NybotS' Stookholq
gr 6örstr lltJ,5dan, StoGkhola
Fr &6. B.!glEd., Stockbol.

asooleinl,ar
lör 2 [!! t1! Per 8!{! Irll,Lr' StoelÅåoh

3ö! I [rt tru X.rrtltr del1ln, stockhol$
lllt ElatUrsnAo för cr perloil ev ott år val&e. !å El 3aal llrqrl
SB1+rJ öbailaa.

0s
?rldae l3o fDgtiil e6tolia, BÄlåta ttll lefiåot oeb ;! Sltåfl
irilllsar 8tgokho1q till !.viro!4srtrploo.i.

!1o *
?b:tl.g irgå !tyrelroB dtt år!nygttto! boror uigl, oittlihilrait
36! l9?1. trufeålog trr g llltroB t riSllet o! $"s*v61it på lO
k! aör eille fö! ri{ r!d.!l3tti llc ptshitr.b. etrg€l8geEäetelEo
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t.ei, ott av8öra fr:!r fcli till fo1I, YiLi.r soo shcll röilnas
sc:, f.niljsmediemno!. Pö: msdLamear under l5 år föresloL gr

iiilsson ea av,Silt )v 5 kr

E! ilj.lssors för516g itrileborr vilkei ?Spehades av:ir ir-ii Törnlör
odt dj.dn:nged nåstå skiclirs tiil otla och inie som nu;'ara till
_!u?u:lneillardeen. Regjord.i llr iliisso[ för kosinatlen !v iiddiageE
ocL visaCe att nigra större ho.ttradsökninAor iEi: bci!övd.c föLia.
!5res1oC 3ru K fr-lrit att Ae iirertrliqå exeoPlersD:,v tidninS€n,
6oD silu11e bli fitlidcn i lan. ded fl'\ra iled1., kuDde 6cs till
?c1ll15prre ereupelvir.

lid onröslniqger so6 föl-iäe eDtogs alJck:rtyrolsens förElsg om

ojö!1Darra. årsaTgift, f6r 1971.

$ r1
Unior pulkteD rrAaalra ärenden ^ ',..t' behoildlad€s SiIj'::Ael

u/ aglljÅlgaiSEl. tledr.visaie Er H lns Elin&D f ör iloi uiroaniag
*. a('rlN 

"'"t'"e;sen 
ti:lsrtil hoonit+"6n gjort Jör t:tt sök5

_'inds en 1ömp1ig 1ösÄi!; På lrobleuet.
'lei borde finEas oti register övcr badhundlrno och l'eträffon-
ie antelei avelsrr!d fir€1å.e i!€ försl08:
1. ?€fii.ster uian aYe15r,\d.
2. Ett evelsrtd,
3. 1:oxrmitto pi. tre ?ersoaer.
rli',a!c bor,1.r rntelet Sivna råd och entstei fiirfrl;f,ia.-ia?
redoeisls. Dei und.ersdlöks också sti fötstl året l"-l xna€a
åcm et,t prö-toår oah attr oE aLei v{lala systesct int3 SatitrBs
varr 1äm1)llet, ncn ?r.r överg1, t'ill n::eot ad.tr-t'
..l.if clcn därpr. följande obrästningen v:r1rle irsmöt:i; erhdlligt
åoi tradje förslsget 

'lvs' 
trt avelsrird och en 1v:'1sl:creiit6

3on skell arbeta efisr |:oarniiiSns rogler. ;.rsnöte! utsel
otelsrååen mrq ilen siit4Dde styrelseo sllatI utso konmitt6n
.lär arelsrS.,len sLall iigå. Til l avelsrl1A v1ldes ;lr Görau
iiilssont !ru Gunnet Dilloabeck, och Fru rinn-i'ilrie Ellr1n'
;es1öis ett fir NiIJson shulle onnälss till SSD son officiellt
dvelsrå,i för solsL co.3i.

b/ S-!sd.aercviderias. Mel anledning rv ott $ : stttf :rar1g för6-

"1.g 
,iy*l-"tott en sllmän översyn av sttdgarEa böria före-

togrs i synne'hei son IpPIo.lan 5r slut och eE dy u:r:)'urycktrltrg
c'.sie göras, Ueil hans:fn till dc skå1 son fremfUrl's bsslö{
:.rsdötrel stt 3åvilerl siodgflrno.
:et!äffonilo iilIsättatr(iet ev oo koomittd före1i:d tvl' iörsla8:
l. :-onbttt6n tillsättos ev årsRitet.
2, Jtylelser f6,r i uFpdros av årsEötei att tillsitt'a en kod-

nitt6.
Viä oilriistBia:! Yaldes förs1og Er 2.

c/ :tredcktörs- o.h redektidsfrigrl4' i)å en skri:itIi3 ulls&DLng
li4i-?' ll-,r l-a'"r0"' ,rtt Hr Sivert Nilssors 3ö!31':i fri-n lö!€-

iå3-edde i1.i, om etr realåktion o.h en redlhl skulLe'l3s upp pÅ

å,rsaUte+,r o.rt$I5ile ordfötanåe ott hä1ftel Biortst t"vs ilet
fonts 6n r€dlohiion fi€D iEgen reaalitdr' fvi' ard!::^r5119 före-
1t!: rtör r€dr-:rtörsposierir Ftu 0unnel DitleBbecir o;ir Sivort
lTiieso;,. vi.I omristni!gen blev dat liko rösictll och i'rs-

nötets lottr':nA 'rifdll iill tru tillenbccks förcisl- ocb eät-
nöc blev Fru )illenbeck vold ti11 redxktör.
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rl/ P:. sF-ri.ft1ig uDpnitrinrj fr",d ar 1d-,\ Törnlöv up)tois ?i.'1!6

fr:: Evr, ValiBgeis slt!ivclse fr:,a fö!egirende :rr 5e.Lr::?f1trilo
tillgAS av en puEkt I'jvriJa,irenåen,, titl för3Ara;ei!gstis-
t1r viå rå"ra årsmöten.
3r:: Viling€r u!!lyste om utt det ty{1iAon dr pre,aj.s rtt alon
?uBkt€n tinDs med på dndrr. Llubbtrrs förcalrlgoiiiJsiistor.
3esIöt å.rsEötet 4tt punkten "dvri:1 årendleni's-:_-1I li,q8as
i;j.11 de övrisq punkiernn på fötedrcgningslisirar hi,',3Eefter,

€/ t.edaolaile sek.eteraien at,t Sätlskapet ekoll shänli: ett he-
rlerspris /en irefärgad por!linscorgi/ tiII bä6ta aor:1isk-
?5ilC1 Telsb corgi hund el iik, prr SSDrs utst:iI1.ir: aen 3l
n3j '

!/ Utaerr"aes Ketrnel H6?tlons hedersI]ris tiII.l.rets corai 1969 sob
)foe Ch ceronås Dakotf, ägd 1v ilr Per-Erik llal1iE, gtockhole.

$ rz'Jt.:er den trytlllairAo puaktron "övrigi ärondetr" behla:liAeB fö1-
j aråo:

o/ F:rfrigro ?rl"n Prk VnIiEger bstriffrad.e gästsr 13, :,rsilöteD.
-irk Valinge! uddlr4aLe, od alot inte vore nöj1igi att 1i..te gäs-
terBa ilaltzga pi årsoötet i stä11et för &tt son biirtills ge
::.o.r en utrgefltrlie t.r-d fiJr siltsh&psoftoEs bijrj"r sir ait ao får
stl och våntx oa {rsmötet inte knn htlla ti.d.eo,
liesLöts ått, gä31.r i fortsättBlnge'n ;ir väIkohn., ^,r"+ E:rvala pA
':!snäteÄa givotvis utan röstrått.

b/ SCrfr/:grn fr:!n }lk Vlliag€r betrd?fAnde Ae hun,:i3r so.: tj.ll-
(i3I1ts SfCS heilarspris vi4 utstö11n. i Stockiloln oci Gijieborg.
i"".i.oJ.iorde orillöranilen den ievidering lv ståtuterile för he-
(iersprisutdelning?n och rlet utbyi€ av heilerspris som styr€l-
ien beBlutai ?ö!et,aAa b1.1, 

"v 
ekonomiskl s1:1,1.

lnllig;4 frin !i! Göran llilsson att ev. Lör1 1i:joi !ör don Dys
ir-k11ssen t.ex.

c/ l?icL SällskEpet dott3ga str tavfa frir Fru Ke.siin;:111io.
t1.r13i son förest511er en yelsb corgi hrr o1.1r-ts ry åivn-
rinoan han lott,as ut eller på rnnatr, sStt bii!1J.. ij.11 en
förstarkiiB:{ aY ksssan.

I t3
:rö!:rlaraalå oralfdrsnalen ndt€t ovstuisi och öyor1ä6nide Llubbon
'0i11 S:tCS nye orJförrnde Ar i13ns Eknan, Sllisjöbaden.

Justeras:
Sivort l{iIssoE

Vid ?rotokolletr&unitta Nyb€!S
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tl-o-n-5otrrp.li.id! ?u-r å!*ts Catgt i Syelias lgl0t
l, .Oh Ebrdrtrr Aela, o. Xilsrsn' stop}}olB ,,.,.,...... tO (a)
2r '0h fimao: gtl.la, C o fi-L &o6anqviåi, ä[ltrtlkleE .. 38 (r)
1. 3ah}!Br cLtrt,t-o'1rtr, 8. forrtådrlon, (4,1lhfl1 ..... 30 (3)
4. Eilileoaoor Bl4ck lrior, e. Dtllrnb*h' Li{1o.3ö ... 24 (2)
t. ]ioEe ch 'oalodog ot Fltiåäs, g. ultrsoB' giosklsln .. ?f (?)
6. EolAenr fap or il;r tt6br t'fi gkogletrilr s€uaen ....* ac {3}
?. Ch gaaco: iytsoo, c p !i-! !ore*qwir:!, fiöllvi.kslEt . 19 (1)
8.. f} Btti4renr Erote, L. iiodbbtg' Ert*6ile .".,....., 14 {2)
9. Orlaepos of olDattcbr E. Yslitr83lr Johrönelbo? ... t4 (11

!g- Un Laet l'1!rt$4, O. Dl,llenbeo]kl &Idlngö .......... '. 12 {l)
(.aEtal6i utstöIlllEga! lnos lttldnisr)

{guep Elt!6sr arti!!! i colsh oosgl Plot 4/t9e9 h6r i ilrl bq1-
hpt '.io!g+"tt! I aen tidolog, lsq utgs! tr tle Ftdbleto ?oltt
€orgt tirb ei A!åtloe Inp. e.d liilienile iBätoåukiloDl

'e 
ti!. rlri6 Eua?re bot inFelt&llLt lEtryoh av €otgtg

{ &5;!ud q? tFrJ orle Bllt-c!åt ooL Otut 8!e!6oli.
I deiåE åufref 8$r v1 bgksltovll8at bEiö från et'!
&dnof l@!d. Igne; gu1t.6E. FrE fialn ri!8!ia! li& 1959
&rr -irctr!å igrgl leraue Slqr ]rt siå 11 6! liå!8iv€a
f!$,: miAA OORCI PEÄf' Seobski Ygtrb CorBi SElltkBpct.
lysris:l-r}aitl. tailt Elllenbeöt'åår filrliadn t8tlett,
eat oeå'Sverlltlollgot rade! ils 8&natt tiÄ F.!6tr.- siå
fuer f$tetnllgt crbe*€r 4lt varJe.EBt lniaällllr oE-
lstDa 40 ridor sr sttihlotr utrliillqbg.rolulsatl &lub:-
ltrbst r ooh ttnotrt.t. vl boppns stt dt! och dÅ f!. nog
tttotltrgrso t.t&tqe !rin-den utoårlte VStSx ooBdf PåAX.

åed,obttma fqc ct tgr åt vdn-ltga ota€o oob Bt&dot ci& 4{-aatl
r lgÄåi *et ;ofi 

",l 
rJEfT4 hdll !Ä rter g1[4ja o? +ja$tag?E

irla lle Peilirote felrb oorgi oildb ol aaörtre& ltro'.

åtli:kol* L fe!.*å eorgi l.tqt 4lt969 oa &ittdrr s6tr ooh !tt+-
silt bÄr i r-t! lel&ei At,c'Stttia t tlitalG4er 6isåJoittta1sE.
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;Eit$!.l,tt.oEIsE:&,

Fil:r,iffiä'

U3:.! 0l ÅlinÄSIS (5s1Diatr iotsrd/ltaldors Stotira) äA ij.3tr
ilt1a6on, gåoollrol6, par4d,o A6n 26 juli CdÄ$SOnI f (itor?. Ob
C.,r.åog a? tgrsur,/ss1bsrgr aBills) Ug trrlstLro Siidrr1uEå,
datervåto. Volpalng rlttrr IE ca?tonbct.

d! 1"OS$ tdÄB I][ (&ög Ch LeE lJoalaE Eegte/Loor }?raotio) !,g
E€rry gil,16absck, LiAiEgö, perod€ (lou tt lull SolborGF
onette (S ! Cb StorBorbsnk. OoLtiver/Cloopetro) a. li.iUot
å.5a'rord, trarlrteil, Vslpaine vBEts6 2 oktob6r.

0: &4Bg !'iÅRlrI I ilig Ch Lo.! f.u&o tBgle/tj?ep tsruaeite) åe
lorty DlIlåabeekl Liilingö, pcrode d.e! 4 sqgur+i EoLbsrB!
{ellue {8 ll 0b 8$oroeebEat6 ourllr.!/Int ch Eyttorooa iaeoon),
ä,€ Eelåa. Srolqlhr Bro; Volgri.ag rårtd, 6 oltobot.

diI !il86, UaBtIu (Bag cn loec tennls E&gLoy'LoE! BrGoette) &8
!€e!y D1ll.6!bec&1 Ltåtrgö, pqr&Ao åea , oegsti. golbeq0s
aon:o {S [ 9b gto!6orbants O{Liiver/golbsigr Hetl4a) EE
Lisbo't, Ä-b.b.rg, X4rl8tod. 9slpEing rä[ir. 7 ohtrbor.

UO&D Sä CÅ:1,ÄlOC OF lililCR (clyeitrtOs 8tolDcrbrah! 3oaåaoan/
CerlG$.u ol ?torvr) Bg Sivett fl.t9soD, gtoairhslq, ?staee ai!
t3 iltlgurtl ir1?Ä.8&S6t.OOSP€IJ AI$L {{olorlou Botsnd/ IlX o tlo3it
0a i;ogoroal' AtgoöG*.FfrC givert Xilaeon; SiookbalBr Trlpa?
vieioq tl oLtoba!.

q: ;iE;ill{S .gELÄ (ilerd Cb. 
^ebaris/Cb 

C65olla of lyaavr} Eg
6ö!a! qtltt@l stlctbolo, gsraal ded ORaUOEtt0,tS Op oLr-l{tI lI
(erl Cåi:1ffi,{erlhstl/HtBao11a ot OtoEtigb) F,B Se1 Val.in8et,
Jc53aa€!D,.ii'. ItUsinA vlintos o4hllDg I deceobor.
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:=g=1=E=g-g=-c=L3 2'+ råj
!aoilaro : Ulll Segerst!ijn
I (1+O) rofsh corgi rleltog I tjpeci-,Iklrtbb:!rs rt::r ;j;:1st(åps-
rc\ Dv'i!,ihurd4r r(SSn.) utstrlrrirs. - t._ ,.

!n il
dk1 la EIISITEES i{IC, L,!S (S Ch Cfrytinrss Septedber ,ior1 - liolrsätors

iiev ?dssion) S o T iilbra-strijLr, oxelrjsuBl, !er'! !rafinio-
ro .-..

9===3=l ? juai
ton",re: trladcl€ire Äxtson Iohnson
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utst:il lnint:,

ök1 i'l:.,iS;tERS UItiJ,r (llorrsaters IIeuf - i{orrsiters tieisy)
:i liarklund, Ers.r'rrk, 3_jjtsL

:' a 1 i T r ri ll S t Å D 7 juni
lrrnarer Cerin Slbttne - -
2 (C+2) r€1sh corgis tleltoa på Specialklub,rens:är it:f1skr?s-
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