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REDAKTI0NENS

Att TEKNIKEI{ HÄR 5INA ERISTER - det h'r vi i rcd6ktioncn fått uppleva
i om nöiligt högre gted än vånligt dcnn: qång' Denne sorqliql upFfcr"i.. tä*t" ty'ärr ä"'n Du ått bfi d.Iektig 3v' när Du föls6ker 6ammeningsordna de bokstsvsliknEndc sl<rivtEcken !u kommir att möta tiII
fy1ld6 ord. GIV DoCK ICKE UFP: Använd görn']upp cffer åtminstonc-.
blBv ändå 6änr'
1årqnet+- och sök t!öst i ttnken, att månqa sidor' soh
Ii.gget kvsr p! lcdektiondn€ bord för ati göras on tiff
io"itnt.na.
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viss€
.tt
och dette tEsult.r.de .i,
fick qå ti]l ett tlyckeri och En dcf fick nlltsi hclt lnkclt vänte
avstå
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vi
Ä" donnr rnfedning
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doharkritikcn från
utstälf,ningsrcsuftat,
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"fr.
på Sivert Nilslon6 srtlkel oh Rasklubb'r och
ioim, fortsättni.nqcn
i.i'å t"r. : o" nElss c0RGIs 3v t.Forsvih-ForrLst' Vi beklesåll - R. B.
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på dd hundat som
I frEdfensnEtrikcfn föt 1971 hoPPls vi kunn' iå mcd nnmncn
fungu!- upPmänal
respektivo rcdlen åg€r et.l-er hår h'nd 6m' För trtt det 6ka]l
att i samband med inbctarninscn 'v rcdtemsaveiften.(DBs Nv3
;l-;;Ji;;'"'
på
nähn
hmdens(i1nåsl
PosteirotaronqEn'
uppeL
Pr.tlt)
m:diö1j.r
;;';;i;;;J
påP!rEs lämplaqen samlvuni. rättcreor av 1970års natlikEl (t'ex' tel'nr)
så vill

vi önsks xila vErä läcrrå tN TREVLIG HILGI
R!dsktionsn

J9g börJ-! D9-il rtt te*a ttr3. er$r fdr ibt
luirt:ämttuua aeltctc bda lsiihdr l CortFtin8itn vtd ös; ihtåF
ei lotalla st.fäiltrllgöa t i$'toct!g:r dtlaö hgsir I{ås åwi-clt
lsit tool t1lL a1le cr iitltä]':.m., mr lploo drt slarilsrt*l.,
aft{a;iåt GidfitÄtjdCåi F tl,iaon e4råi16 atet nå*rcc oorgttntne*

t!8 h*r SieS.a vf.!i
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rlltr €tt lnttis. let .6tt tgln:..
töltair-ire vi t'rttislg* dl.rLut.Et et** o1r"b ttåCa!
!06 Jå6 +ill it[fatntta .r -, v.l ,hå*, 4tc1f[1nårt blåtgt! *tl
tilll S?ta tltr [tst. l Stoekbob hil*tit ö&a, d{r-rl shdll
göb.'mtåa ITl! iiå.str !å!-i 6åU. s 4r1 qtf.r red *}!tt?råC
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f{ }a8 odka* :hk6tot ött antal ltr hitd.få.tr|' lt rr viltr i itgg4r?r
d*rlt utaåaat*lr tlll its dDslt t ss .J Ätltqg i s.8stå tttlr*{e'
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irlt. g|llillalrtnrrn fi*r *tt tÅ ott Dät {ae ilf* !*{å :t{atfi}å.
{1 Hd Xr.å bectilBtr e9! L. eu ry egsa,,&loftlclc11 utstÅnd;E
våe -?1. Drt tr vi[! ar€tkt rtt h3 d sa$1!8 yllrb Cortl'
Nilt€L*tåt Etrr'dosi*r, oqb i4Huö& Lrf 419!,{å!ö9 till !A8ilöÄ
16 g$u 4r yt .J fåit stu. Xlr Dle.m äf Dr utsbotrda I
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Uader 19?O hår tt Ä T C Il L I L 1, I P U T (S o N CE
storo€rbanlc Guuive!/INT o NoRD cII RJttnteno Shopgirl)
erbå]llt 2 CÄCIB, cert och flora BIn-och 6eiratklassPlaceriD8Fr ned CK. I hennF6 kuf.L efler NORD CE CeradoE of

födda i lanurri -69, h,rr:

tyMrr

cor8id 8e[on tldernar elhrr dessutoo fått c-ccrR,
blivit konkulrensplaceladl.

I R R Er som den vtrFslc
NoRDIsK'r CHAMPToNAT' HaD

KV

båIllt

IeE-CACIBT BIRr

BlIl ocb illtid

K o II K E. (ä8 u .taas6oB 08/?76 t? 72) eom på aiaa
fyra utställningar aUtl'd varit konkurreasplacetad er_
båltit res-c^cIB och 2 cK.
K v I R R Ii L I T T Å Dedkolmit I iuu ned 7 (5+2)
valpar. Far är €d8e16ka idporten Eildeanano! Black I'rid
(En; gg El1deMuor cloM Pribce,/Eildemdo! Eveaint
Star of Bulaorl-B). Flera av vatparna konner at! visac få
utatå1lnlngar aästa å! ('rlu-lqrL1eu").

iilf nä6ta år plaaeerr vi etr kull mcd N 0 B D I s
ÄMP I O ll iiV I R n 11 ocb viir enfelska inPort
s T o R ME R s Ai{ K S P I N.K P n A c E (stolderbabks Penny ned/Stordelbank6 Geo!8ie Girlr 6e I'IC-lrat
LnO fo6 fö!å:1d!:rr.

K

C tr

Iivrli.F ocb ]{0NKE 5tå. till avelstjiinst' I ll N c Ä s
och L U s P 3 (bi.ds llildennanor Black Fria!/KvfRnillfirÄ)
är tvri LovaBde unf,do&;rr, 6on kornmer ntt .rtå ti1I ave16_
tjånst frin och fred i vå!.
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(Ea vles uedeLenttrg har i d€tta awbltt gjolts

aY ale @erLkoBka komentueme.)

alert eit lut.lLlgeat erlrre6slo!, 6ku11 to be
fetlly tlil€ ual tlat betroeu th€ ealal eoalelate
eout of stop. L€Ee:th of f,orefåo€ to be Ln
plotortloa to tho 6kulL &6 th!.e Ls to fl-ve.
l&rzzle slt8htly tdp€rbg, aos6 bl&ok.

Fl6ue! ger er utntsrkt bild. åv ett korlett PeubFkehuwd. sett fEdlfrÄn, d.å,! de dlagoEL8 ptloLailo linJeaa vla4! dot lnböli16s fölhålledet nel1e Eosen,
ö8onea och ö!at6 sleta. Iloa horisottella LtnJe!
betohå! bu !!cd ooh flst Ekallen akall 6E ooh
konpletteilr ilen tllegsl, eol aybörJarea bö! hel1& I nlEet vld betrakted.ot av hurudet f!ån Aenaa
aJEvinkel. tr'rmf61 Sgqa6a .kaLt burualet vala Eckelt
uttreJElat not dqn saLta avshaLueade noselt ob det
är fö! ryckei utffllt uAer ögoten ge! detta ett
otyllskt tntryoL.
Sarbale Eodlberg. Co@nby Keaels. UgÅr Dt nogg!ånn
atualle 4y ilelu d€1 9v stddlaltlen ]o!il€ ge en kLar
btld av 6tt kolrekt P€Dbroke-hurod. ReTtl,kqsde I
fo@ ooh uta€elile - ett !ävbufrA är en gu€ka tred
ktlt d.et trekettga lntrToket föletölke av d.e tvÅ
fraeena rrges&6 br€il oah flat Eelle örotretrn (falrllr
tlde Bd flat b€treetr the een) ooh inosen ska11 avoEalna gaktan (nuzz16 Ell8ht\y tspering). D€n lukit
- bet!äff@ite vllke! itLskua6lol kaa uppotå å! ea&kt
hu blod huwdBkeL€n skall, ?ara på Bit breAaste
pukt. D€tta b.stås Lnte 6p€oj,ellt L at&da"d.oa

ocb kan endaot låias genod iloggre@ obss*ation.
hehudeb skåI1 bledden vala eyeket näle längddn !å eliaflen flir dess bako?sta del ti11 rtopeti
hos tikea 6ha1L den vara något einalre. proportioaen
sellar nos och skalLe kM klappast dc.ixieras klaEo€

rar-.är st&oarileDs i6oa , t111 5r (as :hree is to
filr),
SLopet skal.l vara Eåttligt frm:--iiu.:c Dårhrist trEealelstorn elle! r'Dåttligtn &vilals I stancialiien Dd.ste t'ögat" väaj.s vicl ett €e v&al son är
liorlekt 1 förhåliande till ,/od 6on är oltrent A.t eba
eller edra håltei. 0n d.et oycket dofl-nltivt finns
ett Bto! och eetta är närå nog vinkelrätt Eot sko1le
ocb nos, behöve! d.et inte, elLe! Bkal1 faktj.skt lnte,
eaf,a elltför djult.
Vsket och intelllgent uttrtck det oåste noga beEålkas, ått rävlloaee gä1le! buwdets lo'& ooh utseetrile, INTE !,TTRYCI!I. Även oh
Colgln nät htu albetar eller leke! ofte se? skålmaktig e]ler ".tygg'! ut, lir hes uttryck i al]eiinhet intelligent, Lnte bs!äkn@do, och vaket, ilte
s

1ugt.

uger inte fel beträtfede huwd6t. Eti
ver:iligt kilforBat hurud stqtte vala utfyllt @dor
ögonen och detta är ibte ötrskvd,rt hos en peEb?oke.
Varker roeersk aos eller rud ska11e odedLelbart
ovanför Btopei er korreLt. De flesta uatla fel
km inte fö?eko@e.i etb huwct, sod uppfyller s.ianSteaalarden

.1arale49 latav,

.]sslock's .'.'ie.Ls' ui -.
i]e94-egglldgl.E
EI
GÅ]:G I TIDn{ .icade vi en ritti6- f vana", rav-fAr
en hunddo@f,e.

'r0rr, gaale ilo@ea, ,'alet visar preois hu qycket ett
Corgl-buwd. Lilsoer er Fäv.,.t och gav oncdelbår.b
eD Colgl, son ::ade ett erakt llkadant
hufrd. soD den rå'/ea,
letta va? enellertid en vdtlå g.!å räv. E@5 1åDga
liaa huwd, aon ncra lileade en lrärievarg, var
@okert på hono& nen knappast korrekt fö! ea Co!g.i.
Dea röda revetr äI dnarale alei aljur, 6on Gtedlalalens
fölfattare titnl<te !å, då de skrev €tycket oo huwd
och skelle. Corgia likMr verlcligen dten vel-iga

pri€ct t111

u?pfattaingen i"v den röda råven, ett djur ne ;el144 se! och soD knalpast finns tillgän61igt tör en
of,d.entlig jönf ö!e1se.
Når fölfattalna sktev "!åvllknedert(fo)ry in 6hape
od appeumoe) oåst€ d.e ha neDat, ait eo Corgi yid en hastig atrbllcl( okull,e ge ett alloänt
latryck ar en !öi[ räv ...r. nen INln ha ett precis
likaddt hutud son en !åv.
Detta alleiiea intryck får ns &v d.en veligtvls
!öala fäxgen, bestånd.a nosen ocb sk6llen, ståsdöronm och pelse4, son svepe! lskåt från kiiklinjen

fö! att biLd.a en krage.

rnättlka@de" (fory), står det i ordboken, betyde!
illiklarde en räv i uts€€nde
e11er lägglilg ,....
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3to g.l låltururorrn
:,et.

ottt/tzort

t Vlggis!! AV \lEtst{ coq6l ocH 7e v
I LtrEru, EvKLvstv tNacpop-ogR.tNG t ITnDERNA
ocu 1qy416rltsEn LzKaLER. å*er on,
I GER.ONNS 4OIDEN 6UT'T'ER
iERT, a.tR - s-Sa nALnö tq70
a ?EaeYsHtLL PERCHaNCE
,

våree vnÅppR HEo tNT o NlnD cH n?8l4tÅ
oHrcP. z JaN- vnLp3PEt/ruLATE:(. 7OP.DE nönn av
sr4 .sNnpnsr oå rtee.a nEopN ån såtoa.

qodJ"l
Qotrfuttfr

vaken och slugi s:nart j- utseende ooh uppträdabcte .....
ned s@a fårg soo en riiv.rr
L,leu

rl nastc korligeia oldeniteller lägånitg'i smt
"slug och liotigt'. Vt v111 knappact

eJdonJmema

ho en Corgi ned !ävens sfrsa och listiga karalit{irl

fEuwdsiClca s-.a11 vera- gsnska bred'r (sllul1 to be
fairly vide) är cti vagt uttryck, tills det stualelas i senied ded beslirl@lngei av örone! ! stealarden.... "Geska b!ed', (fairly Ftd.6) blir k1art, när
n& bä{te" slg linjer d.legna frår nosen gsnon ögooen
bilL ölats s.peis ocb tvårsöv€! till oa nära nog 1ikioelg t!i&nge1.
"llai deLlar öronetrrt (flat between the cars) ;!r'
hclt lydllttr flat år flat ..... och lntr krllrigl
Deea f?as viaar ock6å hu nöd!äad.tgt d.ei ä! att
skallen är något bred, d.å el:ellen i4te ks vetk&
flat me11e öronen, od öronen ä! så bögt eg&tta
ett dct irte flnno något utf,Jee me11e d.ed.
"stopcb skall vara oåttligt frmtrii.daade'r (Mode!åb. amoul of Bto!) bctydcr, att odådeL Delle
ö8oaen ek&lI slutta såkta ..... en njulct €luttdde
övelgÅbs be1l& e[ klalt utdäf,kt 4os och ska1lcn.
SedA i ?roftl rkell nos€bs or/esida oqh skalLen
vare niiltu flsta &ed onkting 1r5-1400 vinLet
vicr- ögonbrJdsllnj m.
rrllosen sl:all ev€oaLn4 sakta" (nuzrlc sfightly
te.paritg) kan hiid.döle sig ti11 hela Bos€n lika
väL 6on tiIl nosspctscn,
Colgius aos skel1 mls nå6ot brcalarc Cä! CLcn överggr 1 skaLlen äd iletr ä! vid spetsen. ft! skalpt
av6oaloaal€ no., soo ilr oyckei breclale rid kiiliens
bekd.el gcr intlyoli av :tt fö! tugt hurud eed
för Etola kinder. Det skell vare cn mjuk öve"gång oel1e noeen och hurudet, 6å aLt var ocb en
av dcss& kan vål särshL1Jag ute ått övclgången
bl1r föx skarp.
I profil 6kå11 aosepetsen (från aogen tifl wdcrk:ikc-r'- f re6pets) vara ookr. 60-?0" vink 1.
i'Nosens 1äaga ska11 förhålla si8 1111 buvudskålens Goo t flD ," (leaath of forefBce to be 1!
lroportioa to th. sbul1 as three ls to fj.ve) betyder, att nosen ska11 v4ra tte d.e1ar och gkellen
€kall vara fea delar, on m& !äkaar huwdets bela 1äagd soa åtte d-ela?.
Iör att förvedle plopottionena till prooenttal
skall aocen vara 17r,ch åv buwdcto total& lå,ngd.
El1er vl ku sige, rtr noscn skall v$a 60;i av
s!:all.bns låagd. !{ed åndra olai skall dosen vaf,q
ezltkbart kortale 4n ska1lsn.
'rNäsepegeltr skel1 vala sv&!t'r (nose bläck) är
dc eigta orden 1 d.etta avsnitt. Detta ä! aIItfö! eJäLyklart iö! att fordra någoa koMetrtar.

Ker6tin Ee11in. i(euncl Casslmr, s?erlacl lct
hÅr ft11it på nin lott att sl?ive tråglr koM€trta!e! till, stsnrlaldon beträffåndr Corgirs huwd och
alet är nog dcn d.cf av h'4dcr, Joo til'g&l@na Bod
!örcfgema, Ii88er niij vamast on hiiirtat. Det
ha" Bagts on ltistcn att "dct Bittor aldrig ctt
rLktigt bta hurud på c! cålig h€ist och vloc vcsålr
och jag hr.r tyoLt nig nårk-' eit dct åven gä1le!
hudar. co?gins hunrd skftLL vsaa rävllktsder Een
cletta får tas nod cn vlse xdsalyabion, iy ett au.tfö! kolt huwd red eurå spctsiga ölon och snå 8u1åktiga ögon kan vare nog så !ävliktr Ren äa föraen€kul1 j.ntc d.et hu1td, soB vi vill se på våla Corg16.
Mu ku ockrå iblqd se aLttföl 8!c!'a lluvudDur 6on
v!sscrllSen ha! Eill!åoklig breald nel-:Lfn öfolcd' nen
son 4r alltfö: utfyllaa udler ögonen. tctlra decl.för'
&tt <inL1en.- bLi! glova, vilket är lö84 ;i11ta1@C!-.
Eu1ud.l, dk611 va"a kilfo@igt nen älalå r:jukt och
ädelL ne,islat och saLta : -snabende not ross. l'los_
lyggea €kel1 vala ?ak, ocl! Jn @! ser buruclet i profl1 skaU ska11!n och norrJlg{:)n vdle aä6te parolla1la
0!r EtopeL ä! för
och 6bopet eksll v&ra sluttsde.
tvert b&rke!&ii, få,r :@n intryekci av eo för 1ång nos
och om stopro?ortionerne
i
övligt
stämorr
evcn od
pot är fö! 1ång6futtede får ne ett col1j.e11loede
på
Corgis ett
on
ilcl
ä1dlrc
ibled
hrwd. Itran 6er åvcn
dlltför kråfiigt nospcrti f!@ifråa 6ottr vifket gö!
avsEaln&<lerr.
stt uosen knanlast al"Is är "salita
fuonea skal1 vora ilcrlelsto!3 och valDt niitbs6, bed
ett vakct och lntelligent uttryck' snå etlckande ögoo
åf, ebt fcl anti-ngcn dc :ir iör liusa cller fö! Bverta.
Öroaen iir ke6kc dcn .fctali, son Ec! dct velkliga co!91utirycket ocd sin plgccling b!e'ti isä?r medclstora och
avegt radeate i spets.-r. le vstigoste fe1c4 e! för
rakt uppståcnde sche.f!röron ellcr al1tfö! lågt eeatta

och gkeclfomdc ölon.

När ]@ i a1la dalo" 8ått igelon, ilur non vlLl ba ett

verkligt iyliskt ooh ldlfo@t Co.6i-huwd, l@ ne
btc udaå dtt rä@a' ett detta huwclr fö! ott helt
ko@a till sin rett' bör cre !1acc!at på cn 84ska
lång, väIbal4serad. bels neal Sod te6nif,!8r utan viLkea
ea Colgi knsltr&Et ger ett v6ket och upp.6ri<s@t intryck.

HDRDEN

Exporterat
Två svFnskå Ehåmpionåt och ett internåtionellt,
H.Horney till
T.oanä, Danmark, tl.Hop-o1hy-thumb till kennef
Skoqabo. Ambasis har änvänts på Bekkhls Afrity och Chansonette
och väntar väfpår med Peqqysmill Percånce och C6ssimä! C]ydes
BonniE {Ch). VårEns lekordunq3 Champion hnr sex mycket lovande
vålFar med lrångeFan of 0låntigh (2 ce!t) fiidda 30 november.
INTERNA1IONILL NCH NORDI5K

CHAMPION AilBAsJ5

(selariån Rofånd/Heldens Elektra)
SVENSK CHAMFION CASLLLA OF TYMAIVI

(Glyntirion

Stofrerbdnks Bondsman/lerid{en of Iynair)

och deras dotter
Hedehundår har under året kån6åt hem två EtR' fyra BIR-z' eti
BIR-3, sju lertifikat,
ett CACI! och eti res[ÄCI8.
Herdens första och hittills
enda uppfödateglupp blev under Påt
Curties, EnqIånd, Bästa co!gigrupp, dessutom Speciötktubbens
fö. SåIlskaps- och Dvå.qhundär Båsta grupp och r€sery Best in
ShBw, under T.Edhund, Norqe.

Ends kennBrn i Nolden sedan fyra år med brodsrinjer tifl ENG, CH.
CASUELL DUSKlt KNIGHT - 3l C.C., .Ledånde avelshund i England i
le! år och inn,l,rr lasens C.:: ,,1.,.i i , -i nLJ.

cÖneu NrLssoN

GÄSTRIKIGATAN

rr,

113'34 STocKHoLH

-

TEL. 08./30 55 20

31tr'f ilLåu itrts; rlitulli cRiY,

dcl glt". co 5 åa s du j:ai sist hrlc nöjab ått .löna i Svcri-'e,
yar dct specicllt sp:ruancle lör niJ att ru ti! :tt rekordstal
aEd'.ldr cor:i. pö övi-r 60 buCar ocu r.it iö.sika;ijro on jiinförclse kvslitetsai.lssiJi :.C. .1: di utst r.f lila hr.-a,'.ama.
Då"

Ie svcnoko uiställarna ir Gåilana igooii arorts" ocb:i.r c.L hc1hjärtat sG.l:r8ra att iö--bÄ-ttra r.i.,rn, .ti js6 ö-r övertygaC ont
&tt dc intri tsr i11..,rpp, os ja; si:rer, r-t: ja6 sJculle vilja sc
litet b::tlrc stsnf3r,.l pj- rrh?sr11i.nJ'r ocir uppvisnjr;. Intc A:irför
att huCarna inte hu\-ndsshliJcr vdr i :.oll kon,litlon - ty Cc fleste
var i nyckct 3oi1 lotl ui:.'i :13.3'ra f3. so:1 ',.i54,1o" i. å]1tfö" höJt
hull och b6,;ra aoB junb i1ö1,1 på ett fäl-lr' ur pä-lscn cl"llr ett Loone- i pi-1e i;::en. Dct v.!r tydliStr att eti; flertal av Ce utstä.llds
h@aåea int: badc tr::i::s att få sina bån.'.et:r:1crsi;kt: cllcr att
visas pö eit lr!C..
I "Cc: iö:r3 fellet ä'r det ;d8ka 1åt-i att bc ruDer .oh bcLanta
titte !)ii I1rrr,1.rns tänaler ach jc aen cn klapp cllJ! jn :joCbit efte?åt, så att den so! f!&n cnot bcli-irlingen och aldr'i8 !eaå.-far ilot
att ca f?iimaaalc öp9nar qunon pai,1"n. likes& k6 on hur.l v'lljas
vid att sti. på ctt borC", olr den aallil;on borstss I)å ctlr bo!d. len
lcomer ett tyc!:a o:r ,leiia och snart av sic själv hoppa upp !A bo!d.ct, så ett d-cn intc sjuker ncd,, krylcr ihopr dalra? c11c? Ekakalt
när dorsren ul',lrsöker Acn ?å c! utstillnins, villict ofta var fa1let 1 Stochhoh. Dc hudar, son uplförd. s!; på Aotto sö.tt' vctkaale ncrvösit ncn va! frorjåt och f;IDd.a p3 -'o1-._,,1, så ict var tydliåc'n
1 dc fl.cta f311 cn,lest on frå6c ot blist !å tr::nln6.
Dct fijrckon on c11or rvå hu,1e.r ilc4 osa-Lcrt tcr?crr.Ecntr vj-1ket
jåa: $trii,nAt amil-fkte p3". nr rerhliJ CurIii ir into slceielli översv&Iled.e not irrifllinler, nln hons kloko icrl,crfrl.nt och stola .intclllgcn€ gjgEr horloD, e{:t lt$s ii?r; i4tc Loercr att bå1fa honoE
siille. oob 13-ta- ;n rlicn('c k,)ilr8 nii.rir och ,ilrfö" :ir dct totolt
främmc1c för reran att r,,a;ere j.r.i{ ått bli ulel5ökt av cu d.onarc.
uuåa! Eec.cryös ccli ajijrcssiv t::ttrin: bör intc ey:silcs I aveltrt
hu? vr-chra dc i-n !,r.
I huwdsak tror jrJ, f-tt av-L^ l-ir lrs4 lii r!"tta linjcr i Svrrigc.
0n ilct ö.T [ia]ottiui u3d biir s! up! ilcd, 5i ::r det tcnalcnsen tilI
för etora. huclor, naJJt soii vi ta! sio? Iiir.nslr ti11 i EnjLsd och
:ir cii probl'-.r, oon pi! i:1tct siitrt cDCast ;iill-"r Sycxi3c.
Ja,l bycktc, att Jct flds

en visr tmclctE 1;111 :.rc'ra \uwaLcnr någre
Dct ti!
huda! vs! för kraftiga I s]:alIon och för 1å!6a i:1,:rn'
svålt ati föx)iiitr& hundcna, nä,r 4e cn Aång bl:r:i Aåliia' vilket
vl själve h:ft elfarenhct av' ,i,'r :i - lyckligtvis - kL&rr.l,q av ctt
lilsatrdi problcn för r!a!i;ra år sc.ar:. Ja{i ulpeeat u?pfölarne- cnträgot att no6a uppnii,rLsama dcnna iriLds-r imm fclct r-ått fiistc'

tåcka ubctiillernå föf, ict cnastri.nCc stota etalet
s6å1da hudar oeh s!.cia11i r'.c utsti.lfttor soh rrst 16.t\Sviiie för
&tt na,rvå?a viC de@a utsbii1lnin5. Jsd vi1l tack€ oina utPälkta aga
linGsckrctcrare rch till slut sfla deo oon tog hand on Eig cftcr utEtd,llninger och I va!. sällsk&? jag haie så trcvfi;t vid var lrorta
Jag sku1lq viljå

smskonst.

Jag Snskar nr al.1a EyckEn flanJång acc- fretida evcl ocb utstellniagar och ho!!4s att j3":; skal1 få fö3Eåncn att €c rcsul-tatct nd.gon
gåag i frmtiden.
I'hcfna CraY
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Nar Ed är matörslfibon,,

det finns s.k, rliucecoir
lått publicerat. I rr i
båmen ll,IP kom i i1l våT
tör, son bad. oi{ Bkrlva.
hlg återkotua ocb hi-! är

byset mal! 3i:rna Cea förboppllngelr att
li,ea"rr yilka koucr lla{i det Es fö4t
L'CP år l?68 skildrae: isö hur selsh corgi^v
i'ani1"i . !c i -iar didnhsc46 dåvdf,atrde ?eddkllu her tldntn/iens reAaktloDslednirg bett
is6,

Itriu förla Bkil"drins va! i siort seti en berir,tlel5e oa en himel.utd
oob. MP vax vä-1 citks ftrra E6-Fae!' Cir iåg sl(rev förla gÅngen'
oeh frågs ii! 4u' on den förota tialano okooplice"ede burdäSargliidie

!1ev Lika belqmorBlöd I lortdåttnlna;en. Detr erfade hsdigaren
vet reale 6varet' varfö: i!Ägq kmske är ooödl8' nct i"r i alla
fatl trevllå* dei- !.tr lr'.'jen valp. !{&n tyckct dte4 iir 3ii söt och sa!

vöntq si8 lnte' stii i i s). xppstå:,-gra störle !:cb]en. I ett avgeetrae bar 0LIPS up!l- <ttlC -;!l-t l.-lqri.e!sLös, ty ha ha! e.Lltii
fÄtt vacs flisk. ns f, nu n,Eot Eca r:n 1vå o:h ett halvi ir. PäIsoa blänkcrr rölc1aes-r iir v&qklar tt,ndetna är iclfrj.a ocb hwöret
Är gott nen bestänt. 7år iölholpritrg;i.! livejvis, obt b4 skE få
förbli den h@d ile ä!. -16-"för r;r iag en stulF- orollg överr att
d,4na 11114 upp64ts kos er att b1i en erda 1ån5 hiirleksförkl.ring
tiIl ILIP och d,en b@ir-res han ti11hör.
Fr'rP ii! en konblnerad- sior- ocll snabbiiter" Jail har ilte - on ljm
nöjllgen bortsor fråa Sivart Ni]6€or.s 'i'lbonasr' - sett någon bud'

fort soE I|LI!. Maxloolt tar det
i lelslickat 6kick. Taf,fö? håtr
gör så' har ia,g iate k-@at koma 8delfua ned. Em bale å! eåde.
&rlig"t nin e?fa?enlet buk4r hud.ar bli tiocha och fetar trii! Lle får
Eyoken nat. Så iir lclie förl!ållandet nen, FtrIP. Aur 4ycket ilen hudon ån fåT, ä! hq 1ik:- iirärtr piSg och gled 6oD va41i{i:.
€on ke töl@ cn vu,lfyLld cntskal 5Å
boaon 15 eekualer ett ptrseutcre deb

Det va! egentllricr vii .8ts '1len de fi"6ta kontrov(lsema böriåde.
lblee ku!1e d.et iu !i rda, + nettc cl:L::? htesa glömt bort aå,gon 1itou bitr son skulle fölJa oeq' t.ex. kafoilr.vlt_tableitefia. FLIP
g111a! d.efioibivt iclcc att .å8on försökc! ta bds n.,t6håf, dÄ den
ieehålle! Eot, Sj41v ha1 j&6 rflii.r. hyllat .en principenr att s4
sLall l<rffa ta if!år s:in :1uC ved hr! i;n be! i ncuen utd 4tt he

vlsa" hmöa. T.o.n. oir hM har Fat i nwen. Jag vci.ott åndro h&dö6e!e bar sMan uppf.ttriuJ;. Mea hE skuflc dcL f,J., on bwdon fått
tag i nå3ot frrliJt och sto' i beglcpr 6tt 6di.1je- trer dot, och na
då lnte ku3e ta det j.från r.onorx? Je6 hF.x Lyck:rt$ övervlma hmo notstönå !å denlwktcn, nen Joatfsr@Ce gå! dct iatc ut& plotester.
Det JÅ! idlrc hcll.r att någoa anne i frrlljen försöker sig på konst6tyckct, ty c1å rj-6Lrra! vedetrbölanc1. atb l,Ii biteh. Och jaå ka försakro, 4tt h&s Eorf,eale oc: ivisa lii{der-bat:ead.crt .late är något uttfyck för osiikerhetl Dct llIP anscr tiLlhijrr- honoD 6I:j.ppcr hu llte
1från oig utd kånp.
Dct var ockEå cn a&.! h:',ad-e1oc, vilkea lBt*l,ffedE trågxa v,:oko! senale,
6on höIL på ett utvcckla si; t111 något al1var1iåti lilfP vs! ugefii!

f5 nånad.or jmal yld den tid.lukiea. Ed ooh ja8 1å6- pn nln 6rttg ocb
vllede Did.d.ag, scf,:ian .:ile! llärnelc. geden tåg uisbr;icllt över big d.iagoDelt öv€r nin övcrkrop! vil1 je: iiluaE. P1ötsligt och ute fö!@eing än:1ra".1er dcn iC,yl1, so:i enlirl {1bert Dng6trön9 te'rDj.lofo&i
Ited&iLe6 f!id. och lDlaob:Mrr. 3mP börjsde ilo:r& och vI6a 9lnc blottade tjider bara någoo loorp ateoidetc! fr.q.n rin etnpc, Va?för hs
Sjorde detta, har jeg a1d!i6 lyokats vlua nåulr llarhoi i. Situationen va! otrevlig och je6 ke intc föneka, obt jeg blcv !ädd. Jsg
föleökte log tals luåTeJe +il1 honon lörst, Een j&s blev setld.ist
6å hc116t förb-d, att jal |dtidtadc cn krutca hö6er" nedif!ån golvot
ooh kllpptc llll" h@dan Dö klken, ne.1 ?;l.töljn- ai t he tELade rot öve!
heLa d.ubbelsärgen och ncr på m4rc sil,an. Scdan for jaf ulp och fick
tag i hoao4, vareftcr haa fick si.j en ordentligt utikö11ni49. Ef,ter
alen &indelser ha. det vä1 intreffat,
att han för6ökt göla eliJ tlfl
herlc lgen, nen det h8 aldrla lycktrts, och nu hr.r cesga ola-te! hcLt
fö!sl/]@it. Nu är hm å€a 'rderbaro, till€iiwa hua ja6 a1lt!r1 d.öot
od. Iåt va?å eit hm into tJ.ckor on dtt kele nad nÅ.6o4'
TIeår! h&r FLIP tllvit såiar att he vil1 Böla 6i6 tlLl herrc iivcn
öve! ed?a h@aar. Eftcrion vi börJrile 1 ortcns brul:€hu:1sklubb
Etrar eftc! ov.$ beskri\:l: hti!1else, i'!r FLIP6 boteende vå11ot oss
en dcL obehag. trlest d.å- l#,n 6r,L1,ana hu&ä.ge.rf;, vare hud-ar inte lyckets
irlodo4 pö !LIP. N:ir vi- tröast I trupp, nåstc M? gå nel1e två tika!, tmals kan det hela qrarte till h@rlslegsnåL. I c! "hurlbokrr
liiEte jag, ett Epct€cr g'äsa 5.r bcglna tr),i slc5snå],. Ävcn od d.et är
stt oliktj-gt ocb JcnelalLserei.e påståend.o, st.imcr dct dilckt in på
FL:P. El1cr son ed ar våra ilsifrktörer i klulben uLtryokte d-ctr
'iF!IP cch mCra hudd?i d.e+ barl 6dr idtel "

(crsfin Hallin
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or !!IP e r Otp?örei.! ;lo't u.Err hu1'1.'r l:r klur'..nErt' 5'r hes
uplfölddc gcnietot oes t1Mislccr 14ri i-cst', ir'?a h.?ö::. Vl troddc
lnts - til1s fiir oåjra vcckrr s,:'.Ll - au'; !l,IP ;ver:1{'ruli, lgot ku'].
efalla !Ägoo nF-eisko, 0:: rru.:on t ui ::t sne]I not benr s'i är det
F!IP. Ju slnala b!-rn.n i-r' deslo lIckligFr: b,:r h:n. Och bafiot
fÄ! bchsdle hono:r hr.E 5:a hlIstr t.o.;l. 6ibt[ !l lionc::' Vi h'-x e4
ILIP i-lskår ^.-sa bea. I-41. lli-".ie att få
d.el. bekdta Beil sai. brrn.
trd.ffc d.cnr äYcn 3i Cit ::r ttutr Få staE't i;r obcnklil'li-. !-'ir han leka
3-" 1..4cn rAddd,l. Citast t!ött.l'lr (1" e:L'r' bamc4
oeal dEn 4Ågon tiscr
förc lif?, ve.rför ILIP ,lsn. .tö,n33s j:, Ed f:r8tå! nog Y;'rfört ty
olyckl-igare !ru:i scr .1&1 5:11an. J'..1 k i: !c:: r-'r påsti.r a; ! 'rLIp lr
6rä11&!e dot ma:!39 bsrn;tu rxot nin. ..,n'- oc; -t A! 3Löll' att velja.
D'r tidiSsre \ual Joa håd; ur'.c! nin e-'i-'n-ip!v:i'sti1'. l"::rio s16 a1''!ig
tål-d bas. Koil de lör nira hö35 bo: . (.il Aci vr.r bi!'l. iytt och otrevl1gt, Eelt ute ulddtad 5,r docL iau: r:Jaln. liSx ett bå1vår 6cAa
hado nAsra loikar etii,l1t si3..ch kast : sten på r'lIP' '1å he 3atL
utanför njölk3fiirLn, .1tt l.' hade kaB. -t eton, f: : i'1g jltc !cAF- !å
fö!?5tr s'adf,+. Ua Li-:r U. .ela! cftef, stenk. tnin{;cr st"i: l'IP och
Di, kor sarns' loJler dit'
Joå utmför cn ki.ekr 1ä't i."g sku11c hdlla.
IIär d6 var dscfiir tio nctc! fri,n os6' rcste si6 re;8ea På PLI?' ett
dovt ootlonde bördcs ocli hm visade si11a tinC-ir, E::1 stoi'_ s!:i-nA aon
oa stålfilCer och hedc he irltc vorit i ko!tr);I, vet ia6 inlc hq! det
benerr oti f,:tJgcn och f örsvam'
hef a avlöpt. Po jliaor' 1.-'.". e[.llertid
Scdm lEss bar :'l,I? irtc -t11vlt ulsltt iö! nå5rc trslesseriLr.

ÄveE

Jag ekrov hiilover att jaj inijc trodde hM sliuIlc k6"ils anfalla någod
Dännl.6ka, Iör nå6xa vec!:e ac.r-an blir :: jLlcrtid ui1 hu€tn u'usatt
fö! ett ofredi.nJc hli,tbcalf-. tr! bems;:".'- ler6onr gon til1hör 1ct kl"icDtel' neA /vitkct iaij i;vtngao m6åe i irid degli ,-& 6ä-m1aa;' lutle f öreeatt ei6r ett he sLullc.licrra-etr d^4r 'r.j-a åkI3i:anr'etr 1äs' ooh dctta
taot8 att jag i$t! vor hese' Ean iyck: rs koroa uteföt grindcn
"
lme FI,IP flck tag i. houoa o:h Aet'/år.:.msk., sLöht. ltrIP h&r lnte
rrutsattl
för nå8on sky,:dsb\EdsdrJGsy? ell'er på trå.;oi ieal' sitt
vari.t
blivit lalnl att fölsvaro ossr :Ea bd aatu!1iga lstiakt srri'c bonoD
att fora \:ar pÅ fiila. .
tyclllsc{ vi4l ,1etta ti1lfil1:,

ne.1lcser i nltcaa bnkshsdsklubb'
Trots dtt jag tidisalu baft huna!' har dct a1lri8 varit iel oo att
:eJ. i $ åa kan jag tivligt
'rg& p& clrceeyrlcee'r. Efter att ha vclit
rbko@enilcla aaitro hudäAalc att vara :c.r-' Vi !öriaid tyckå ått ILIP
Jag dtyddc ovur 4tt vl tlivlt

var LLtot för 6jä,lvrÄiiis och 61rår stt få att 1y.1å, varlör vi beslöt
0o6 för att ta kontakb r.{ }nksliu.ls}ifubben. Vi i.ude Ju inte 6e!
tin Btoslytka3. ocb jai tyck{rr li hcr lJrohato tesks bra, Äv?n oE
FIJPS lut":i".1o i bdkshtuiBklubi)cn pr;ijlcdcs av lust och iver &tt få
61åss aeil s:r iausa adla hlurdar sa.i )djli;ij, hai hcn k14!.t sig rLktlgt bra, n!:r ie], åil1e! ctt j.nh3ata kesksp.r. Yi her deltssit två.
ådnge! i klubbt'lvlingar och hån har pf:cor.b si. s.u bvaia iotol-t b3.,4-a
gåagena 1k@p neil scl*i,fta! och mirsrrriktigail k8du.
Nu 43,r hao
i apellkLqs!, .Iä:T hsb bqr ett vis6t baaltllap i sina koltc ben. net
Ä! inte lä.tt för eu litea h@iL 6on colgin ett s!års i Jr.].s, son dlc
edra h@daEa k@ lyfta LuruLlet övc?. rrör lll! :.r .r.eb hsla ticlen o!
gnålskog. Ue Ld1 också h& vlee& s',$,!ighstc! ett tr 6ii fr@ lika
lätt i sv4! t€laiidJ aoll de lån.lbeata h@da!na. ge kan lnte hel-Ier
hoppa öve! like hö3a hin.1e! 6on sinar!klcssk@.!te!'r,
Mcn vis6t hor
colgin sj-n ches i all-tr fa11.
!'ör att få fortsatto i ilen s.k. hö6re skoIs, .råste hur.arna geuongå
ett testr son kalLas kolakt:i"sprcvct. Dctt4 !!ov är cgcntlio-,.n sk:iligen ed(e]t, uen '.et tycks 6!a en stötcst.?n för aåugc hd.'.a". Kuggtrlngs}locente[ är
bög, vi.lkeij kcn ki:;uos bL-hiiElede fö. :1en €ch!i"ätt
ferh@dsä-Sote, vars h@L blivit ul-crkönl. lian fd.! - 6åvitt jed vot bara genongå lrovci etr Sinei. lilr.ra! jntc hElen lcL .r-i!, ii! he bof,te
u leketr. l,lia icnin{j ii-r lnte, F.tt.rLIP skalL bti oÄt:on brukshudschadplon. Yi ä.r la!& Dol lör ått 'et !-r rolil-b och iör att vi koEper
ut i sko& ooh in4!k regelbu,l-et ett par tift1ar @rje sön,lai, Ibldi
ke :ot ocksi, ltrr,l-a, att vl år urre nlajr:L tirhor ea kvåll tsitt 1 veckan coh tr;ldar spåmir; ellcr sö!ain::. i:en i-et är huwlsakeo att vi
ha!
ti11sMe6.
och i.ct har vi.
"o1tr:t
Uär.ilIJP kon ti11 o6a, blov hm !'istan Deil .r.ct6l:.i:m trhusses hml{.
Däa hu6se fffis,
dA! skul,le IILIP ock6Å va!a. Sla11c husso gå någonot6tr6 och IILIP 1nt6 fi.ck föIJe aeal., bley ha '{i111A1, lc-l.sen. Så leåDetta aåke8a6 förhallelc varaseo en gLacl liten oo!6i nu ksa bli.
.la 1 @gofär nlo nånaCor. Scae bley eT,IP natbcs hD1, Ecta tldea
hax hs d.ook yarit en fsniljebu". och absolut jlte ni,öon €ldeshu.l.
3å her Let förhållit si6 tills tör nås-!a aånaler oe.le, 0E El-n in
och jag kon hen smtidigt, hiilsåa-c !!IP oelhört hjö-ltligt !å rd!
lustnr ne4e han loalpost såS di;. fo: jal hcE Dnsan utsattos ja6
d.ook fö" sffia vÄllsma önhetsbetygelser. PÄ sg@a så;tt har FLIP
upp!öttat eD soci&l- rmgekela inoE feEiljen. irörst koEer nin hu6te
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och jåer, Därcitex nln .ä-ll-sta ]-ottct. ScLel h(i:rrcr PLIPI lfter honoå ko@ar a.eL tv,:r e]ro }rnlen. l.tto t,'.tt ibl=n,. vari räit påfaes-

tande, efterco:r -tIP h;,llcr bcr-hirt !i '.jtua rmjskcls. IIilsnindsritueleu i:r dpaEsal afber v.T sLj:l triorlcr ht:. Ju hö:irr u?! pjr 3ka1d, .lesto hj:irili{iare }rå:1snin.:3r. J[,j h:'r hii,rc'/@ !c!;i': lrat otr hu"
dct koF til1 eb r?itt ellvcrfiä slralea$töLiin: :rcl1'r !i. och iLIP. Ett
par h@iliinnare, son eiter vi'- ia.l tot fcrkli;;.n lörstir sii,' på huCart
eftelson le Bys€lar ter'r ctL, trr.nå polis.i. ilu"-axr har fölklelat :let
hela på så sätt för trl;' att lt;P ?i1 i-ct rLsyita'.: ti1l.fä1lct ville
plsoera si6 ejätv böåst upp på, ran56L3La.!. lll,;rt scr iatc a1ls 1år
ldöivara ovanlist blei schäfc"hud-arr 3ot intE viEas ptl, pl-ets 1 til.
ltgen kan det vF.ra cn tiktiS föf,kI-.rin.i. ilu bar i ella fal1 Il,IPs
tuåsl(ela ftblats någott eftctson en liten corgi-tröken 6iort si! ent!6
sea-en.,ch i!' nu rliotån fyla
i. f@i1Jen. tlon 1trköpbos fö!
"vi,rånft]-er
nÄna.let 34tua1, .1Ä a-ctto skxlvrs. IIon i.r tatc s11c beslö,kta"' Ec'. !LfP,
aeu D@ ke ä,ndå ty.'.liiit u!3kilia laoens si!T''-ra- hos hcD. rclan nu.
trI,IP t1l1åter hemc åtb 8öra dct ncste-, t.o.n. att liu'öa i husscs knä'
Bon får ta hms 1ek6aker, ho! få! I:r"Jta bcal:-.: !:i hanc lavoritplstser
I huset, hon få" bita honon i öroncr och i bal<håsolnor ute ett hm rcågerar alltför våt]stult. Mcn ',oi ål tvi- schcr hon iate tj.llJtcB. Det
ena i,r att u1rm Big ratskåtcn och leL .-r:lra:i." att hillsa ?.'!,ris e1I€"
Din fru, -ti" vi komer hen. irLIP kcnser xusan-r.i cch i hcDs slö,ptåg komer
llcn o! hol iötSIUlrF u, eos hon i brieL på bctt"c kslles i :"a.-1iiit tal.
6ökc? visa huss€ ellr! tattc hur 51a'', hca trrr iör atL vl kolmit hent
bfir hon genasl, b.-.!tscha"s4l åv ]LIP. SIITIItPAI:ir:xjukari til1 sitt 6ä"tt
en va:l tr'LIP är, och 4ot km varl ao; så 3t:önl:. Iblanr karl il,lp neLr- aina
besti-m.1a Ä,slktcr on Bii.er och tln; yarr ;larska så pifrcate'.e.

Ylsst ä".let arbetsmt [c'- f1e!a hu".arr neo rier gl:i.].j!.'.e sk.i.nker slno
:igale uppyage! i alls f311 ie be6vör l;t onekliSen i! att rasta oclt
fodla deE. Uaå kö,ee! siJ 3131 ocil l1L: b oe bjältåt, .',å na ;i.r på
6ångcn upp tiLl huset och få! höri-' ctt tv3- corljis hsr fått klart ftir
s16, von clet ä," gom kcmer. Jag har ible,.'- u.1!at, on "-ct intc 1r
s&t, soo nå6on her €aå1,, 3tt en hE.1 tömår:r.lska 61! åJsrc oer äa hd
äIska! sig Bjji-1v. Ltt jaj ocb njno hu.lar ä13kar var&.1i& ät tå helt
såkert. Det är cn ren och klar och osk4mtår'. lär1ekr sor år bl-aoC.aaEaa å!
ne,l uppskattning cch lcspekt. ll,IP i;r cn rrycket 1ylj.å hal'
också dyc::et företåai,i:i, Jag ho?pas att oci.sii '1cn Lilla tikor ska b1i
soB hu. Ja3 b.u haft nöjct att flera g3,n;cr tri-ffa hennot no!, Sol-bergs Ulana, så jaå lryscr inga gorger ell..r tvlvrl beträ.ffenC-e len

sakc4.

siBt irer ri och våra h$l'.ar att fl öaska afla aior'-.., ::la.la 1ii.sare av vCP och rielao h@3,år cn rilitijt
a'ol jll .ch cjj: foit Bytt ix
s@ti:l-iåt 6otr vi slEd.e! iånja r,inl-lr2 bilsDinJar,

llu tilI

Åi.c l,Ic1l"q{i6l

RyttatBns Zerlina erhö]l på den intrhrtionell3
ltsi;Uninqen i Stockholm sitt
tredje först! pris i lydnBdspsvEns klas€ två. llon år däsed No:dens första
xelsh corgi son bfivit lldnådscharpion.
Fölutom dan duktigs Zerlini dcltoE yttErligare tle corgis. De tre va! Bekkhug
EuffåLo, Funcor CJ"ydB och ClBopetra. Även dessa trE vis3dE ctt vå! r"s går myckEt
b.e att dressEra. D€ erhöU aua tE första plis i kläss ett. Vi hoppas och tror
ått dut kome. €tt bl.i nångo fler som får ettor pi lydn.,csploven. DEt kånske redän
näst6 å! ks. bli någon eJ-Lsr någF f].e! l.ldnadschanpions.

nils-a$e

till

töslöv

avel:

Oril/r,qln.r,.n dl

}lfrrtkq

rJlJl{B0n

har två sv€nska certifikat och är för tj.Ufället
den ånda corgihån€n
i Sveiigo sm vunnit på utställningar i EnglEnd. Han blev bt.a. bästa hanvaLp
och trB6 vld tävlan on hanhlhdEcerti.fikåtet i Caldiff 1969. (Ch CasNelf, Duski.e
Kntght vsnn)
få.: EN6 CH KAYTOP MARSHALI
'10 cert och f.n. Bn av
taEEns m€t fcmgångsrlks avel8hsn€r i Eng-

mor: MGNILIA !F oLAllTIGfi
vinst.ik på chåmpionshipshow bådB Eon ung
och vuxen.

1End.

b!or:

0F 0L NIIGH fle$aldig
vinnåm på cbnpionghipshou/ s6Bt en
gftppBBgEr och två Eest in Sho! på open 6hos under 1970
CIRANGEADE

Santlig€ tik8r sm parEts hed Junbs har blivit d!äktig€ och valpar efte!
honon finns hos kennlamö F|jNC0R, RYTTAREN, soLDERC, FAGERVIK, FUREEL0b
(Nolge), CASSIMR och HERDEN.
Endast vdlparna u! den första kul]en hdr vålit gänle nog fö! ut6tå.1lf,ingsdeltå96ndE 1970: Enda utståIld€ vatpen, FUNCoR EXILLENT, bfEv båsta 6v€nsk-

fitddE unghan€ på int€rnötionelfa

Stockhotmsutståffninqen lnder lls Thelnå

G.ay.
EVA

VALINGER. LicKöVÄcEN 20 . 121 50 JOHANNE5HOV. IIL:

O8l59 30 29
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sVEN5K UTSIÄLLNINGS[NAMPINil

HEN]:N5

G

E

HELA

€ftLr INT & il0RD cH A|{BA5I5 und!! CH CASELLA DF TYff'\R
Uppf: 6örån Nil.-:on, stoskholn. Äg:rc:Göran liileson och
Monicö Hage, soflentlna.
Hefa hå! unde! ålet varit utståIld 5 gånger och fått EUma 54 poång'
Vbstcrås 5,/4 Junqefelt: I ukk' Hp, Ce*, EiR-3 (10 poäns), Göt.bora
26/4 FosLat' 1 ukk, Hp, Cert, BIR 111). yliiÄ 10,/5 Ax:son Ichn6on:
1 ukk, Hp, ce*, champ, BIF {5), !!gs!!q!a 31ls curiics: 1 chkl' ch'
BIR-1 l24l, stockholm 3'1110 6ray: 2 Chkl, ck, RcsCACIE, EIR-R (4).
Unde! l97O har 115 svenskggdå !!lsh cotgis (dåribland 9 eng.inp.) varit
utstälfda 222 €ånger på sKK:s och 55D:s ltstäJ-Lningar {27 =tvcken).{11
hundBr f!ån Nolge och Fintand har stå11ts ut i sveriqe 14 gångc!) Vi
prcsenterar här ålI3 som fått poEng och inoh panrftes ant'llet utstålf-

ningar hundcn deltaqit
Herden6

i.

Hefa,....,,,.......'54

Camdog of Tymrwr.,,........46

Chirpy-Gtlr,,.,....,3S
Hifdrndanor Ef,ach Fria!.....35
solbelss Heppy..,.,''.......34
Rytt€rens Ya6hioc...,.......31
HsrdEnB Hop-o1ny-thunb......28
Solberss Unc€s..... -........23
Bekkhu6

1O Funcor

Cyrno.,..........".20

11 Lse€ Märtyn...., . -.........,11
12 Gesnås Dekotå..............14
- Rytterens B!6me.,....,.,..'.14
- Cassinå! Cf,ydas Bonnie....'.14
- o.angenen of o]antiqh.......14
- Watch Liuiput.. ....... '....14
1? Ryttarcns Golconda Queen.'..13
- Cässim€r Curry..,...,.....'.13
- (vi!!e..,.,.,......,........11
20 Ryttarens Hey-Dey...........12
21 Prggysmill Plrchancc..,....'11
- Funcor P€!!y...........,....11
u
zJ Laseffä o' 1rdr...........
- Heldens George.........,....10
r 2s Konke......,.,.........,....'0
26 SkosaboE Imore.,....,,..
'... '7
- Sofbcrqs Apouo............'.7
- Eerlo€k . . . . . . . , , . . ' . . . . . . . . ' .7
29 Bekkhus llffolo..............6
- Rytterlnc Zcllina...........'6
31 Clcopatra....,..........,'...5
- Solbcrqs Aprchc..,...........5
- Amb.sis.,....,......'.......'5
- Norrsätirrs Natus.......'.....5
.t
- rsuuy.,...,....,.
- Towy..,,,............
"......5

(5)
(6)
(6)
(a)
(1

)

(2)
i5

)

l2)
{5)
12)

(2)
(2)
(3)
(4)
16)

(3)
(3)
(6)
(a)
(3)
(4)

...,......1
..1

Pö Svcnska KentrcLklubbens
idtcrn.t'on€lIo
ut8täl1ain8
i !tockboln don 3l okiobcr
och don I novcjnicr I970 blcv Solbcrgs
Ibirat(,
Iörutoo
co!t
firppy DIR &v soxtioon
wolsh corgis.
i
och Cr!CIB ploccrcae
hon sig på on hcdrnnalo irodjo
tlots
grup!täylingotr.
v,.!
uistäIInitr8,
sa:
noD
Det
hsnnos fdrsta
hor eit bjuäa på för d.cn !öd-yita
ko! ju unAr& vaA flaetidlon
tikaa f,ar dlobuton gick s& strå11nds.
är rekord fijr Norpl en ocb s&nmo utslrdllning
Soxtioea
colgis
sic.toDale
Don alonaro 6on d_ og d.ctia fdr oss eBornra ant.l
alo!.
(t Englaud ä! A@t ofto 150-200) v3r llrs fholma Gray.
Ilo! ör
Ti.diSaro hor
keBneln itozevol.
ägorc t1I1 aLcn vä!1åsbetöndls
penbroke,
frirn
och nod
av
corgi
storuppfijdla!c
volstt
hotr vorit
Eä5tån hcLl, trill
har hon alock itvcrgått
nitiotr
sy foDtiotoloi
och chihuahuas.
eord.igrD-typca
lNT'
lut'ir3do,
dLen i store snnnenbang tiiLigaro
blcv'
!IR-ivl.an
Trcdio och ljirdo
ltsniDa.
)1dts€rd8
IIORD öch SP CII Ryttdrons
Stf,lcns Ferox
i västor.
gick tirl
vårt grannlsnd
i BIil-klassan
flans hullcort och CIcIi.
blcv dtlnod bösto bonhunal och erhiifl
S CE Iterdons IIolo ?lrce!8do
bror Siggons Pudgo ftck ros-CÄCIB.
Ilon ficl! dessutom rcs-CACIB.
i BIB-klcssea.
sig soE rcscry
hundnlno är elLo Iöddx'
Dc foo BIIt-I(la6splocoroalo
ClSdjoEdc trogt
D€tin ll:''cr
iu bra, ja
i liordlcnt två i Norge och ire i Svo!ige.
firns
m&ngo
rcn{av iaponotatraLor när nan Yot oit Aoö inoo !:'soi
oe man
doch
c!dcntlil:i
Glädjobd8eran
och bm ibpo']tor,
-'runlae
båclo nor!_
try d' set mon eit
litc
cxtr3 i l(oiclogen
tiito;
'Lc
hcr
triliclno
6vonsl(a
tre
!ch
ci_c
fijräIdrar
oännoD hor helcngclskft
on_
ska1l btc in?orier
nor.
Givctvis
sndingcB cngolsk for oller
bctydllgtt
b'"hdvor {örbäiiris
vlnaos i avetn och vfrl corgistan
BIn
brov
corCi
cn
bolt
oo
roligt,
voro
dloi
"svcnskrr
nod vl.sst
har
På StockholnsutsiöllningcD
uistöllning?
på NoriloBs störsto
i'r motr' böt
corgis näsiån wcrje gSag i drygi trcttio
ictr visrts
hclt svcDshföddr- förälilror!
bir hrft
in6on BIB-vinnaro
ocb hiptro'
doltoga!bitst aY fmt
Solborgs konncl blov rJd sin uppfödergrup?
för ö+gruppor.
ÅY :Ic fem titlrlclrdos
rchordi,
corgiu!!födo!os
nod hopris i uP!födarlil&ss
on' första
riCt cB?.ost ytte!liBtro
boAönstrlingc
ovsoon'Loa
i
n:lnga
den
D;tt,o
boroddo
doispris.
Pft
a lngcn.
h&n räknas son s6,ddn drots sin rinda irldcr åv fan
ED olaiibe!r
höI1 I)& ott no'L sin evelsGullivor'
S ocb N Ch Siornorbcnks
i.,
gen blov doch hårliat
gru?p bIi böst ov 1ör(lcgens olIa rossr.
ov boseotgruppan.
slogcn på nål1iniod
tU!nlöv
nils-orno
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(Glyntition stomerbanks Bondshan/Ceridlen
of TyEu) önska! elfa sina bam och bämbarn ett ]ycko€amt 1971 såväl i utställnings.ingama son hehma hos Ettar och hussä!.
Thona€ hår det nest idealiska corqitempeftmentet, år en stor Personlighet aoD
chamr den Eom komner i hans vä9. Moisvsrår €xklusivt lasenE stand6ld och är
nycket sund i t€mpe!åment, röre]3e, fysioloqiBk funktion, kondition, sjukdomslesi6tens, n m. HEn har tiusBmmans med ett tiotal o].ika blodglinjer viEåt siq
ge frnför allt massa och kollaktå pälsa! - 6tt bra avelEresultat att albeta
vidale red. Tyvå!! hår hän visst 6ig 9e vafpar med fö. nycket vitt i kombin€tion had tikar ned 6smffi recessivs ånlag.
NORDISK CHAMPIOiI CARADoG DF TYMAWR

GEORGE
(Ch Ryttarens Brcme/llerdens Filly)
En trefärqad intBnsiv hund ned snitts

HERDENS G€0RGE

Csrtifikåt.

har unde! året erhåIlit
och q$lity.

GOSPEL GIRL

två

GIRL (Helariån Rolånd,/Int o Nold ch HEonrcckE Einette) hsr
hsft sin första va1pkull tiltsanmns ffid Thomas - ÄNToNIOilI och APPASSIoNATA.

RYTIÄREi{5 GOSPEL

SIVERT

NILSSON

GASTRIKEGAIAN

11

113

3!

SToCKHoLM TEL O8./30 55 20

hrr;ruAor*V,a.'L/+-n'I qlrlsi ev aitiril 19 8 giords slwa cntrd ! vått h@' T {ookor
gtu!81. doa Yaa den Eötest€ l{ile oorgl'o1p l@ kude t&ika s4{.
nou obemde e11a Eon kotr i heees våg naa slti 11lle pl8gB låvUkleae oieee4ås odh eit? UvXtgt sltrotli,gB 6eitt.

L?:

..J .:

::-'

i& irr oftst'räaEta4 åsA &d SlåfE ffu u nåEteB t6te eJterr ty
tlet toa Etd lugefd* I & ait få qla :@ att baet tibr @de?bå!t
Oet å't eW ha @ alltlet€9 eg* hrliiti I aes bffidooså€B, hu det
qlittig eai&t4tat qsse-t doa åelet iusddqf' leds d€! heo: bos oeg
attilit, llallg ålr&å €tr];er kgtt oot tblatra b-&dad6!4. 'fat gålg ieg
fttlioe l8iltöp 9å tel aait€s ka1l4 båraa upp @h d'6D €tåen4e &o!!b&tato4 TA* ndå flytåat Jag". Iea son e4€*r .efte! 7 å3 faok J&€
,&,tuidm a!rt r.1uq 1geäon oei då kqÄ e1wp@ ttf,l nli lrJillp.' ?år
-'pp re+ tilr sj€ riae0e ooh t4lad.o osr ett hon 4do 4 Efyets VåIrh
,6ö',3t-EfpqC ooh erö$öd nig dsa ea.
.:llftqraEn iltn Dsn Jwt då t6! 9å albs* srt oo! a?b3Jode (he skull€
',#*å dår ! irngefF.r I Ar) pasepdc 46t J! bre. *sb bohöede o11t3e
llnt" ne nAgot bePvå! &Y att 86P be&e iulaleBr !ne!p dtt tolk4 ogP
lrrölo:n. lwarr *ar gav sitt eÅg.tvsd.e tc öFt {,@t eit pqr e4\e*
fri! dlste 1ov3. gsd@ r{alle från törjs vela Fi8 FI&t8i alilrlE
fe vEs 1 Eäsgss ec! Eöbi[]Err den a-]gll.e !i& ö(' @i {oo biöilå åon'
lee lorgAe ech boiyla4e öo! iåtilte ftF h18 dålv! "har lruud@ vgl
topbtt l.htr€lr så ordsät det El.8 to8r. Oo[ rått f.le] J:å81 då!

I
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I
I

,,1
.,t{

fi€k lon fö! förrta g6et€:s qt+fts
3ti Itar t19!8 faii6 iieg Ae båda
rqiit esiaöe 1 irtl sååg. !å kådde iag 41€ aEJÄr tt Js€ förrtodt
&+t a. ilåt iia Etsltue Li. åe bå€te diqqe.lr
gira*d4

Tåali

has. osa

I 14

Aa€igT

öets.e!$tå! qEd's.!4 bueEe. tfte!

I

j

I

f,u sttel d*egt å Ar år lBgBp glems ql1lo btista 'vå.tr oeb lgltke$ta'l
ost D.å1 qe-'hsr trsett stt 1F8tåt@ Er ttlgp och 8lädJ8 ö! sto}

öfet att lÄ Yåra Rsdriaaie..

,. gteffi

liåtte.
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?I T'UNDEBINGÄ& I?
Pi SSDs utsttllDiEg
i &aj dönde P. Curties,
soE anses yato
Eycket skicklig
och på S;(Its uistlllning
i okto'uor dönde
T. Gray, son också arses vBro Rycket sk.icklig.
Ålltså
hsr
två nyckei kunniga på v!.r rÄs domt, undor ctt hålvår.
Efter
ati ha sett bägge Aomarnos bodlömning bö"jar
funlori.Bgalno
ett kommo. Tydligon
iir corRin mycl(eij svå! att dUEc? Elfer
shilJer
sig snakea
Å välAlgt
myckel?
Ellor
Ar dcl, halt
onholt oIe, do1€, doff?
yåro svenske domaro, sÅ hon yi vä] inis
lIör det gäller
uDd.gö att se alom&rens blick
voDdra upför kop?lct
till
u?pvisaran
och aLiiefter
döma. Inte a1ltriC ?örsiirs,
nor tyvörr
ofta.
Visst voi vi, Äit alla alomorc tyckor oIi:io och ait
vilk€n
son holsi
ov våra corgis kon pricko
in ott cort pÅ
Vcre sig dc dr värila alct clIcr
into.
någotr utsiä]lniag.
Ej hol-lor ör det völ så svårt dti få sin corgi "uil1 chonpiotr,
bo!a nan hor råil och tiil oti resa ruat på otls srri! utstöfl.vill{on
iopphund jag her
triBgar åt ijoiehcjti.
"ChanpioDat'r,
iir itot vcrkligen
dctg
Att dcn aästa
då, yilkon
iiri.
lleal
förl(lcras
utstillBitrg
ksD få oD 2:& ollor
3ra kon ju clltria
örhloras.
o1lcr bortf
(:o veckan kon irr.. doplcn och
Visst eot vi. stt vår& colgis
Aon ondro vockon tvärton.
!cI hit noil päls ocL si:ni.
!ör att åtorBfL iill
otihc u?pfdttnirrger
ott ilöno:

v6,!d duktiga
cngel6ho alonarc n.d sf! bcli
oclr doros holt olika
sätt
om yårr corgis

hc korrakt&
ryggcr
Dca coa vill
Don oDAre tycker
liho bra on svankryggc!
len sac vill
ha trormilt
hull
gärnc ha litd
högt hull
Don cDdlrc vill
corgis
DaB oda vi11 gör',3 ho yälyinklodo
just into myckct på dct
Dcn andro iitttrr
ha brfl rörolscr
Dcn.ona vill
Dar &f,dro yill
holst ha trångc !orolsar
DoD ona kdnDor noggratrnd på muskuloturcn
Don ona.r kinncr
into cl1s
hd cn brc frotrt
Dcn eno vill
hi terricrfront
Don osilr& vi11 sog hclst

otc.

otc.

son conolns 3cl
dot koEsin:trlig5,
llas ska ju ioto kritlsera
så.
Shrivcr
b!-rc ned miDs
i bundcn ocb jGg henoAa oj hollo!
jäeförolsor
alet ingotr stonCsrd På
Fiua
ocb fuDdcringei.
yil::cr
io63ro
så
fsIl?
valför
corgin?
fö1js don intc i
yotr baet?
Åit
Vco ken maD tro på? iir dot någon noiing?
placosoe konnur at-. !li
gissc alälv vilkcn
co.gir
försöks
al1tid
cn Uvcrraskning,
rodl är gilnska noningslöst.
!ot bllr
son icg vctr iag intc dr
all& aeaso ?udaleriDgirt
l;cq trotr
och
nösta utstiillEii;
onsom on, sl liiDgtar
m&! Anoå, till
vod
dr iol)pcn och är lilr.31cd
tyckor,
ait utstiillningar
non an fl!. för färg pÅ, lapponr son kostat
cndcst::r.
tOt-!?
luDd.oror och tyckor
?io Dohldus

He.ddns Hop-6-hy-thunb

SKOGABO
UELSH CORGI

CHAMPION

e
u

SKOGABOs JO-JO

INT o NoRD CH Helarian Lep$chåun
INT o NoRD CH Ryttårens Eelfådonna

RYTTARENs BELLADONNA

SKOGABOS IMORA

Cert - CACIE - BIR
Falun INT 1970

-

3:ä

B16

HERI]ENS HOP-O-MY-THUMB

2 c€lt 1 CACIE 2 BIF-2
Vänta! valp€r omkling 15 jan
MRIANNE

SKOGLUND

Eox 74
7€0 2s SILLNÄ5
TEL. 02it3,/35 234

Nod

Ch Caradog

of

med

Tyma,r

5K0GAB05 QUARTER PAST sIX
e INT o NoRD CH AMBASIS

u

Skogäbos Imora

(9 nån hanhund)

Siyert Nllscotr slMlde i;ena3te n@et ev Cor:,_i Prat irå64 on
vi skulle ha vår rå.sli1ubJ !ver. På ,'ct v111 iili ev6rer llatulli3vis ska'/i ieil l!'; lr' -o1igt att vera oedler i ."1s11:nbl' lör att
Lnte.tela oq hc? l:,11 " , ef, niir rår egen lrudtidnii.a 'rdupcr' ner i
blevlåd.d. lc; ,'j-! r.I- id 1 : roli; - q ;t 1äsa €tL a:e olika i:{Ledneoa hå! e.tl s'i1r rn vå- as.
l'{en

vl 4åstc ju a1la ii]rsöke hjälp1s q.: alt bå:1e r',lcute fiyterlale"

6ed o@eid sA. säl1e kd
Det är sJed b&ra att vi hlär aere
stä,lla upp när det eotdreo klubbattnar. Åtb resa t111 Stookholn
er ju, 6on vl alla vetr rnbe det billi6a€Le.

Ett törsleg frAr nitl ar ett vi borde försöke ordna något sfa;s s@bveB t Cöteborg' ieit' Lro att iiet skulle b1i lite bätilc fart !å
nedle@aee hiir nerc då. Jsg ställer Ci:l'n.i uEp son ReC.hi3lpale för
att oralnå det så irj-v6åxL scs aöiligt. Ei rcplescntent från SiookholbBleglonen skuL16 vi r1J bchöve. lörstå6 oc\ j:"{ tror vii.1.1et
firno aågoa son år vitl-j[i att stiilla u]]!, E11er ha?
tllt kamp fö! v'lr :.:r,.j lLubbr &t1s Ni Ecdl.tår hair nare i rrsödelri. Vi eåstc hjiillas i il {y det år so4 SiYorl sLrive}' vi vi1l
ho glödje och ,.ienorLsl:rr men alet ko@er intc av Bi 3;;-1Tl
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-kt15t I '+ Nytt W.l6h Corgi Åx
l, lsat ocL ::l'i:-.:.:
Merit il;sir5: t l'öci-nge

d€battinlågg b13nd åfta nuntligs' Flera
Det v6! loligt att få ett sltiwt
år väLkomna ned synpunkter och idee!. gelit NyBtröns förslag on en t!äff i
Götoborg blev snabbt förvelkligat nest tåck vsre Kerst-n H€ltin energiska
arbete ått kontsktö och idbiuda corgiintEssErade fråi h€fa götebotqsträkten. KvåUen föle internaticnElls utställningen d6n 28 novEnber sanlades
34 psl6o.sr kring kBffe, ö1 ock landgångar tifl en gonytlig corgiafton'
Kerstin hade o"dnpt ett fotteli nEd en corqi-tåv1a som försia Pris'
jag
Efte.6on ja€ sjiilv skulle d€l1aq6 msd en hund på utEtål]ningen stäude
corgiupp orn uis"a" film och diabilde! från sommarens englEndsreca till
för
nedlsreskap
ått
lösa
dm
och
möj]ighBt
5lJC5
kort
historik
kennlar. En
1971 hörde t.iu. Det v6r roliqt att se hur nångå det var som hjä'LPtes åt
corgired alli det praktiaka. Det ekononiskg öveskottet Fkånktas lill
säIlskapst. Sjäfv upplevde j.g det som on hundutstäUningen blBv tEvfigale
tack vale den här tråffen.
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IIIIJDEIIMÄNoR BLACK FBIÄB (8ng Ch gildenoanor

C"ovn Priaco/BttdenDoDor Eyeni.og Stor of Bulcoria)
ifg tsrry
Dillonbocl:,
Lid.iEgö,
parodo den 25 oc}r' 27 loveEber nYIT:lRE:lS lilä00 (S o:1 Ch i(iDsne!
of Caacouniy/Iat
o Nordl Ch Ryttorens
,lthons)
ög Pcr-Driti
VoIlitr,
Stochholn.
Volptring ydnias 27 jonu&ri.
lIILDENliil{OR BLÄCI( FBI.i& (Eng Ch gild.cneatro!
Cro{n P!inco/Hild.onocnor Evonind Sior of Bulcorig)
de Tarry DiItcEboch,
Lidingö,
p&roalo alen I och I dlccenber RYITÄnENS IIEI-D.IY (i{orA C]r Eyttolens
loh Tiit/Iat
o Nord. Ch Rytl,o!oa6 ,ith€!o)
äB lor-Eril:
li's11in,
Stocl(ho1m.
Valpditrg väntås 2 fobrusri.
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RYITARINS GtLCOllÅ I*UEEN (He]årian Rolånd,/Int o Nord Ch llBonrocks Einette)
född dcn 29 rpril 1968 avled den 3 dec. , konplikåtione! ef,te! keleersnitt.
Hon 1ämnEdE etter sig in hinvalF ned Hrrclrs Hilari-y !ft fadei. "Ginni,'
var utstäLld ett flertal gånga! och pf.cersi€s alltid i Segrarklass. Senast
på InT i stockholf, kom hon 2 skl med ck. Cotconda alBen.igdes åv Gunnel

Cås6erfelt, Vällingby.
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