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bildades den l8 februari 1963 och år

PRATETS FRAMTID ?

BILA6A: WELSH CoRGIS av Evc Fo.syth-forrest, kaFitsf 3 del. 2.

5å länqr Colgj.såIlskapet flnnits har den håft en fantästisk
föhån. nct gåfts! tryckningen (5tcncilgringcn) åv hedfenE-
tidnin_qen v/elsh Corqi Frat, Dln ha! nämtigEn orsakät 5ä11-
skaFet en ninimal kostnad, Förutom pEppe! och tryckfärg har
vi undlr : t t i år fått tryckningcn qratis TACK VARE HERfi
RUNE BERGLLJJIl. liöjrighLtcn tifl dr.na framståltninq äv Pratet
upphör i och med de1t3 nummcr. Hu. mcdlemstidningen i frar
tidon blir utfomad beror giveivis tiu stor dc1 på dc kost-
nadcr som tryckningen för mcd sig. Llpplagån år fö! liten fö!
att tryckas på ett tryckeri, (För dem son har ssD-blådet kän
vi nämns ett den t.ex. kostat nåst.n 14.000:- och 55D har
knEppt 1100 medl:mr, )

Rcdaktiancn undrar nu om det blend medLcmmarna kanske finns
nåqon som har tiIIEång tiU en stencilerinqsåppdrat som
P!ötet kunde få tryckas på (fyre gånqer per å!). Kontdktå
rsdaktölen Ef,1er någon ann.{i red.ktion€n. Det qäUer aUtså
sjäIva drasningen .v stencil.rnr.

Redaktionrn
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STBEJKEN D&ASBAR UELSB CONGI SÄLLSKÄPE1.

Oo rår utoarkta tlilniDg såIdes soo 1ösnuBeer skulls ltbriksÄ

säketi göla sig På sn affisch. Iy?är! er de! både uPPsoenA€-

?åchaÄale ocb s6D!. Sob jeg oanaile redlaa i iulBudroi och gae

yttorligsre iEfoiE&tion on På våt dtiskussioDsaftotr, h8'le vi

1Årgt franskrid.na Pl&Do! På. eo 6geD utsiålltriEg dlenna vår'

]fl haAe lyckats hitts eD IäEPIig lokalr best'öbt datud till

tlen 2? nals för utställting ocb åtsndto eeEt fått löftg oo

etr engElsk V€1sh Corgi-uPpföalares Beilvetk&a. D€t Yo! bala

A€i, ott tiIlståndet lrÅ.D lä.nsstyrolsen att ortlna utställaiuS-

€tr iDto kuuite b€bånal1e5, åå tiän6tsnånnen PF- läEastyrgls€n

strejka!.

Vi bar tru ?lytiat frao utstäLlningeD titt dsn 8 najt iirl

vilket detuo vi har eit PreLiminärt löfte os saEDa lokål och

alomar€, Lokslsa blir fritidsSårit€n i Ssttsiöbaden och dobsre

Mtg. Kevill, k€oDel Tye.vl. Vi boPp65 nut att stroikon aLoIl

u?phö.a I tid så &td riktigt m&nga av osa får tilLfälle ett i

ringon möta eB dycket kunnig €Dgetsk corgisPocislistt aeD

första klubben på eSen h&nal tar öv€r fö! att döna våre hunilal'

Dagon adrpå har SSD sin vårutstäIlnitr8 i StockbolDt till
yilheD vi tlentra 8ång tyvä.r Jått avelag Fö vål b€gareB on

spocialaloDare.

llstsötet koBner ati åg& rub tl€! 24 ostst eti ilatun iag boPpeg

sÅ Dåuga son nöjli8t booksr in fdr sellsLspets rökniDg, itå

vikiiga 6akor stå,! På dlaSoratningen. Fdrutom att fyra siyrol-

6en€all..BBar shalI vdlias' hooner Bötet att få 8å iill betlut

oB ett nytt ståilge?ö.sIsgr vilket innehå'ller €! be1 ilol nyb€-

tsr. Kon al.lirför och tåt Din !ö3t ?A,verk& fötediDgens f'arti'l'

Lycha till ae(l Yå!eds utstEllninsarr voLPtringar och PalningB!

sumt sisi oen ini€ dinsi, ho ilst bsra så sLöDt de'l Er [el!h

colgl.

Hans EkDo!



Iar dröm
h.r gått i uppfyuefsll Från BRS' il. RoBERTs, flYilfHURST XENTEL b! vi tul
Swrigl inpo*urct, vad vi lnrcE' 6n sv dc fcn bialr c€{1! d'glht Eng}rnd

frn uipviag, d.n fEEtå cngdlskr c.dvlnnålan nv 'a!tn 
[Ish corgl F *!okc

tilf skåndinlvisn - ToPPTiKtN

Bn$elsk Champion

Byworth l'oxash Juliana
***
***

dottGr tiLt r.aana svlls- och utatällning6nletor !!4!!J!!@!L.&!LIå
!!.LE{L- 32 c6* (vilkat ä} ens.lskt r6kord inon !ac.A}' Ied'rdå åEIrhJd
la (5) år i r.d, hn.jäLv och håns åvk@ hlt till och Bd und.r vls.
tr k.mt h!tr öv3t 40 t sv dB utdet6da ce.tifikBt.n (tiu pnatltLd.n ]ör
rtt d€t föd6 6-7.000 corqis vsrj! A. i årsfand); undln ToXASN YIllRoD J.lLtET
ro p.odrccråt stt flertal shoilinnls bf.a. Foulh Bright strr, vas v.1-
p.r h.. ipridlts tiLI ltt fI!*61 åv d! lngllska Btosppf6ddna.

Julirn., sm int. valit lt€tä.Ifd spcciEUt hyckst, år vål d6n .nd. ae
rlågit lln halvsyst.r Ch Evrncoyd PeEon.]lty Gi.l (22 crrt) 6it p.! gånE t.
Ho. bl.v bä6tå tlk på klth Co.gl Lraqu. oprn shöH 1969, tog Feleclr"tct
i D€ilington -69 ch på CHftt -70. På gdnd 6v att xiåe P. Curtll!' @
ddLd. CBftr, giv.t Jul.ians cä* tidigeE stälfd6! hon intr ut Fl Ast.
Csftlutasl,lhlng.
rJulizi hår .tt und6.b.rt t.ry.tåFnt, utdrktå pFporti66t, P€rf.kt d!91-
huvudr flhtastisks rörlls€r - koö:nlmr qurlity och sundhrt. Vi hopPll rtt
6d!r l97i kuffis visa hBnro p! .tt ft6*6] !v tptt uiståLlnlng.r ftulör
.tlt fö! .tt vl,!å hu! 6n srtyplsk och sund co4i tk6ll so ut.

ch c..nu D."ki" [b'*]1 b*u" {i;'i5*r'lrT:r, .-*,
Knight lHJfitlltEt^DuckiE /xFthurrt A*fut llodgar

fci my"tnuot crmusl of Cclt.tho?

I ch se.rion o rch q"lord of r6v
toxrsh yrnmd l" 

*'^*' -r u'v 
lch charquita of ioy

Juliet I ltnmd Ebonyr p,rn"u," t:ilff;'i:: i:i"

tEtF åF tF * år++åt åe * å$ ts tt

cÖnaw &, srvERT NrLssON
6Ä5TFIKE6A;AN 1l - t1 J 1{ 5rO.K50LM _ T€1, 08,/30 56 20



flil t_ltl

öG0$nt slou .rlR-,\- llötBnutri, oci{ ItrRNo}TrERL rE EåRETS
FÄRc. öc0liöpp1tilto,r$;,\ stior; -/iRI, tu}tD,\ ocH ImEL-
sTOq... öRCFlt'r sr(,)L/r vl RÄ rEnrLsJoH,., uppRÄTTsTÅg{DE
ocr svÄGT sgtTs,JE, B: IT]:J3, SOMjiNlSS L1CD:R.Å_ti
NOSSPEISMI OiIIOM öG,11 SK-,III PJ,SSD&J GTNOid EII'ER NÄRÄ
öFirs spBrs. TÄilDERN,1 sKoIÅ v^r,, Jiirdr,,,. övmKliKnls
nxårllr]ilfrER sr{oli cRIp.'. 1ÄTT öVEn. U]{!tr-!xji(ans. (Eyes
- Eel1 get, med.iu €iz?, hezef ln colou! and blending
vith oolou of coat. Ears - priclced, neiliu sizecl,
slightly pointed. -.1 1itre dram fron the tLp of the
noae through the ey6 should if extended, pass through
or close to the tip of the eer. Mouth - teeth 1eve1,
or ej.th the i@er Eide of the upper froot teeth xeet-
ing closely on the front of the @de! ones).

Cl@?1es Ligier-Kaye: Ögon ttdedelsiro"at' betyder givet-
vis ingentin6 för ea fu11ständ.ig ayböljare, son kan
lä.a sig alema pEkt enilast från vexkligheten och
fråo mera erfama u?pfödare. IIen när hd en Sårg
hai fått ett begrepp om den tätta storl€ken, ko@et
he 1ätt att LEne avgöra skiLlaaden nelle ett för
litet ocb ett för stort öga. Ett litet "l<aapp"-ögai! det värsta, efterBon det G6r ett eLaki uttryck,
vilket ett 6tort ö€å inte gö", hu dstöt1igt det dD
ä!,

oxdet rrhasselnötsbruri ge? ett visst speLr@ ooh kan
variera frår liust yia nellebrut bI11 nö!kt. Men
frasen "och hå?nonie!4 med. pö1setrs fArgrr, son intogs
i den revialerede stualaralen, förenklar aet bela viisent-
ltgt, Ett öga son skulte se ljust ut !Å en blaok ed
ten, förolsaka! inte !åg!a betiinkli.gheter I en ljus
hEd. Ett svalt öga å! inte tr:orrekt och ilte he11e!
ett ve"kligi ljust öge, 6om fretxäder tydligt. Dtt
vän1igt neo äadÅ veket uttryck ä! ett slaaerligen
önakvärt clrag hos en Velsb Co!91.

E1 Pembrokers beLr ke abtin6€n vara I'tåDgbetr" (kuL
dot keL) eller Baxbetrl de! aen&re är vdllgare och
i nj-tt tycke mera önskvart. Ett tydligt över- e1le!
ualerbett iir ett ofö?låt1lgt fe1 i utstätlnlngsrlngen.

Clady8 och nous 3Edock. Budockis Kemel6, US.[r
Den d.el av staod.elden som behencllar ö6on, ölon och
BE faime! ninaire sleLnn för fantasin och indivl-
duel1 utttdliag An de övtlga siycketr&.

t'r;61 placerade" (veft set) - eaknoe i €y€inska stan-
darale! - betyder, att ögonen !kaf1 vara placeraile i@e
i skallen snararc iirl utståend.e, i det se4are fa1let
verk:lr de sod oE ce vore placerade utspÄ skallens yta.



lMedelstora'r (oedim etze) är ett något v "t uttryck,
tills me närker, att somliga Corgis ser ut ett ha pärl-
eller grlsögon (för snå), sedd edra ser ut soE om

ögoned sku-lle tränåa ut ur sina håIor (fö! siorå och
inte väl placerade). Det ke vara svårt åtr uppskstt&
ögåts s borlek, då trua k441ier rot ögonen 6ör ögat
dindlre och svarta kante! gör det störte och 1 sto!
utsträc!fiing f!&hiiver Corgi-uttrycket.

'Nötbron (trazel) ar LMske inte det bä6t vald.a old.et
för ett uttrycka Cof,glnrs ögonfälg. 3ro skulle varit
ett dera bestlint uttryck, dÄ nötbru (hazel) uoee vera
ljuBt !ödbro 1111 kraftigt 8u1ektt6t bro.

Erukrilevärrj "Ljuo" (1jght) ocb I'gutaktiA'r (lrellow-
isb) är niisL@ rrfula orlil när.ne talar on Corgl-ögon.
rrEatuoniera oed. hårets 1'ärAr' (blendin8 with the colour
of coe!) tillåter atL eu Corgi sed ett cråDefergat
hurud. har ljusare ö8otr, nel fordrar en kraftlgt bro
.fä!g på nörkröda elle! brefälg4de huwden.

"öronen --- upp!ättståender, (ears --- prlcked) och
"€vagt s?et6aalert (s1ight1y pointed) betyd.er, att
Corgi-ölon skall 6tå rätt upp då buden lystrer ooh
bllL utseeadet vsra en tanlieen likbent trisgel eed
rudåd sl)ets. (lsvagt spet6adert (s11ghtly polnted)
är någoL fötyirrende, dÅ ett spetsakLigt öra är fel-
aktigt), rtfedelerorr' (Dediu sized) är eh fråga oE
bale5r någontl.ng soE 6er riktigt ut nitt eEel-lm
atort och slarvigi och fitet och katt11kt,

Stetlard.ens "1inje" (lj.ne) dragen genoo noaen, ögo4ea
och öaats spets fölefaller vara ett föleök att träea-
re ege örats llacerlng. Men deMa tiinktå 11nje bltr
qtcket nera evändbar, om nat bålfer t niuet hu!
dlen evänals åv IJedlie ?erlIns tåde i bes bok och 1
Welsb Corgi-llImen: llDjer dtagta fd.tr no66!et6en
genod ögat tlll ölats lpets och tväts över skal.1 for-
Da en llksidig triegel ellea oycLet når4 en såde.
Cenom (lsna 1!nje kan na faststä11a inte entlast ölats
ut& ävef, ögets placering, €k€llons bredd och balds.
(jfr techljna i avsnlttei on huwdeb r vCP 4/7O),

Vadl son agiveg för n@nen kan laEppaEt sägas tyd.-
lleEre så länge nu käfrer t111 Aefinitionen av'!jäb-
ne't (lavel), Bettet är iämt, när över- ocb uder-
Kikens tånilor Eöts exakt.

Barbara }lodberg. Cor@by Kemels. IISÅ: ögonen g{
placerade (eyes - well 6et) - saloas i sven€k4 €td-
dalden. l{år sråste ta häns}a titl t!å fektorer. E!t
korrekt d.Ju! på stopet år uödvaind.i8t fö! att välplace-
ret öga. vilket ockeå eåste vara plåcerat dj.tt på en
linje dlagen f!Åe nosepetsen titl öratE 6pete, l,lijrka
ögonketer gör ögot vackrale och frehiiyer uttrycket.
Ruda (roud.). Ingentlrg liud.e vara tydllgarol ne
ke inie få ett fu1lständ1g't chl<e1rot öga utd att
santidi6t keske lå utståenale ögon, nen €tt ndAeLfordat



är korreii. ;"-n 5fr oltan, l"ör._.å ä,, för stora ögonr
!S!"I!t! och h--rtror1!rr*i. . J I-.'.r.Lr lird (hazel. in

öga :1r felakiiigt. ;jedelstola (ned.iw eize), Åter
och återiåen .raäads i stMdErrdeD ord.ct inedeLr'. Det
fims Inl,e 4ågoL amai son pessor ooh aler 6on är in-
tfesseree av ragen nåste lira sig genoa obselvation
lrecis rsr nc11a de bÅda extrenerna, son 6torl€ken

arots dG prolesEc. nan bor fr& ågare till g!f,ogda
Corgis neA ljuss pä:lsor, är ett gult öBa felakilgt.
Eit nötbro1t öåA påverkzs etiDgen av s@ua genotiska
@lag soE gä1ler den rö:jr. pälsens pigEentering eLler
ock6å- h!-x det förnåöan att reflchtera päfsens fä!g.
,rör äjalen lörefal1er dei sä1fe för ljust eller för
nö!kt. Vad .fordras hos en trefärgad treal svalt buwcl?
Etl nötblet öga hornonielar ilte ned pälsen€ fä"g,
ett aörlit öeio ä! intc aötbrut. Dtt nötbrot öga hf
dåt 6 tenalens att ge ett vilt utseeDde. lfan nåste
tiilje Ee1ld ciL eörkt öga soo konne! ait vara inico!-
rekt på den röalå avkonmar til1 trefärgad.e &eal gvarta
huwden och ett nind.re tilltalande nötbsnt öga.

inte önsLväld.

ö'oo - }Igåjiigj@gg (cors - g3gg!). Ett nju.kt öre
iö"stö! fulLstiindigt en Corgia utseende. li[ed.e].stora
(sediu sizea), "fteaet" (nåaium) igen och-ffi6-
6&des udet 6tycket oE ögonen gä11er iiven hii!. Och,
1ik6oD i:råga om ögonenc sLorlel,, ser de oftale för
s0rå öron :n för stora. gleAt -!E!glg (s1ight1y
ooint ed), öroner str:rl su--GT$;I;-o"Tläiä-ier
tri&gulä-ra rin ovala, me4 en alltför slca!! spets e!

taterade. i, son i iletta avaeedde
överenost:imaer ncd stqdsrden, ks inte ha al1tför
raka öton och inte hetLer de föga tllltaL&nde flyg-
planavinger ss kanske aDu oftore se!. Eela hurudets
utscatrale och utirYcli br:ror på hE det notsverar denna
beskrlwin6.

är en Ju1l6tänt[ig be.kriEdnå Fv bettett Corgin får
i-ntc ha det Bindta uilerbett ooh inte hel-ler överlett
föruton den yt"erst lilla C.el av en ceutineter son till-
]åter kåkarno ctb röra vlal v&rudr*.

Nils-.irne lömlöv. &r3keclc: ö4onrns storlck är något
son me Bälkcr dlrekt !å en corgl, oa alcsas ltrte har
?ätta fornen och gtorleken. Folaen dr inte dycket
att oliLa otr, Dr; fiss viil nä6te iigea corgj., 5o&
irte h6r så gott som hcl-t rund& ögon. Därenot oe!
ne ofta corgii ncd för snå eller.för stora ögo!.



Detta ii! jr an bedömingssai. (trede1stöla), nea Eiir
nd hat v4"it ti11iåtu6ns iied corgis en tid, sot
ne täti, on ögoaen är för 8,.'å, l1sk1a, gl-osögon
eLLe! stora stirreralc lioögon, soD iltand. velkd vi1-
ja !e1a ut ur buwd.et. itirgoa på ögoncn skall vsla
nötbru nen Ded dct nyclcct letydelseiul1a tilfågget,
ett dea skill- harmoniela iled. hå!ot6 färg. Detts ae-
nare ilsled&?'r många rrordlska donore ofta cilot. Iite
eäl1e hånder d.ot, ett en ttefärgeA hud e11e" llsck
dd. te får krltlk för !-ö! ljusa ögon. Även oa hutle!
åt 6å åoti son 6va!t, så olial,l jlte ögat vara 1ikad.st,
Aetta ä! hclt f el. ögats "Eötbruatt fälg ekell gl.vet-
vis hardoniera ned hÅllagets troa för6, hur 6@rt
hsAea I övrigt iin är.

öronets sto!1elc ä! givetyi.s också en bedöeingesak
och, tror jag, er svåf;are så.d@, !å grod. av att
penbrokens öron t !örhål1ede t111 6nåra leselg:i!
f,ött 6tcra. ColAige-corginE ä! Aeu ett nrrre!
stölre. Plecoringen av ölouea ä! lite föryiEad.e
uttryckt Aå riitt uppåtdtåendlo öron Ar felaktlgt.
Tar man d:iremot fo€ta på, stt ns skal1 kre& d@ en
liDje f!ån nosspeiEea geaoe ög&t till ö"sts I'sletort
ooh ott dcssa två ltnje. tlllsemeo Eed. ei tredJg
eamsbiadeac skal1 bilAd cn llkbent triugeL, då.
få! !e iivsn ögoaens placeil.ng på köpet. ölodeb
sLgLl vara svagt spetsade, oen d.et få! docL late
röra sig oo n&go! egcntllg spets. S@gt @dad.e
tyckcr jaö- rcre on bättrc f,oeulexing,

Corgins betL få! onl-16t den ensclsks (corglns b.ee
lsd) sted.eiden vaE bÄde tång-bctt och subott.
Ei! het övcleättaaa av Bted&rilon tilL Evo!6ka
gjort aågot ay en lral.teiss, Ofd.et lovcL betyde.
d.lrolit övctsati t11l- sven6kå, pd s€@o pfe, nivå,
vå6rät yta. "l,louth,- teeth levoL'r betyd.cr, att
f!@tendoqo sL&l-l va!å 'rl se@c nivå, i jä@böjd eearl
vor&alre, al1tså tåntbett.



RASKLTTB B !
åv stveRT itlLssoir

(lalvia cn fodsåttnins ltiln WP 3/1O)

Syftrt @d oin .rtlk6t om r.skfubbå! va!, sh j.g plp.k6dc, 6tt våck!
d13kus6ion. Glvotvi€ ksn En lni! f! rci €t]t och kund gstdets lllå
tlmvikhr. Lite koaiBkt I ssffianhångst var 6tt Jlg nä-t ,t.vfrl @h
t4rckf6l och aånttdlgt råk6t sistå ej.dån åv fl.s rnladning.r f! llt.
völ ryckot av dan v€Fo. hoppl3 ltt inb .tltför blnga håft Bvå* f6r
.tt lä66 mhloUlr blivit ilrit6D.d sv dco os.kcn.
VId utBlrlhingln !v.!tik!ln btlv stutklätmn på.tt olyckUgt stti
för*ortsd. Råsklubblhs funktion bör åJålvk16* v!ta, föet6 d.t 16
r.gta, ått utbvtr ctfar6nh6t6l och kunskåp. All.t för ltt rå Dång.
ncartl.v! faktosr s DöJligt sk6ll elimin€så ho! vår. hundlr -
d6g.nE och norgondagsnsr

Hrd kaUll-scn ti.l.I AEhöt.t hår slLa rcdlen@r fått ltt föElsg till
atadg.r tö! svcs. 0c titlågg och iindDingår 3oi gjortB fö!kt.n. dll.vlt
.v .t*ikrln: RAs(LUBB och V!!för? t P..tet 3/70, Ordningsfötjdln eh
uppatåILnin€ln 6r ändråd lnbått.v p6d.gogisk6 sjål. D.t flnm nlgF
punktGr 86 jsg vill fölkt6rå tit. utförltq6ro.

(fo*! nä.t. !id.)

CARDIGAN
welsh e orgi

Frln lt!. A. Elidg€, Dolrvit, h.i vi lryo*sFt d3n brind6lfår9.d. tj,tch

DALEVIZ OUN GRACIE

Grci6 år an utnärkt spteslntant för sin 116, hår dBt paf.ttå c€rdi-
huvudåt red Finå Bpscillts öroh och d.n typills prnnåvslts.n, Hon lE|d.n
ko.Ekts lyfolffids fFntao, utu*ilkt lvanslähgd och svsnBfdrlng. Hlnn.a
.t.ot!vh åE fö$tå6r br6ared pt dst världrblE6d. påffilblodat Ed råd.ns
stothlttt s@ Chsryion P.tml Pilot, Ch.npion Psmt D.rbustårr ChF4do
F!n6J. Dand:lni, Chsmpion Anothrt Dsli.ght, Ch€hpion lLlrudon lusklr olenr,
i.f1. i ds näffi6t! gen.stiohln€. Fö. .tt så 6såning6 kunn6 pnsenters
cn cåiligrnkull i Svcrigc ihpotts!åd€ vi från sam kennal_ sngh{nd6n

DALEVIZ HOWEL

b.slåkt€d Ed Graclr. +lsn her on nycket htir*ås brindelfärg 6ch saiw
nltyplrk. känhatEcken son Graci?.

Giinrl och stvERT NILssoN, GÄSTnIKEGATAN 1t, 113 3d STBCKHOLH, 08/30 55 28



lbmåndrino skel] man kunn6 öve.låtå €ndra deta! av
k]lbbLns intr{issen till - Iåt oss kallå

När Svenska b/ef,sh Corgi SåIlåkapet diit I'komnitt€Errt. Jag kan tyvärr inte
bildsdes i febnari 1963 fick int€ en hittn ett bättre nann. Det kan gälla t.ex.
råssamanslutning son v3r åssocieråt avclsfrågor, drifiandet av en utstäl]nin€,
ned en specialklubb inom Svenska Ken- m.n. Det har delvis fungerBt på dEt sättet
nelassociatlonen kaf]Es föi "klubbtr. hittius så det ä. egentligen inget nytt.
Den bestämElsen är nu borttagen i DEt nya är ått den huvudEnsvärige fö!
sKK:s stedgar och nångB medfEmmar hår kommitteis albet€ skeff, våljas genensamt

. uttryckt det Fosi.tiva i att kal.la SUCS på årsmöte.
för C0fi6IKLUBBEN i stäUet. Bl.a, bfir
det mycket billigare med ett ksrtdle Ärsnötc
nåhn för stånpler och Fedlensnärken elc, r

Flshför åLLt åt d.i 
",i;;;;; 

.it-."- Alsnötet-ja: oet ä! det endd llgEbnöte
vända i all.a,.*";;;. ' vi har. Det är då å11å träffas för ått

'' talå oh våd aa. tycker - hur nan viII ha

Poströstnina sin klubb' och fatta åLl-å de viktigaate
besluten ti.Ltsdnmans. Missa inte den

Jaq hår liinge funderat över hur nEn chånsenl 0n 6lfa hjäIps åt ått göre stär
6kaII lösa d6 geog.äfiskö probfemen för ning€n trivsah 6å f6r alta sm vilf det
an klubb med ett så stort uppt€gnings- lått€le att säqa vad den vi1l ha ssgt. I
oh!åde som 5WC5. Är msn bosatt utanför å! koffie! vi att t!åffas på gs:an, en ny
Stockhol.msområdet bör man ändå kunna nodem och tlevlig lokel csnt.aft vid
vara ned i vertsamheten på fler sätt än S:t Eriksplan. Den som vil1 kan också
den Läsnin96n åv Pr€tet utqijr. Hen hu!? vara med på en ood suFe'tilL Ett mycket
LokalavdElningar? Andrahåndsderckrati? billigt pliE,
FuLLhäktigB? UtsFli.dd€ träffar? . ,. ,.?
Hur skaLl så mEnga medlemar som nöj- Aktiviteten

' ligt få vaF med och tvcka ocl D€sluta?
stådseförslaset innenåirer 3tt fbr;lås ]::: 1: l" 

viu vsra neqativ men som

om.Eee.@el!!!.s. 
", "ir*t""". =tr*i-- :l]: :li':,:* 

äf, verksäd i klubbv6'k-
- .:-----. - -".:: sånhcter ståller run sig frågande ibLånd.seng betydals6, run<tloh och upoqrlter

har väl 6l-la r.r..t ra,-"iq. rJ;;;";-." Hur är.det ned intresset för andrs hund-

åtr eLLg nedle"*r "!J,;::;:";?i.';; :::";,::,,:?;::':r:l::'.:i1*:r:i?:::,,och S6ts på vifkå son Ekå1l rå förtro- .. ,-
endet ött so* .tv*i"""J.i,.. 

""ii-- 
n",':^o:l ned aktiviteten? 6öB d€t rör

€nkert senom.t rnnn- 
"ii 

0,"" oa-- ll:t:ll:::: 
det rer s.ke!? vEt €n int€

posten. r de r*"."'iln""o"-..,i*,- ::: 'sm,hä:ler 
crrer vad det innebär?

hsns ees beslutand"'aii"" 
"0..t 

tl.i 111'-::t,::t sjrlleL €tt viss upP en hund

d.m sm ha! .o:rtnn'i'.ii ;;;;;"-;i- o":4":-"1'*t mvcket på en utstälrnins'

es! utlyst, t"""".'i ;;;".";;;; ;;,r- -::l :' ::" 
upPvisnrns'n sordonaren sår

le vara etr rarsa* ait ;;;;,;;; ;";i;; erts! i sin bedömnins' I stärret rör att

rerna. let ...r" ,.,. ;.;;";."t.;; t31s.om duktisa handlers tål.r nan m

veta vBd den t*a;"a.i'" ;;-;;;;,.-;*- 
att dorer€n. sår ertcr les s'm hårrät i

ren*r €om 0.. ,r.,ta,-i.."*i"i'"""i- koPplci'-inte lsE swcs odnade en hand-

det tycke! 
". 

to*r"n,..-o.i r,:,.i-0" :::-::" l::T 
å'et sm inte blev av P's'a'

6on rnte kån *** riii'a.""-i.,"0"" 
-- rör-rå-€rnärnireor'

gälf,er, I WCP 3'170 ännonselede6 cn studiecirkel
i hundens beteende som också fick för få

Komitt'Er ånmälningar'
Avel-skommi.ttEi sände ut b.lankettcr sfr

stadgEförslagst i.nnehålfEr dessutom tsn skuue ifyllas av dem som hade avelGhundar
pJ.an ned uppdefning av positioncrnå och men vad jag vet vcrkar dBt vara ont on dem

- uppgiftenö inom sUCS, På saffi Eätt inon kf,ubben.?
6ffi klubben för två gr seden övcrlät l4an måste komå ihåg att en kLubb blir
ånsvalot föt redlenstidni.ngen til] en frömst vad nedleffim€ qö. den til.l. -
ledåktion med en redaktö! i spetsen inte vad t,ex. styrefsen gör.



E[Mr 1 BiOLlNn !i{ru. 1970

1970 å.ro vinstriiiautc oor6L t'Ccr;i of tha lcar" blov ?-åridc cE

CJSIIELI DUSKIE !1lf0ul (C^rae1l l,iercu.-j{yatlrurat lucLic Prirccoo).
Dluc licitc Ur.:lIE har ci fsts:itls] lietri:l-t bako! t13. H4n föddes

1 @rs 196, och vsn sln Jsict 114!rant-tit!1 ("uåd.odsch&rpionåt")

sama år. Sitt fölEta ccrtifikrt v&n ha1 1 fit'nohestc" 1965 och

o&na +1,r blcv he År:ts ccråi cftct att ha @it )'iierliJolc 5

cert. L966 toppe,:r be fö! fördta åå!:;ct avolsbualsliste och her

lc:jat kfa" ctte sc,1s icus,

nusktc l(niaht ar"r fa! tiLL T JnJcloke chsnpions - aest kiln,l är dot-
ten ch Evdcoy(i Pcrsonsfllty clrl' årets co!61 1968-69 och vjn4re
ov 22 ccrt (= tlbckort).

Un,1cr 1970 hsr Duskie l'ot;bt w)uit I ccrtifiLnt och ä.f, llö.lncd upPc

t ,2 celt - lti nyti och Gvålslagct iekord ldon rcscn. På utståll-
dngen i 3]ackpool i jEt vlw hatr bruhsbudsöluppctr cch t Delling-
tor i sc!t!i.be! yed hen ii.uu cn ;rrppscgu! .oat blev Scst in thov.
3åJa deso.- utsttillninJar ear storo cheliooGhip Bhovsr öppna fö! alla
!a6e!, och icC C;oltallflasiff lor tut 2.000.

Ävon Ch {yCor Ctecte och Cb XTecoy3 Pcrsna4lity Cirl har ll.lMit
gnppcr ?å lilolude utsti-Lhinga". crcsta v@1 i Cbestcr och ?or-

sotaliiy eirl i carC.lff.

Iryra v:ilkånc.o cheE?ions hor gått u iiidoh, hudeeå cU StoRiiERB.lNtrS

sÄlRslu,efl (1e .crt. varav 15 v@& uilc? 1958), C]I c&o17LEYrgoRN

SNOVIfIN (Lr cert.),. cE ilor.'iao l.trnNIGFf srEclill (6 cctt.) ast tike4
CE MI1{!ED?S! C,\ROI'SE! OF cELnSiUOrl (4 ccrt.)

Sabrefla6h och Snomet vd! båda ga;i1a ich holc ref.s Siort sitt inoE

eveln, le v4r fSdc! tiLl f1er4 chutlione och cett-viualc.

Ed stor förlust var l'liCnlsht SPocLale e1ltfö! tidiiia bort36n6. Em

hådc tinnu cj fy1lt 4 Ä! Ecn rod.an h@nit Jokuo4tela sig €oa cn

va.!4cfu11 avelehue.

Carou6cl v4! cn attraktiv trefälJat tik ncd Svcri8e-@knyttriu8 (bon

w! h4lvsyBtcr t111 Int o ltorf, Ch Eelaris Leprccheul och Int o llotd

ch uelc."ios Jaccb). Hon återflnns båLon fLola &v do6rrs vimerc -
fräist geqoil c.attclsonc4 Cb CåsrclL luEkie l3light.
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!!DÅ!IDS 
^T!!,SAUIID 

fA! iorta llet i rsd bler CE oÅJ:,lEt: DUSKIB

XtlrqAf. Cb &sjFton ltqrBhrll b1€v tvi.a (!;r 1969) och gb Ellöotr-
osBor olom Priuc€ !r6a (?3s 1969)..

E.T.

Ea av vllrs Egal6pDgr i4! I öoooeber l97O trl.n fidåoe !!:ii t8l-
j.,ado hi!t,or!s, ron hrE åDrqr lato bör uadrohl,liqs Co!.gi Prat.
18!ara !

lloaf ör ii. .lria tldlrtrrliogqr t11l Bucklbghq0| I ?el,ooo I ! !3,1.1$-
!äk kotrlsr oD betjäEt lylonao siB DeA ett lju. i brnd.ea. El.t-
ialoitötr j ohbarrq ptDejalr.

o?olln, oilroslorar slg betjänten tllt koohan, nh..! ir- kalko-
q3il tåratic?i'

"$e.11n, nqEler Loehin Eppgtrdt L sk{elalhsör rTi gur J& sLta
ylt?a di.sling. (trUg pcur. Fortnldg) Jo6 tlcr vi f,å!
t4 rlBu i!, eorgi ids8.n

Y,':r aoåteo Lonmcrtaro4l ait virrelfl8eE t! Ju hl.+or{se oaba-

berr dga elgglrEdnnen åi ju vid,laaotlig4 iliuryiluao! oo! btr
äEolr yotfli" &at 

"åI 
intt fiBDt arleariDg olt t! tslglgj!4

,lltför hå,rt.

VL too}dr !6r bj.Olegei och s'ilndq1 6n Csrgl-iölllllgil



KENNTLNOTIsFR

4i!g!'!q'Ls-

CH DINGos ANTCNIo (Ryttjtuns Xenofon,/Binlls Titanie) född den
3,3.65 avl€d dcn 31.12.74 i cn oLyckshäFdrlsd, Toni blev skråtu
av nyårssmäfltrx och hittddis s!n;:re övcxköd €v iåget. Han var
fc! till 35 v.lp.rr i sex kulItrr, Toni ägdcs av Göstå öch EUy
Tillberg, Härlydn.

INT & NoRD CH NoRRsiiTtFs NASH (5 o sF Ch LeLs rnsign/Benodicts
Ee:tricu) född den 7.8.58 avleC den 29.1.71. l!6sh h3de i ut-
siällning8ridg.rnts eidv:at nj.o cert. sin vit6fitet bevisadc
har når hån vid lio års åloc! tog Eirct oå 550 i:lockhola.
Ått: lulrar vir \ n fär !jtI våråv:tt ffcr!:I blJv chrnpiors,
bL.E. Ch 6aytimus Admirsf soE fick en grsppvinst Få en Il{T i
stockholm. lfrorris" ägdes av gåns och Ann-Mari Ekmön, Sefisjä-

NoRD CH RYTTAFENS ToM TITT (Int o Nod [h Fyttalens lvnnhoe,/Int
o Nod Ch Blnldicts Bclinda) född 15.10.59 nvlBd dsn 11.1.71.
Ton Titt blsv Bcst in 5how på Swf,s:s förstå utstå]lning, Han6
kondition vis€de h:n upp på 55n Johann€shov -67 genon ntt bl.i
utståttningens bä$tå veteran ev nfli räslr!. Fem ku]f,a., våråv
tre nEd Int o Nold Ch Ryttaruns Juåna, vär hån fär tiU, bl.å.
Ch Ryttr.ens Bromo. trJont!" å:gd!s av Lena RinqbErg, Stockholm.

s & DK CH GAYIIRD 0F !|lEY (spörtsn.n of l,Jeyltns ch Gäytifrc of
v,/ey) född 14,3,59:vlud j slutrt av 197C. son avelshund användes
hnn ett fledal gångur ev bl.e, kennlnma: Bcnedict, lioutebanks,
Stali.yktån, Herdun och givLtvie inom slh egcn kennll Ekenord.
Hens flamgångsrik.ste åvkomna blrv Int o Nord Ch Hedens trec-
theus. Say åqdes ev EIla Nordin, Stockholm.

besöktes av flerr svcnEkc corg.ilntusiåsicr. Vjsst äx dut tldngt
och rökigt på o]ympis både fred:g och lörd:q men jämfört ned
fLEra svhske utståIlningar är den fålvånarlsvårt vå] orggniseräd.
UppEtallninq€n t.ex, är slLtid i närhetcn av den ring hundasa
Ekall visas upp i. stämnihqsn ir qcmytliq och förväntansfull
bfdnd dc mångi utställelnå 6h åskådarna. lör miq vrr det io-
tres6ånt rtt än cn gång sd Crlft. Colsi var ltjd"qens fentE !tss
nuftrält s€tt, 162 st. Hanhundern3 sudöndEe av plrs J Frogget,
LeoninE kcnncl, Hår svEr.de Ch Kaytop ME.shil-1 för cn bedri?t
son kanske ingun hund tidigrre lyckrts n.d nänliQcn ltt lö!
iredje ålct i rad !r!övrå celtifikdtet (C.C.). Tikårni dömdes
av lliss P Cultj€s, LeL kennel, som g3v crrtet ti.ll l4nrehEl1-
dottern PLngavin P3ssing lLti.ght. Dc bådi donrarnå qjolde s€dEn
tik-n til] Däst i Resen (EoE). Hon pliceradEs sedemers fyrä i
gruPPtåvlinqen' 

G6!ån Nifsson
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uTsaÄrJur-rNesRg$srrq4T i@ poM.tnrRllrK

SToclgoIJI,SToRÄNCSIOTfEI rloktobcr

Do&are: Thelma Cray, Engle\l

6O (Zg+lt) velsh co?gis deltoÄ på Sven6ka Ke@etklutUeno (Src)
Intenalrionella utstäLlning,
Eunaar
VoVSE$Il!ieui,I4l]_r,t (u o s dh yort en Oår1et btsht/Slsgen'o ljuthi)

II?lföd.arel lrene l(auds€n, Soxge, äga!e: tLens@a, !öd ooh vit,
1 ukk. hD. 4 :,!iI. :k
Mental rtet : god
!4ycket bra !J'?. 3ra djupt tröst. Påtseo icke helt åtLlgged.e
i 6i{kt-i:en" Iriengllärb huwd, ögoa något ljus&. Bri-rygg-
llnje. I'lyekDb brs längd pÅ kroppen. Rör sig bra b4k. Rör
619 något trångi !ran.

FI'NCOn' 5 q_E!LENT (.]rugeou of OLetigh/Storserbarl6 Kaka)
Up!-fSArrer ouna:. och l,t-],. Ro6enqvi6t, Uöllviksaäs, ägerer
Per-Er:\ lvuiLjn, Slocl:holtr, röd, 2 ukk. hD
McntaLlut! CoC
Brs tip och byg6rld. Trioagdärt huwd. Bla t6n6tome. &il-
sen ickl hcll :.tlig$Fsde i etlu-ktur€n. Bla flont. Rör slg sut.

S0I,! oS Cl\.,::C (i .I'Ch Stornelbmks cullivc/Cleopatra)
Uppf ödaic: Lrsbet .{hs}erg, Kår1€tad, ägare: dl6n6@a, röal

Meatal"ilet: GedL, behöver nera t!äaiDg
4ycket bra typ. Bra klopp och benstä@e. Utmiilkt d.jupt bröst.
3Ta f!@ben och fötte!. Bra trim&lalt huruil ded bta ö!on.
Något t@6 i skallen. ViilfolDacle arnbågor. Rö! sig väl,

BEI{8!US CEUBBI BOY (Ted.d.y,^To"!sät ers $ut ta)
Uppföd.are! Pj-o Lekkhu€, Kellhii.ll, ögere: Solseig Carp, Irfilllqa-
by, röd ocl: vit, 2 u:c]
Mentalltetr ood ---3ra typ och byggled. Euedet geska lengt ooh g?ovt. Floaten
kuale våra lakse. UtEörkt stluktu! på päl.sen. Bla iecke.
Rör sig frltt nen en uing 1ö6t.

So!3ERCS CEfIp (S o rt Crt Stomcrbmks 0utliver/Clcopatra)
Dppfödare: IÅsbet Ähsberg, Earlstsd, ägarer alen6€M, oörk
sobel, L4!1Montalitetr cod, litet shrg6 på botdet
Typt6k. Coc stru.ktur på påIsea. 3ra tä[gd ooh bra r5raglj.aje.
Tllegulärt huwdl, netr sk&llen lltet våil kraftig. Fronten
ksde vara rakar€. Rör slg bra bak, lnte särskllt bra f!@.

RYT1.AåSI S JEltEMy (Ryttarens .llaohe/Ryttaren8 Sherly)
Uppföd.ale: .J r-Bf,1k T7all"in, Stockhola, ägaler Åae SudholE,
Lidlngö. röd scbel. 2 uk1
Mentelitet:.;od
Ex brå typ, Euwdlet tesko tugt ooh nosen trÅgot kråftig. Ble
öron. Myclot lr1 djupt bföst, ?älsen inte helt åttlggsde I
stlu-kturen" Flonten kuale vara rokare. Rtt! s16 ge6ka b!€tt
bak. IlolåSernd kud.e vare nela sLutoa i aöre16e, lrycket bra
lygglln j e ,
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!!4@q nl- c.\Po (Sotbcr5s ,'-pecLc/Ecpcrmza)

--El;ffiöi 
Piå Bekkhu3, r...]LEil1r ågare: densema, röd sobel'

I ukl
llentalitet I Cod
KoEpakt typ, gocla proportioier. Nå8ot iör storr och något för
hög5t:iL1d, lör kraftig sks"lle. Iiör sis r\TcLet vä1.

BITTAS-SI8 fEllfycff (S u ct' L"cs l,[.utya/g U otL Geronats nakota)
Uppfödaler Per-Erik Vo]lin, Stockhol-nr ägate: Kalin Jsnssolt
Fö1ö, xöd och vlt, å-llEI
MontalitBt I God
3!å typ. Något litt i hro!!cn' intc rlLtiåt nog naskuLin 1

hurudlet. Ganska bra front, Borde vala nycLet djupare i
bröstet, Txevllg itralltet på pölsen. itöf, 3ig vä1.

RY?Ti|RB{8 lil'tIotrs{3ocmR (s u ch l,ees l,ta"tyn/s 0 Ch Goronars Dakota)
--gnniSAe'. PeFEEk TalllD' stockholn' iigaret iletsame' ?öaI

och vit. 5 uLf
ldetrtalitetr God
3ra ttr!. l,{ycket bra struktur !å påilsen. .iieu Ban6ka lätt 1

kroppeo och skulle ho diap&re bröst, Flonten kucLe vara !aka!e'
Behöve" nera vlkt och olassa. Rör si8 inte eärskilt b"e tak.
Rör slg irÄngt fron,

SIGGIITIS IERox (ll o s ch Yolken ea11st fåight/N o s ch Yolken Dulry
---CE-T iatbla) Uppfödsrer lhut-si8ud \?llberg' Norge, ä8are!

Bjö!A c Erik Åtnholdt' Nt"ge' tlefä!8ad, 1 skl' ok. cert. Ci,CI3'
I BTR-klass
tr{entaLltet; Coc.
Utnörlit tF. l'brck€t bra Iänåa ocb xåli r:.sgliaie' 3la benetome.
3!a djup på b!östet. Bra tllånguld,rt huwa. l,itet fö! kraftlS
skalle. l4ycket bra 6tnLtu! !å pä13en. Rör sig lre bak' Rö!
sit bra frao.

SICGENS !rU!GE (U o S Ch Torkcr ga1lilt KniSht/N o S Ch Yorkea nuskv
---CF;i iathll) uppfödlrJt IsuL-Sielrd iTilberg, No!åe, ägare:

Karl Vag4o, I[o!ge' röd och vitr 2 skl. ck' reselv C,ICI3. 4 3IR-
klass
ffiTyp, Bla f:inåd ?å lreppeE. TrimSllårt hurud. Er slag
k"aftig skal1e. 3ra stluktu !å piifsen qe! trÄgot vågig. trfycket
bra frönt och iiitter, !!östet kade vara iliuPare. Rö! si8 nÄgot
slap?t bak. nör si6 bra f!m.

AILDB{I{aNOR 3l"rcK i'fil.'!R (&16 Ch Eltaennmor Crom Prlnce/Eildem4ot
----E*=fi4Tffi-f]i1cori6 ) uppf ödare I nlcki e Älb in' Engleld'

ä6arer Tclry nilLenbeck, Lidln6ö' trefärgad' 2-qELr-gE
Mentalitetr Cod
3ra konpakt typ. 3!a benetome. Pä1se4 Smska grov i stlu.ktu-
ten. Bla trianSllärt huwd mea sk611en nå6ot ruded. 3ra diupt
bröst. StÄ! ned flmbenen oågot fö! t!ångt. Rör slg qycket bla
bak. Rör sig fö, trårgt frd.

VoVSELIATS GI'I,LC0TT 4 sk1' ck

KONKX (Nord U ch Caradog of TJ@srr/Warch Lillipur)

-uppfödare: 

Nils-,me Törn1övr Elskeder ägaret u!!s J@ssoa,
Heden, röd och vit' SgELlb
Lleatalit€t: cod
Wcket bra tylt bte tenpeldent. Utdiilkt lAngd på krolpon och
utniirkt !yg51ilie, 3ra djupt b!öst och benstoMe. !rycliet bra
front. Cflska grov i huwalet. !öttcFå liude vara 3nyggar6.
Rör slg väl både båk och f!e. 3!s stru.ktu på pillsen.

F--



BU(-KEUS lU,Jlr'LIO (Ryt i areno rLpache/0sp erm za)
Ulpföda"er Pia 3eLl.l]us, Ka1lhilI, :|3ar!: ltmc Viddf,, S@.iby-
be?g, t!€i;?gad, l, ök]
llentalitEt: CoA
3ra typ, tr9cl:ei bre trian8ullrt huw.1, Canshå bra flont.
Annu itte djup nog i bröst och t !otp. Visedc sig nycket vä1
på bord.ct. itör sid DycLet viil.

ORÄNGU;IÄI{ Oir OLitlillICH (&1J Ch Kayto! i.fr"rchall/}.taJlolia of oletlgh)
Upptödaler ilirifred Trelper, &r.31ed, :.iJerer tva Valinger,
JohaMeghov, sobe1, I ijLJ
l,fcntelitct:0od
3ra Loppel<t ttry. Ira benstome. Pä1sen inJre liktlgt åtliggede
i stnktuo!, 3"d t!Le6u1ä!t huwd. Brs t!@bröst. Rö! sig
bls b&k. V:ind.e. in fraDföttena nå6ot när ha !ör sig.

SoLBE.RGS Å?:CG (S o :,1 Cb Storm-.rbantrc cullivD/CIJop:trr)
Uppfödalc: l,isbet Ähsberå, Korlstad., ågaler Ingrld catelld,
3ålsta, ljr€t röd,1 ökt
i'{cntalitct: God
3ra ty!. 3re bensto@e. Bm dJupt bröst. Bra huwd. Vi6ad.e
sig 4ycket bla på bord.ci. Brå stnkta pA pä1een. Rör 6ig
bla bari. Rö! sig nÅgöt stelt f!rn.

IOVY (Nord U Ch C&radog ol rymrr/Cygnu)
Uppfödare: Eva Ny6t!öD, lhskeite, ägara: N, Bertil BengtBson,
Danclelyd, röd,1 ökl
lJlentalitet ! God
Bra nen 6ånsks tu6 t:l.p. P61sen ganoka raggiå. Euwilet gerska
tugt. Bla benstonn€, bra btöet. 3re fötte!. Bra 1ängd
på liroppen, l,o'cket orclig på bordet. Rör cis lra både bak
och frm. Vicsde 6i; nycket bra på nalkcn.

l{ CH Yoltrm IIERRY IL',JOR (Btaae n'.negaaefon&ro l"€rry i\'Liss)
Uppiödare! Å. Jack6on, hlslflnd, äåare: trnut-Sig!"d Trfilberg,
Norge, röd och yit, 1,ii]d
l'rycket brå tJD och bygJnad. 3ra stollck. UtEÄrkt d.ju?t
b!öot, 3re rtrgAlidje. 3ra t"iangulärt buwal nen ölonen
vål ko?ta. G,lslia ölpna fötter. fieade sig nyckat väI
på borclet. Iiör sie bre bal<.

C!r!E (S o Dk U Ch -!'ucorr6 Perry/Stornerbanks Kaka)
Uppfödale: O@ar o lll-1, Rosenqvist, EölIvil:snås, åga?e!
G@nar Ek, Stockholn, röd och vit, 2 ijl.J
trIentalitet! God.
3!a typ. 3"a liiaåd !å kroppen. 3?a etluktu på pä1setr. oan€ke
kraftig i skallea. 3!a freb!öst. Vioade sig bra på bordet,
Geeka pletta ocb öplaa fötter. Rö! siA @ycket 1öst bak,gu6ka lak i skuliirolna. &ö" si8 stclt fren.

NORISÄTERS NOPRY (Norxsötere licuf/Norrsäterc Noisy)
Uplfödaret l{4!lo JeD.on, Eölö, agarc: dcns@a, xöd och vit,
2 ök1
lrlentalltet: Coå nen Aanska 6ky$g !å boldDt
L4ycket bre t)rtr,. Euwdet något grovi, Irontcn kude vara !eka!e,
Bö! sig b"a bek. oaneka oloJig. Ry6Jen kwale vela e+e!lcå?e.



TIDDY (S U Ch Geytines *ciBirel^{orrsäi.r; Nov)
Uppfödare: Dnc ö.j:bc!g, St'ockhclrr, l_Eore: pio lekkhus, KallhåiU,
sobel och vit, 2 öI(1
Mentclitet: Cod
3ra konpa.kt typ. Brå bcf,gtD[] c. Trj.ugllärt hururl. pijloeil
ganska roggiii och vågi4, r.ronLen lude varA f,p-kare. Rör sig
rrycl{ct bTett b3k. nör si6:ianxl(a lösir]]!ffi.

troRnqi$EBgiiIELL!2 (S rI ch caytine. Scptoaber trtcm/itorrsåters Noisy)
Uppfödale: farin Jadsson, Bö1ö, egare! alenGame, cobet och vii,
a ökl
Mentalitet: Vånlig, Der gesks skygg. .oå bo"det
Bra typ nen nÄSot tuå, Bta Jjrpt bröst. palscn iryokct ra-66igi stru]<turen. lbcket för brcd fIont, lrlegutärt huwcl nei- -
för kraftig i nosEd. Rö! si6 b?a och fritt bak Den E€d fren_föttena invänea.

chl<l S g Cg IJEES lLlllTYN (En-r Ctr Lees lrennaa Eaglc/Lees !ruette)
Uppfödelc! P,!. Curt1es,.&rdled, ä6ore! I'erry niltenbeck,
l,idingö, röd och vii, l3). I chkt, ck
MentaLiteb: Ood
Bla typ. Iqycket ilevligt huwC. Bra frå:rbröst. Brc rygg_
Llnje. lrontch Lude yara rdkafe. lra stnhtur på piil_6e;.
Uågot lör tug öve? Gkuldroma. Rör sIå bla bak. Rår eig
gansko bra freE.

NoRn 9 Cg CItu.DOG 0f fyll.-WR (CIynLirjon Sronerba.ks Bondonu/
Ce?idl,,en of TymsE) Uppfödar(r N,il K-yitl, Engl$(1, iigere!
Siyelt Nil$son, Stocktrolm, !öd och vii, (t). Z oi*f. ct
MeDtalitet: god
Utnälkt ty! Och prololtion.r, Bte teilerancnt. ]dycket bla
bröslj och dju!. UtmÄrLt lönga på kroppen. påfsen dan€ka.agslg. Bra proportioner på hurudct Een nå.got kraftigt,
Rör si6 llycl:ct bra bsl(, bre frm. vl-soalo ai8 nycket bra
båale !Å narLcn ooh på bordet. Uå1 uppvisad,

NoRD U CE li.iB,',SIS (Rclario Rolud/Ecrdenc Elektrs)
Uppfödar€! l,one Iliniberg, _stockholn, dgere: Göre Nifssotr,
Stockholm, sobcl .ch vit (I). J chl<l. c!.
MeDtalltet! goC,

Väl !"oportionerad nen i otörsta 1aget. iryckct bla ryilglj_nje.
lra beasi,ome, bra fötte!. 3ra ska1le och ö?on neq nosen
vä1 låaå. Skulle v11je ha ett rljupare l!öst. Visar siå
utoärkt och visaales upp nycket väf. itör sis rrågot t!ångt
bak. nör sl8 rycket bre fram. I,lyckct vakcn, visar slg
xycket väl,

NoRD U CE KVIIuitr (Iitord U Ch Caladog of Tynaw/Watch ],illiput)
Uppföcl.dle: NlL6-Ana Tömlöv, Eoskedc, ägala: cledsåme,
röcl och vit, (t) , a 

"hlcrMenielitot! qod
8?a storlek och peportioner. Eliwd.et aå6ot tungt. Fronten
kuale vato rakare. -rnbågama Lude vala t5tare not kloppen.
NåAot platta fötte!. lra Etruktu! på päfscn, nen något vÄ6i6.
Rör slg nycket sLalpt bah. Rör rig bra frm. Visar sig vAI.



uk1

lloit! U CU r,U;]I-ii e!1lqj!,!!g$1 (ch tlill."ru,*or crcl?n Prince/
Tffi solstiii) llpp"occr": Iit.Å. l: rf D1-lanc' i'garcr D'
lEutioin:n, rir11trn,:, rö': oc) /it, (l), r-.crY chl:-L

l-'lentafitc'i: Cod
Bra typ, Triatr-arlert huluLl, b!.! bEnst{'.] ro. Bröstet kilnde
vara daupare. lntr 1 sdrr!:ilt bra päIs, 3rå rJggli4ic'
Kua. ""r"- l:ortere i ry3:;cn' ilöl siE iencke stclt bak' Rö!
si6- bla fran. !ött-ma nååct plotta.

s ! cE NoRRSÄTEns lIlcKL;s (s ! ch ca;'tines sdptenbe! xom/Iorr-
---ä-t{--JlG;Tt"-l-0ppf öd&rc:l(DrinJmsson'}iö1ö'ödare!

siv och [orstcn liordsirör, oxcfosua, nörkt 3ö'1 o"it "it 
(3)

TJ4risk rLen vlil l(o3pakt. TrcvliSt huwJ :1en nosen ldude vara

"ii,t"igo-.o, 
Diupt btö6t' Gdrka rak froat. Ry83en nå6ot

räa";*t.. båkon skulArs' Eör 6iå intc sirtkilt v:il bak'
Rö! sig aA6ot 3tcli f?r.n'

T ika.
SEKIUS c!ff RPy GIITL (T cd$,/I. rrriil. 16 :lut ta)
----8ffiäAi;:-TG lekkhus' Ka11h!.11' ä6are: Bis6ltte iorstenaBon'

Kallhiil-l' !öd och vitr 1 ul.k' hD
Mentålitetr Goi',
3ra ty?. :lyckct bla struktur på påtsen. 3!d bc4€toMe'
cuek-;bra iront. Skall"en bxa nen noscn litct föt l'ång'
3ra l-ändd på kropler-. Rö! si8 vä1.

3Eg(EUS D-LRK TlIry ( So Lbcr;o .lpachy'E:perar:: )
---!p?Effi-Tia sckkhus, kc1lhi;l1, äå3rc: d i nsama ' 

trefärged'
2 ukk. hp
Iteatalltct! Goc.

lra tJrp. Skullc ön6ke ett diupare bröst. ilågot-rak I ldfi-
lcden:- Rör s1g i1le bak. Vlnder vänrter bak' Rör €ig vä1

flan.

SIeGE{S EITPPY (N o 5 ch Torken Gr-llet KniSht/N o s ch Yolken Dusry

---G;6;I liathla) uppfödare: Knut-sidud .llilberBt Norgc,
ögar;? Biöm Skullead, Norger trefär6ad' 2 uh1
MrntaliieLr cod.r behövcr : ra trir.ini'
En Ssskå bra ty!' Bla ffoni. Iiuwdet gdskc snolt n€11e
öroier:. lra "yggftuJ". 

3ra struktur !& palsen. Rör sig
lanska'stclt täil rårstorae fraabenslörel'seme genon &tt drs
t kolpLet.

sol.3mcs;mtu. (s u cb Lces:iartlm/So1belgs Babetoe)

-@ääFt 
Ltibet Åhsberå, l(årlstad' äg&re: I]rbsn Jansson,

fianden, trcfärJiad, aJkl
MentaLltett Gocl
Bra typ ncn något kvad"atisk i by8beden. Senen-k@iLe vs!6
något' tortare. - Skul'1e önsha tynsle-bensto@c'-- trtonten ilta
så !ak' BTa il1uwd. Bra strul<tu? på Pälscn' !'lycktt bra
fötter' Ilör giri ildlska 'ors bekr tör si3 bro fran'

POLIY (llar.1 U Ch caråCcg o" Tynawr/Ryhtaren! zer-Linr-)

-uppfödarcr 

In6ricl JosePhsonr saltsiöbadeut dgarei dens&mat
röd, l__Eg!
Bra'piop-ortioncr och liin6d på kropPcn. Huwdct för tu6t och

neetutint, öronct brma f ör långt fraDÄt ' n8l.'ie f ront, b?a

alup p& trAotct. ViB&de slg vö.1 på bordct. Rör cig för
t;ångt f"d. R6t s!3 genska slallt bal:'

i-



oK1 SOLBER0S IL-PPY (S o il ch Stor.rLrbanx. Cullj.vur/ S o'1 Ch Rytlareos
---Ei6i'JTppiöderer Lj sbcL Åhr-L':16, li,-rl stsc-' äsaro: dcn-

sama, gyllcnsobcf och vit' c.lt, CaCIB, 31P
LI€ntalitct: God
UtnS"rlit typ. 3ra huru,:l, rycLet bra iTcnt cch benstome.
UtD:lr!:t föxb!öst. Bra. k?opp och 1;n;-:'. på hasen. Utnälkta
proportioner, Uiirliåa korta bcn. PdlsJcil :;ansk.- vågif.
Rör Big vä1 bekr rör siJ r':il fte.r,

R\,IT,tRlXiS COLCOI;l: quEll (Bulorian Rolmd/Int a l{.rd Ch Moonlocks
Stnette) Uppfödala! Per-Erik'iI4111n, Stoclcholtr' ägaler Greol
CasselfeLt, StocLboln' !öC. Dch vit alE!
Mentål ltet: eod
Utnrilkt typ. VäL ptopoltionerat huwd icn C.iupt stop 3e! henne
ett ne6ot bl-eLt uttryck. }l.. front och bcngtoNe. !rycket bta
cljup och tröct. Bra 1ångcl, I hir116 !ä1s oc5 kondltion. Vi-
caalc Eii br.. och visadcs utr]p viil. Rör 6i5 b"a bek, !ör sig
något stelt fre.

fEqqlglgll PE&A grU].r (Ax6 ch Pcgsysni 1 1',,trts tl e/Pcgsysnill n&m

-S6äl-6ipfö-ffi;r 

[1.s' Dsks' skottlea, ägalcr vibeke EEf-
strön' Jä]latof ta, liust sobeL och 1'tt 

' 
j--ggLlE

Mchtallt€tr eod
trtDAlkt huwd cch uttryck. Iliirlig flont och tötter. Viscde
61g nyclcet viil. Päl"scn g'enska rag5is. Brd ly8glinie och
]ängd. Rör sig vril bak. vä,nd.cr in lraliöttcme något' när
hon !ö! slg. Visqde6 upp Yäl,

EERDE{S H0P-Or-Mf-TmnB (]lord U ch -;nbaris/S U ch casclla of Tynaw)
- -ntaEAder 0ö: li1sootr, Stockhola, ögare i lfsri@e SkoSlud'

Se11näs, 
"öd 

och vit, lLgLLlE
trgrcket bra ttrrp och pro!6?Ifm-. 3rö uttryck ren nosen något
lång. lronton kude v4!a ratere. Irycket bla ]änad på krclpea.
PåIscn ioto beft åtl-iggedo. ilör siJ grs6ke trånAt bak. Röt
61e bra f!il.

CEEOEÄ'S OoLDE{ OLIUIER (Int ch Celonars craythoses Qolden Eagle/
----d;CEG'T;iE;-ftsia) Bppföearor E. llooeey' r!l&d' ä64"e!

Vlbeka Hefströn, JäLlutof ta' gyllcne .1ch vit, -LjiE]l--gb!&\l
Ediltolitct ! cod
Utdä.rkt ty!. WcLct sött huad. 3ra längd på ryggeo. Bra
b!öst, brs front. ?ä1sen intc i båsts konditioa. Skulle
ha bättlc bul1. nör si5 nå8ct tf,ångt tak. Rö! si8 bra ft@.

LEES SOI{GBIIi} (Loes Goldetr Rod/Eils ch Ctaythornes spcllbosd ltrelody)
-----Ei?EEäicr P.Ir. curties' &161and' ägdrer !ia!j.n o Å6nes Eultdn'

Upp6ala' röd och vtt 
' l:q\L_gE

Mentalitet r eod
l4ycket bra typ. qyckct trcvligt huwd ocb uttrtck. Utuärkt
l"änad och ral( rygg, Vlsar 5i5 ryctcct bra på botilet. Frorten
kEce ver& rak&rer föttcne båtxlc. På15cn något grov 1

.tnkturen. Vlaades uptl vö1. Röx sig geska brå bek, YAn-
der in flmiöttoma,4e! hon rör sig.

ggI!!A@ (red.dy/Do11io)
Uppftid.arc, .\m-lrtarl. Jdssonr Utpt.Väsby' äsdsr Pia Bckk}u6'
fall"hiill, tlefärgad, 1 ökl
Mcntalitet: dycket 8o3,
Bra tl4). lll.sa! slg väl på botCet. Bra bröst. Kude ha k!af-
tigele benstonne. Bre stluLtur på pälsen. Bra hunc och öroat
Ryggen k@dc vala Iängre. gkulLc önoka dcta d.iup. Rör si6
ganske brett be.L.



NOXITSÄIEIIS l:loi{llE (itrorrcåtors 1:icnt/{orrs::icrs jloisy)
Uppföd&.e: l(arin Janssor, Eölö, li,:..rr: 0. Hallilgste,
Sdalhaåen, rö1 ,)ch viir, I ök1
Mentalitc'r; 0o.!, g&sli3 ncrvös pÅ botdrjt
3ra typ p!" tik. r:xoitetr kundN varl bä.Ltx: ocb bon kuCe ha
krafti.iare bcastou.. lra huvq.l. iir i någoL för LöJt hr11
11ör si5 bra bak. Iöl sig något brlti oc\ stcft fran.

cLE0?41&i (S o Ci' toUago^tr-ck iurric)
DIpföC.arer Dva Lia.igran, Sroira, äLårci 0Iof iroJ€lbcrg, Lldingö,
!öd oeb vit. 2 ökl
l,lentalitct! 0ol
Brr. tJrp. Mycket Eött huwd. Pi1s.n gesk.. llov j- stnktu-
ren. qycket brå franbröst. 3ra fötto! och k!o!p, ilågot
blåsktiilt skinoet övar pij,16cn. Rö! €19 för t!åa3t bak. Rör
Eig bra fran.

NORRSjIIERS NEfi Sfi! (Norloäto"s I j-o11o^[clrsätols Nothiaa)
UppföAue: f,artu J&3son, 1tö1ö, äEa"c: Censama, röd och vltt
2 ökt
lieutdlitet: Gol., nen inte vä1 t!ä.na']
Ble iJrp. !!a front och benstoac. lly:;cn intc 1ång nog.
Ar nedgjukcn bakon ekuld!ån, noscn något 1ång. Rör slg gesko
brett bak. l'örstör frebctrsrölclsema genon att ]!a i kopplet.

NOR.RSiITERS Nu'llli\ (iiorr6ö t c!€ llle1 1c/Norrsät cls No t !d!g)
Uppfödale! Karin Jsn6son! Eö1ö, äAolcr ieasama, €obcl!öd,
2 ök1
Mentalitet: 0oA
Bra typ. 3rs hurua'.. Cesla t@6 i skul-åran. Srcd i fronteu.
RygAon kudc vala lö.ngle. Vlieig pils försbör hcmec sllhuett.
Aö! si8 bra båL ocb f!an. Ryggcn ledsJukctr ba,kon skrrl4"e,

RYTT,LB${S H!Y-!d,Y (Uor,l It Ch Ryl,tafcns Ton Tilrt/Int c ltrold U Ch
Ryttalens ,|bene) llppfödsre: Per-Erllr W411in, Stockholo, ä84!c:
4ensMc, röll och vit, 2 ijkl
l'lentalitet! nycket 6od
3!a ty!. i,[ycket sött hum.i. L.rte'Den, 3ra bcnstome.
3ra b!öst. Bla frcat. Visad.c siJ: vi-l på boldot. 3ra rvgg-
llnjc. Intc i bä-öta pä,1s. Sakblnctr rlÅgot ral<a bak. itygaoa
kwd.e rala lä,ns-ro. Rö! sici b"a bak, Ear cn tenlcas att
slänga ned flonfötteoa. itr !ågot u!.1sjskc! bakoo BkuLalrd.

Ryr'q!.&E{S ZERtnI-t! (Int o No!a, u ch Helarim Leprechsu/Int o
Noaå g Ch Moouocks Blnattc) trppföCRrc: Pc!-Erih WF.llin,
Stockholn, ii{jå"er lagriå Josephgon, Saltsjöbade, 2 iikl
trtentalitet! God
MeCe]eåttig typ. C@ska tu6 och naskulin. 3ra kropp och
ttr6g11nje. Glovt huwl. 3re bröst. I1ör si6 br& bdk. Vän0er
ut flenföttena, när hon rör sig. Ceska orolig.

SIGCU{S DJUIEI (Vcmm Sea Klne/$ o S U Ch Yorkcn }uslry ldsdJ of
Katbla) Uppfödare: fsut-Slgurc- Vilberg, Ilorgc, ägere! Irene
KnuiL6en, No!6e, black aud. tau, L!E!
Mental.itetr Co,1

3!a tJry. Skaltetr }!a oc! nc6c4 Jmska 1ång och sipig, Inte
tillriickl"lgt l<ldftlg bchstomc. l,l.delRåttli frcnt. ldyckct
bxa frabröBt och d.lup, Bre 1änb'4. I4tc i så!6ki1t !!a pä16.
Rör siJ inte bla bak, uts fö! trånat ucLlan hesoma. Rö?
slg bra f!ar. Visa! sig nyckct viil. V5.1 u!pv16dd.



chkl @ (S o lr U Ch Kinsaon cl Cercouty/
@cria) trlpflicare ; Per-rrik llre-llin'

tocklola, 43ar:: cuLIb Nyberl-, s(aclihclor röc och vitt

SOLgDRCS tsOLLi (S c ltCr 5t.rr..:rbrnk. Cullivcr/5 o.l Cb ilycLarcDs---Tä6-6i')-Tppfö1arJ: liio - Åh:b"r. , ::.r j:ta:' :i.f:ir.: :cnsm..a'
röd och vit, 2 ijtl_
L{entalitol: Cod
3!a typ, Euw.let lycLei ,jrovt och naskuliri. i'ronten kudc
Ela bi',ti:rc. Utn::!l:t i',jttt !rö! li, 3r:^ 1ä4.;C pi5. L"oppcn.
llö" slg gsnckc trånåt bek. llö" 3iij rlåJot löst frm.

Cr!!EIIUS BRUiIIIIE (nrccht ;uo/Ir;s Golien Ea;1c)
Uppföd.ale: E-fl. J,chiidcii, .rin1eii, ir;alc! Pirjo i{eJmo, trin-
lmd, sobLl, L:o!!;lentoli.lct: trycket ncrvös
Br& t]? och bysgnad. 3!e huwa. Gmska l:itt bcnstose. Iör
lå"nge- k1o., 3ra otruktu? lir pI-l6en. B!:: kcn!åkt klopn. Rör
si6 6msLa slappt bak. lrörstö! franbens!örelsernc SenoE ait
Cra i kolpl:[, Vi:3cc si-- :Jc::ar iåIiJt,

KVIRxxtITTI (ilrrd TJ Ch coradoj 5f Tyr,ere/uaich lillilut)
Uppfödale. Nils-r',.da ?ölqlöv, &rskcC-!, i:.;jaro! dcis{Wa, röd
och vit, :_:!iE!l,leatalltctr Cod
I'{a.1e111åttig typ. Euruclct L3nok', 3:ra1t rch ulrtryckct blekt. Då-
1ig f"ont. Ceska pl3tta löttcr. 3ra 1i,ng.l, rca våAtg !ä.1s
fötstör heues 3ilhuctt. Riir ,!it acdeliåttict.

NORRSÄTERS IILJI (S U ch cåytiilcs Scptr:]b"r l,rorn/i. rrsäters ]loisy)
Uppfödalo! Karill Jolsson, flö1ö, i:gercr .1;nsrEa, röd och vit,
3 ökr
i(cntalitct: Lrotl
trlcd.clnåttit typ. -lliför hö6'stä11d, RtJJcn iLle trsdoJukcn
bakon sliuld.rm. ilycLii rsli i toliilecLcn. 1!3,kig! uttryck, och
huruC,ct för tu:r fö! eb tik. Irontcn lnuc bra. i1ör sis
ncdelmått iEt.

NOnRSÄ:'IA.S NUI{3U.01.lE (s u Ch ea/ti:e. srti:enbrr ljom/Norrsiitcls
Not6y) uppfödare: Kall-n JeDeson, Eö1ö, ä.3arc: dcnsd&, röal
och vit, :_Etllentalitct: CodL ncn nycket nt!1.ös
Mcdelnåttis typ, Eurud.et fö! låa6i, och stalt. Bla lÄnåJ
pÅ nacken. trronten fö? brcd. Vioedc siJ nyc|et dåligt på
bordet. Ryssen neisjuhen bakon skuliru och ho4 d.? u? !äfa.
Rör sig ste1t.

RYTT,'lnmlS EOS (Nord U cb llylrt&"ens Toc lttt^nt o ltrorc1 U Ch Rytta-
----GTiG"") uppf ödarc: Per-Erik lfa11i4, stockholn, iigarer

lllsrgareta Wåreniuo, trångorud, !öd och vitt f_!iE!
Mcniolitct! Sod nen 6mskå henö6
Bla typ. lronton kuile vara xakarc. Iluwclct något blckt, Bra
krolp. Visade sig dali5t. Rör si.g åm6icr oiömt bah. Rör
sj.g b?a frgn.

l,lcnt4litct : it'öEölkt
UlnÄrkt tr-p. L{yckct bra huwd. 3ra lrortr Lorte ben. liupt
b!öBt. 3!a L:ngd på rl-ågen. Pä16cr å:ansiia ?eggig. llör sig
ge6ke viil bek. Rör sig någ;ct stelt fxas.



S O CH IDRIUiS IIEI; (i{ox,1 U Ch drbrri!/S U Ct1 CJ€clIa of Tynam)
Uppfödcre: oörsn i'ii1!ccn, 3Ln4kholn, f:åerr.: .r.:Deshc, oobcl
och vit, (1), 2 chiri, cli, r.s!rv U.cIl. r:s,rv 3Ih-Liasg
Ment^1it:t: Utu:irkt
3ta ty!. nlo b[wa. , ch öron. ]tycl:Jt bra ;!or1t rch föttcr.
Bcncn kualc vara- )irrtare ,rch bröst_.t djaparc. Utni,rltt fäa5d
r,ch ryd8lisJe. Viao:'-c sig :ryckot bra på bc,r.'!t och vil_ upp-
viseli. Rö! si6 brr bak. Rör sis nggo; st.lt frai, sirskllt
Bå höger sida,

rNr U cli sIGcIl{S DDStay QtrgEit (l7onorn S"o Kida/N o S U ch yorlien
Dusky ltmdy of Kathla) Oppfö.larcl KnuL,-SiJud qilberf, Nor;e,
ä6orc: Liv Vl1bcr6, llor3c, 1ju6t röd och vit, j!-1gg1g-g!
Uentalitet: cod
Bra lryp. Yissrr.,r siå nfckct Lra på bordot, 3ra huru.I och
uttryck. Brc bxöst. Gssl:e bra froni. lra rygglinjc och
längd. Rör si; br: bål: .rch irrd.

S U Cg ?mtCOR'S CIIL"^ (S o Dk U Ch fuilcc!,s Pc"ry/S,roselbeks Kaka)glpföddre: GrMa! o M-L. Rosetrqvlst, Hö11vik6n;s, äga!e: de-
-srua, -rö,J cch vlr, (1). 4 chki, ck
N6ntalltct; uod
Wckct bra typ. Uteälkto bcn cch friltrb!öst. Viil proportionerai
huwil. Bre päls, Yilede siaj brr på borC.t. lra baklärrc.
Rö! oig gdska trlf,;'t bak. Rör ri!- ryckci bra frar. Visar
619 vä1.

tr.fåråid

(3lants !.rhter/trathla Rori
61aad, ea'elcr Lsrj. o Knut-

Bla typ. Euwd3t iö" IÅråi rch sE1t. i4yct:e t brs l!önt.
Bro fötte!. Ilärliå .trlCrtur !å pälscn. Bra d.jupt bröst.
llisar siii yäl. Rör eis il1a bal.. Rör' 6i: rycliet tra frae.

S U cE SoIlBtrnGS-BqTTY (S i li CIi storlJrbanks culliva/Sotbergs tlellna)----t?q@;ilsb-;t Åh:ber;, {artstaal, i3ale: (iens;ruå, röit och
vlt (Q
L]Icntaf itet: IJ!irkt
Bra tJr!'. 3re iroat och bctstos)c, Euwdet geskn oaskutint.
Xre djupt bröst. Pä1sen geska ;.rov i ctruLtulen. Rör sid- brelt bak, lör 5iJ qychct siclt f!ar.

avcl6 Lg ILU CE totuirJ{ }USIiY Liin{tY 0;r KITIII}!
kl 1 avelsk1. hn

&r EyoLet typtsk gnpp red er1 utoSrkt henhMd, en titl nij.stdn
Iika bra och o4 trycl:et bra Eik.

N II CL SToRn&lBÄl[fS GUIIMR (US Ch ötolierbadki Wlnro(l lergus/
Dr6 Ch SrortCrbanko Varcsea) Uppfödarcr !. Eauon, D1613n(1,
ägcr,.: Iisbåt Ah6bcr6, Karlotcd, 1 avclBkl. hp. bäsra afrpp
Utnärkt jd.m i byp. D. llests av dcn Iågställile ooh koEpakts

of ErlledB) Uppför1arc:
giilri trlil'D.rd, iloråc,
lientalitcir GoC

ned rqycket br& benstomc. llerä qycket irevli3a lluwdcn.



ra.impp. ;111 nJ'cl:.i liLa i,cll alla l:.ixpeLba, Bc(l
totu1c och irropp.



{!:tr,-irI rncsnnsulTATI97()Do14

l=-==!=I=9=1=1=!=I 26iuri
Donerc: UIIA Sagerströn
I (o+r) vorsh corgi deLtoc på !idska Xennelklurrbens (r::-:,/SKL)
uts-b:11n ing

Tik
öLl CLE0PÅTiÅ (Ch Tobogo - BIsck Burrie)

0, PoGelberg, Lldingö, 2 iihl

,.)0zJnuausil

Doa&re: ;lliv4 OhDberg, IiEland
6 (2+4) velsh corgis dsltog på F(K/SlLs internationell?- ut-
str:ll.iiif,t, Fr:.n Sverige d6ltog

::uf,{
ökl lEf(:rUS ;UIFÄLO (Ryttarens Apache - Esperanzr)

qsns Vid6tr, sundbyberg, 2 skl

Li=r=:=!=:=L1=9=å r 3 sePiomber

In6e::'re1sh corgi deltog pt SpeciåLkLubbens för 3öl1sk.-ps-
och lvärlhundlar (SSD) utstdllDing.

!=i=!=9=g=g=sJ=! 27 septetrbe!

lonoro! Carin Lindhd
3 (I+2) welsh corBis aLeltog nå Svenska i(ennerklub5ens (iit;l)
uistöllning
:iun d

ökI 1gO;,:,S;,TERS NATUS. (Norrsdiers Nie1lo - Nolrsaters ilotbiaf)
i:, Sehlin' olnshöIdBvik, cert. BIR

I ik r r
uhl :iElJEIIs E0P-0t-1{I-Tltu}ld (Nord Ch ,lnbasis - Ch Cas€rltr ot

Tyn&rr) !i. SkoAluDal, SeLlnäs, I ukk. hp.2 skl
tthl ltJillEl,0'{'S fLEUn FOi.Stlg (S o N Ch Stornerbank€ Gulliver -

i'Ch Furt)elov's Filippa) A. SkrSseth, llorse' gjgql?_gJ!

9=3=9=9=:=g-9=!=_! 2t oktober

Don_,re: Ii4ns L€htiBen
8 ( 5+3) velsh corgis deltoB pl. Spocielklubb€ns fö! Sä11sk&ps-
ocb tvärghudatar (ssD) utställDing
qu!Aor

ukl ItEll;Ei{S GEOBGD (Ch tiyttorens BroEe - Eeraons FtlIy)
S. i']ilsson, S-tockboln, L uhh. hpr celt, 2 3I3

bk_l luilclljlg (Ch Suncor Pe!!y - StormerblDks KDkc)
e. Ek, Stochholn, -1_-*-!

::IL)EI]i.:Lil0n BLÅCll I'BIAR (Ch BilaennaDor Crown Princ€ -;:ililenmsDor
Eveniog Stor of Bulcorig) G. Dillonbock, tiilin8ör 3 skl



I9!.lE (Nord Ch Caradog of Tym^vr - tlatch Lillipui)
Urhan Jansson, Honden, SILI

I_gllf (iJord ch cDrad.os of Tynorr - cyenus)

. 1{, Be!ti1 Bengtsson, Danderyd, 2 iikl
tikar

ukl SDiil:liUS CHIiiPY GIRL (Teddy - Norrs:iters Nutts)
3. Torstensson, Iiallhå11,

ökI Ryttorens gey-Aey (Nord Ch Ryitarens lon Titt - Ini o Nord Ch
Rytrtarens Athera) P-j, [oIlin, Stockholm, cert, BIR. 4 BIG

ltåtc:i LILLIPUI (S o N Ch Storn€rbanks Gultiver - Int o Nord
Ch [yttsreDs Shopgirl) N-i. TörDlijvr Ensk€d€r 3 skr. ck,
4 BTA

9=l=!=9 13 lovenb€!

Doosre: Jesper Eållingby
f7 (7+I0) velsh corgis deltog pÅ. Norsk Kennelklubs IdbsrDatio-
nella utstdllniag. Från Sverige deltog 2 (I+1)

iiunal
ökl 3 o fh ctt FUNCOn PERRY (S o N Ch Stornerbanhs Gu1llye! - Int

o Nord ch Ryttarens Fuaay Fcce) E. MEgnusson' iilviiogen,
ceri. norskt cheopionat. CÄCIB' BIR
Funcor Perry blev ilärmed Nordisk chanpion

rik
ökl S Cii CÄSSIMÄII CLYDES BoNNIE (S o N Ch I(insEan of Cancounty -

Ccssima!.\casiå) K. Hallir, Uärryda' 2 iikl

=!=X=!=-{=9 
15 novenbe'

2 (o+2) versh corgis deltog på Speci&lktubl)ens {ör Sdllskåps-
och Dvä.rghudilar (ssD) utst,dltning
f ikar

ökl 6DR0ltlrs coLDEN GLIMMEa (Int o USA Ch Geronars craytbornes
Goldten Eagle - Geronais Goldeo Vistra) V. l'lafstrbet
Jiilluoltofta' cert, BIlr

PEGGISI.iILI PBRC}IANCE (tril8 Ctr Pegsysuill l/histr1er - PeJgysmill
lavn Song) v. nafstruo' Jnlruntofta' 4L!

I=E=!=9=I=I=q=I=9=1=1 22 novonber

Dobare: Carin Lindh6
9 (5+4) velsh corgie AeItog pi. Fiaskr KennelklubbeEs (ti(L-FKr)
InternctioDella uisiallnina. P!ån sverig€ if6fiog 3 (2+1)

llunalor
ökl IIOBD CH Äl.iBASIS (fl€1&risn Roland/}Ierdens Elektr&)

O. Nilsson, Stockbolm, .S]-tI!!åI&
lItIi,DENs cEoBGE (ch nyttdreilc Broee - Eerilens Filly)

S. iJilsson' stockholm' !-gld
T ik

ö!l $non$-S.9!:-Sj:4:-U-Wg (Nord ch Åmbesis - ch casslla of Tynstr)
M. Skoglund' Sollnä3' cart, CÄCIB



uhl

c ö T E B o R G 5-6 dlecember

DoEero: Carin Lindh6
19 (1o+9) selsh corgis aeltoe på svenska Kennelkrubbens (Sf,K)

Ini€in&tion€1Ia utsträIlning
Iiunalar
vovsELI^S GULLGUTT (ch Yorken Gallant KniSht - Siggens tiuihi)

I. l(trudsen, No.ge, I ukk. hP
iiii R"oogod"- Jonaro llerly Mjss)EN

vovsEIIAs qu!qq1!' 3 skl' ck

Perry - Bingos Julio)

sT;llKr,iNi ocsruu (crt åiiiii-l"tonio - ch stallvktsns Mod€s)
G, od€va1lr Leiudr 2 ökf

srar,LrrtlNi eailirrs (cr' EGli'e Äntoolo - ch starlvkttBs Meded)

T. Ilellorströnr Lerunr 2 öhI
cbkl NORI Cil CARÄDOG OF TY[4!3 (Glvntirion StormerbEDks Bon'lsdan ---"- -:-6ld;;;-;r @;;t-s. Nilsson, stockhorB' r chkr' ck'

ResCÄCIB.2 BIfl
s . D[-iI-TffrEbE-TTR-Rr (s o N ch stoloerbanks Gulliver -
---- I"i " N*d Ch Ry{ta!6ns Funuy Faco) B' Magnussoo' ilv-

äosen' jIIEEL-IF
ri'rr . r'rönn'cE-EIfrFi-T6h Eob Rov - ch Eviter€nr Inoro)

--- 
il, P*eson' Eelrydd, 3 chkl. ck

T ikor
ukl ioianacs oi<ro (ch L€os Msrtyn - solbelgs Babetto)

G. Iil1bo!g' HärrYdn' I ukk
tihr clssllLiri cuRRY iå " or.-ch fi;;; Perrv - Binsos 

"u1ia)O. r\xelsson' Möfndsf ' !3i:q
IiYTIILRE]IS gEYDÄY (Noril cb nyttrrens Ton Titt - Int o lilord- cb
-----nyTi.;"" athenD ) P-8. If all in' siockhol'' .=-E!L--g+
soL;ERäs fioll,l{ (s o N ch siormerbsnks culliver - s o N ch

- 
Ryitaffi F,ocoon) L. .Åt ab"rg' Kerf sioa' :-g!Llk

JMI lstdlrYktons c'sPer - cl"::)

-E. 

Johonsson, Göieborg' Z-q5l
srcoE;i DJUTHT (våtoo' s"t"ri'if--Yoxken Duskie M&ndv of trothle)

I. Knuds€n, Norge' 2 ijkl
clrrr cn oenöllis plx6rl (i"i ;-ts^ ch Gerona's cravthorDes ooldeB Eagle

-----:-6*; u;;t' P-8. vållin' stockbolm' 1 chkr ' ckr clicrB' 4 BIR

Cii C,.SSIl'U.3 cL?DES BONNIE (S o N Ch KinsDsn of Camcounl'y -
-:äil;*-=;;"i"1 '{.-H41rin' dörrvde' 2 cbkr' ck' n€spAgrB' RBIB

CIt 
'U1'ICOR 

CII,LA (S o Dk Ch Funcor Perry - Stornerbonks l(skd)

--- 
O. o lr-1,. Bosenqeist' göl'lYiksnäs, 2--9-E!-l!-9!

avels S o Dli CE PUNCOn PEIiRY, l-3IglgElLU
kl&5s
ugpf I(ENNSL C,I'SSIl'tltg' Kerstin HeIlin' I uDDfkl' hp

klasB



IITSrÄtu{I{csPRoGxlM 1s7r

(AlDä1ning€tiden utg6,! i regcl ca 1 Eå@d 1n4e utställningen.
gKK = Sveneka Kemelklubbea, SSD = Specialklubben fiir Sälldkapg- och
Dviirghualar, NKK - Norsk Kenaelklub, Sn-FI(x - Finske Keuelklubbea),

11d

llsf,o

Äpri1

uaj

Jmi

20-2L

27

t-4
4

18

?!-25

24-25

9

]2-15

16

'a-tL5-6
2A

20

2A

2A

4

11

18

8

a

75

Pl.at s

!tra1dö nlT

EEkilstua

oslo INT

HeLsitrsfcrg INT

Krist ianataal

Cötebo!g

gkeLlcftFå

Va6te.rq,s IIT

Tatrerfo?s fST

[.rB€1*9]{

JönköDinr{ Il{T

E4dar INT

iileåbora INT

Cäv1e

Gö,llivale nlT

Moss IFI

St, ldichel INt

Suds'/a11

V15by

Piteå

Biörneborr I}IT

,trtaLAör

.5SD

NK(

SK'I-FKI(

ssD

ssn

ssD

s(r

SK],-FI(K

ssD

Sr(

Nx'(

SKTJ-!'TK

STX

s&(

1{lo(

srl,-rK&

ssl

slot

SKI-FKK

SKI.TK(

ssl

NI{{

SXL

Domate

Si8yn Littorin

Eertil, Sted.-Creu

!ö!j6 Ebrbelg

Meuel lbarla--Uora

Csrin l,inah6

l,ladol.elne Äx: son Iobngon

Ca!i! Sl-åittne

Cain Sl"iittne

oold Hefraasen

Vätrersbo!g

erinstad

Ske]1ef teå iIlI-

Au8.
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sepi. 4- 5 ledgkrona II{f

lS-19 gulrd.sra].l il{t
L9 Stavd8sr

29.26 Nlrlkgplng

26 iode

Okt. U [to]4heiq l$t

tov. 6- 7 Steokhqld I3g

f4 U8L!ö

27-29 Xolsirafcls Il{T

Deo, 4- 9 0s1o IN?

It-12 eötebofr IIf!

sk(

m(
$rE

910{

ss!

w[X

SKK

sst
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