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v/ELSH CORGr
PRAT *1'2 1972

wH,sH coRor PrlAT (rcP)
utges av Corgisållskapet
I Sverlg€,

Redaktör: Ingri-d Gatelid
SCP:6 adress:
Ingrld Gatelid, Vetev. 9
t9o Go tsÅrsrA, ter. or7t/5tz 26

Coreisällskepets adress :

Nlls-Årne Törnlöv
Pastellviigen 1J,
122 10 AnsKrDE, tel. 08/48 09 I

M€dlemsavglften 1 Corgi-
sällskapet (CS) inlluderat
trCP är per år kr. l5:-(för fmiljeEedlem kr.. 5:-).
?8"oå"??! å"fi .gåc,g gå lgi'o
aallskapet eom Eottuare-
T.EIIA nann och adresö.

Corgisd,ltskapet (f. S?e.ura
WeJ6h Corsl Säl1skaDet I

bltdades den t8 febiuail 1c61.
CS är es6ocierat tued SDeciet_
SrTbbgn {trr SgrrarapsläöE--Dvdrshundar (SSO), ädiöEä:
UlIa S€ge16rröo, gragev. 29

i3f.'6e2iyqs59"tr'l,, pe tg gz 7t-
Mgdledsavglften inkluderat
SSD-bIa.det är kr. 20:_ per år.
SSD är i. eln tur assocl-erat med
Sveoske {ennelktubben (SXl(). ifilåi'stöEåfi6ffi1',3]: B"i,\,iI
90 pg Ll77-5. lledlemsavgifren
inEluderat Hundsporr iti kr. e::per år.

I^--

Tiden går fort, ocn vl har åt6!-
gen heft årsmöte. Tre orutinerade tieJer
itt€r på tre vlktl8a po€ter oöh undrar hur

$91"i['*åasåtutufnYt lå"'i3å43'rååil ?3$*'
600 Marfin LJungl 'yi Ekell klara av deti,
för vi vlll göre vårt brista, vi år into
rädda om pr€sti8en, och nedlenEarna får ha
över€eende nd.r vI gör bort o6a. Och inte
bara d€t, vi hoppa€, att Ni vLfl hjä1pa o6s,
det 6,r aå dycket Ni Kan göra.

Soe jag 6er Eaken, är styrelsen ett
solvlceorgan, och det är våldigt vj.ktlgt, att
den enskl.lde nedleEmen känner, &tt han eller
hon ha. något att 6äga tllL oir. net er ju
aeningen, ett nedleEmarna skall trlvas. Vl
är_ju lnte sA manga, vj- skall kunna koEna tilllals tued usrandra utan formaliteter. Därför
KonBer Ni i detta truEmer att få adress och
telgfonnumm€r till ålla i styrel€en.

Som Jag sa nyss, är vi inte 6å nånga
Vl är alldele6 för få, för nedlemsantalet
ha! sjunkit ketastrofalt. Man frågar slg
orollgt varför. Är @e besviken på vårt sd.tt
att sKöte kontaKterna, på våra 6ällskaps_
aftnar, på våra övriga progr@? Ijller är detsom vr hoppa6, bara g]öEske? Vi 6(all kolla '
upp den aaken. l,ör ati de olike medlennernalattare sKa1l få. kontst sloseneLlan konmervr_tran och,med detia nuBner att succesivtföra 1n m€ct-Lemoarnas nMn i co;Äi-F;Äi:-'"
f,anske Ni har en snil medfem nämaro än Nl
_uisste, Kens{€ kan Ni ha en egon Lnfomelfliten lokelträff.
_ . ytterligare en preaent (oEmer i
::1Jr1nS6n, näoligon de 6tadger, soo årsoötetry_r] antog. De är utarbetade av SivertNi.Isson, 6om lagt ner ett 6tort arbete på dem.yi skaLl nu för€tjka feva efter dem, uen det
5å:" i: lttS*a'så5"$"ngJ3gi;iof iä;i-ä;tu;nååoi- Arbeiaåtädjen-ai-öä'iiriiä' i":åTä.sna rorenlngar, där .iobbet sköts på frltid,och altt för stefbeni pu.rgr"rtani""åå-tåi,
nog ta käI på den.

Sob Nl ser pä anne plats itldnlngen, blir det utsrällnlng åven 1 vÄr.Då förra utsr€illnln€en tr"v ua-ry"iaa, rrJii."v1 att Ni stdller upp och stål1er ut åm_^-drant. Mån€a av -hr ansor kans(e, Iikeo' jag,att Ni har varlden€ yacKraste truna. Uen äJ,kan ända yara inLressant art höra, vad en '

engelsK domare enaer, iven oo man sjä-Lvtycker ved nan tycker, Och uan s{all ju unnaandra att få se ens eget undelverk,



3 T111 slut vtU jeg bara tacka llasse.Ikhan för den t16 |
6om verit. Jag 6ku1le a1dri8 vå8at efterträda honoo, om han
lnte åtagit €18 ardf,örandeskalet i StockholmsklEmitt6n,
något sJ-di betydllgt und€rlAttar arbetet f6r oig. Hen har '
lagt ned on massa jtbb 1 det tysta med glatt huoör och €tar
optlnlad, och det konme. han att få göra i fortoettningen
också, det har ja€ en beständ käns1a aY.

En glad sommar ned so1 och viimer ned tlevliga hund-
upplevelser på utstAllninder och hemmaplån önsKar iag
.ar alla.

Ingrid Jos€phson

,FRI STA],],D"

Mir js.g v61de att, efter några år I €tyrelsen, ei ställa upp
för omval berodde d€tta huvudsakllgen på bristande tid sut
en perspnllg uppfattnlng ^m att ej stann& för länge på en
plats. Tlden i Eäl1skapet6 6tyrelse var på många 6åit mycket
berikande och stiftuJ.erand€ nen tyvärr gruolades arbetsglåd-
jen ofta ar cn plnsm klarhet om att nycket blev ggjort p.g,a
nin bristande tj-d. Det saknas al1tså ej arbetsuppgifter för
den nya styrel€en uoder ]edning av Ingrid Jasephson son
aIItså nötet, m€d stor majorltet, valde tj.ll ördförande.

ltt lycKa ti]l Ingrld och n1 medlemmar, stöd'Ingrld t hen-
ne6 arbete genom att KontaKta henne vare sig ni v1]1 sdga
&tt något år dåligt efLer bra e1lc! KansKe kamnä med n&goi
ul)psla€. Jag vet att lngrid v111 ha den kontakten och än en
aåns lycka titl

önskat llans Ekean



Den nva stvre

ordförande: In6ridJosephson
I(ldverv.4
Lr, 00 Saltsiöbaden Tel: 08/717 16 {f

V. ordförandei tilvert Nllsson
oiistr1keg.1l-
l-lf ,4 Stockhol.E fe1: 08/50 56 ZO

Sekreterare: Nll6-ArneTörnlöy
Pastel-lvdger lJ
122 ,O lnsKedg Tef: 08/48 09 8Z

Skattnäotere: Ounvor Lundberg /ny/
Sjöbjörnsvdg€n 52
ll"7 47 Stockhole let: 08/19 64 19

Ord.ledert: Uo-renNllsson
UiistriKegatan 11
I1, 4f StocKh.lT | . TeLt OA/3O 56 pO

XYa Val"ind!€r /try/
Läckövägen 20
121 50 Johameshov TeLi OB/jg jO 29

Suppleant: K€rstin gallln
Snåkered 1079
410 60 Lan{yetter te1:

lngrid lietEltd /ny/
Veteväden 9
190 60 jälsta,, TeIt OL1!/5I 226



Nl har ou i !r hand det första nuEret av
tt616h C.rgl Prat fö! 1972. Många btlr kanske
begvj.kne och undrar ver den Eiygga nd6sig-
nen' tagit vegen. Men sak€n ä! den att styrelsen
ttllsatt en ny orutj.nerad xedaktör eftersom den
mångkunnige Slvert Nllsson p.å.a. tidsbrl6t
må6t avsdga sj.g si.tt uppdrag.

Det är inte aLltid så 1ätt att (hoppa på" en
såden bär s&k, att bli redaktör och samtldlgt
få det att fungera tlllfredsstä11andE pA en
gång.

Arbetet på rsdaKtionen forcerades ndr utstdLl-
nlngsk?lrroittgn beslöt anordnå utstållning 1 .
Saltsjöbaden. Pla skul1d gå nred tidningen för
att spara in på p.rtrt och tiden bl-ev därför
knapp.

Ber om övcrseend€ och jag hoppas att nasta
nu6ne., son bereknas utkomma i höst, skall
vara båttre planefat' 

rngrid Gaterid

PS Al1a medlennar är viilkomna med bidrag
L11I tidnlngen.

PRESSTOPIJ PFXSSToPP PltlldSToPP TH,LSSI0PP T*rrrur" PkltSSTuPp
I brgv

I pressläg6nindsdgonbrlcdct inllytcr' från Si(l( som
föreslår at[ Corgiuppfödårna gar suman .n en hcl-
sidesannons elLer mer i Hundsp.rts nr 7. Men dven
där är tiden knapp. ti.ntakta därför helst före
den 15 naj Merie Louise Andersson €ller eunllla Swå1l

Tro11esundsv.97
124 19 Ba!4hggen

?rollesund6v.91
124 f9 Bandhggen



wrf,sH c0 RGr ! yIKTNGARNÄ oCH VASTTiO?ASPLISIN
Nedalstdende Iäst i Nil-s-Magäus Nil6sons bok nl{undar i tr'orntid
och Nutldt. (ZlndofGans)

I börJan av 1920-ta1et blev vI6sa brlttiska kynol.ge! lntres-
serade av en l1ten spetshundstyp, var6 oedl€onar l6vde hos den
keltiska bsfolknin&en i l{ales. Utanför denna ledsdol v&! hun-
den I det närnaste okänd. Det var 6n tJrpl6k spets men ned
nycket kolta ben, dankhöjd 25-f0 cB 6et Ded oft& stubbad svans.
År 1928, en mycket sen ti"dpunkt för en "nlupptåckttr brittisk
hundras, vlsade6 hunden för förstå gången på en ut8td,llnj.ng.
Dess namn b.r w€1sh colti. I dad d-r rasen vdlkdnd 1 England så-
yal som i vårt Led. i-)en förekomoer i två varlationer, pembro-
ko och cardigan. ien Eonate äa bl.a. nå3ot €töme. lembrok€ är
emellertid populd,raat och vanligast I Sverige. Hunden er för
det mesta röd, rödbrun eller gul, ibland ned vi.ta tecken på
hals, bröst och ben. Pa grund av flera tilldragande egenskaper
h4r rasen blivit ftyck€t obtycKt. t

I slutet av 19fO-ta1et påträffådeg i. Yåstergöt1and, hurudsak-
ligen j.nom Varaslälten, en liten sbetshund som förut varit
okänd för kynologerna. Genom ett enorSiskt siikande av kynolc-
gen Björn v.h Ro6en och reKtor K. G. lFtter6t€n I Vara hcp6m-
lades eå snånlngon ett litet antal typigka exenplar ey don
nnyan rasen, tt11räckltgt mAnga för att rasen Bkulle räddas åt
eftervärldon. Den lnrg€lstrelades 194f under n@net navenak
vallhundil, numera år den Kånd sam yästgötaspets. Den är någat
större än we16h corgl pembrohe, nanKhöjd jl-15 cm. Dos6 pAls
har som regel oer i.nslag av drått och brunt an soh förefinng
hoa EaLesar€n. I övrigt d.r de två så liKa varandra att det
med sannoLikhet förefinns en relation ael]ah raserna, Welah
corgi.n är bevisliden en gwel- ras sod uode! flera hundla år
arbetat aon vallhund I $iales. Man ha! sKal förooda att ock€å
vä€tgötaspetsen er dyc(et gamoal. le äldsta hundarna hta de
nordiska folken var för övr1gt av spetshundatw. Vidaro har
åkerbruk och boskapsskötael sedan uminnes tider bedriyits
på V€iståötaslätten, varför folket där likaväl sod ! Wales
nåBte ba haft behor av en raLlhund. trrledan opetsarna i Nardgn
är uxåldriga och har utvecklat en nängd fomer, är i motsate
härt11]. welsh corgin den enda inhemska spets6n I Storbritta-
nien. Man kan då med skäl fråga sig oo den verkllgen från bö!-jan är inheesk? Inom det område I tvaleE, peobrokeohire där
corgin hade sln tätaste förekomst, vittnar en nd.ngd gmla ort6-
namn on en förgången tids6tarka förbindelser Bcd Nord€n. Vl
vet att vielngahövdingar gjoxde uplrrepade 5tlandhugg här Jch
att en deL av den slog sig ner och grundade lokala emefur€te-
döuen. !n de1 av dessa viKingar Ksn ha herstaoEat frän faster-
götlend, fö. vara innevånare det borde he legat naturLlgt tllt



att dra 1 viist€r1ed. Nu flnn6 det tvä teorier oo corgins och
västgötaspetsens relationer. Antingen har viKingåroa tagi.t ded
sig cargi.ns förfåder från Norden, eller också har de haft ned
s1g ,he4 nästgötaspetsens förf'dder, Den förra tporin är n.st
sannollk. On corgin v&rit ursprungllg i Stolbrittannlen så
borde den rinllgtvis på ett tidigt stadium ha spritt sig åt-

.minstone i någon nån och några mer spetshundslJ.per än bard
-två borde framkonnlt. Ddrför är det lnte osannolikt att
welsh corgin från början är en present t,i1l lngl^and frAn No!-
den.

G. l,undberg

Suat ur Dod w.rld

Mrs lhelma Gray (Rozawel-)

nMedan jag var i Mexico ficK jag &v Mls von 'Ihad€n, son
er the leading light ln Peh6 j. Mexico City höra någ.t uy.,ret
intressent, nämllgen att hon så1t två corgiE till en nranch6-
rol som prövat olika raeer, ned dåLig! resultat, som vallhun-
dar för hana 0wi1d nexican catrlen. Hon bad honoo särskilt
att få tlllbaKa hundarna om ocKså de nisslyckades, men cfter
14 dagar anlände ett telegram lydande att hon inte kundc få
tillbaka dem för tiägra pengar efterson de arbetade helt under-
bartn.

oooooooo(.)( )o( )( )oooo( )oooo( )oooooo()o ()o ()
( ) FtDxRrÄRD SöKES o() o
( 1 t111 1å årts corsihane ( )oi)
( ) Hans-Bertll J.bansson rel. 040/97 99 t7 i)o i'
{ )O(}O()OO()( )O(){ )()( ){)()O()()()Or )()OO( )OOOii



nilrBr S(ALL y^lrA r{BDELl,iNGt oc8 ?iTT. DEt F.ilt
ICXE VÄITA STRIVI. TiBGEil SKATL f,ELST VåRI IIEL-
BriD, S0BBLF]iBO, OULBRUil ELLBtr SV^R! l'tED töDEDUN!
lsrrNcEN EN$i8O^t) ELLEB lrED VrlA TECKEN PÅ rBX,
BIöST ocH IALS. LTIEI VI1T PÅ EUVUD OCII NOS FÅR
I.INNÄS, (Cost - ol oiillur lcagtb sDil ilctrtc, aot
,iry. Colour - a.lt colour! in l.alt aBbler f.ynt
bleck ardl tr!, o! vitb ybite lrrllnSr on I.g!t
ch.rt anil n.ck. gode rhlt. on h.id iDa fot.ttc.
lr pernlrriblc).

chrrl€! Llater-travc! Pilra! ahalf vsro tlt ocb
bå,ril D€! lnt. rtrtv !.d hr.ttl.8 Bnalolull,. ll1r
!l!t6 aybölJrran lterigatr ulalcr!dka huDil.Er lnnrn
han rBti ksB tolk. terr.tr "a.ilclllDgt. Pa raEi.
!äit katr nhttrslsnn sv kortakl pllr cadert ltt
SenoD stt lreltårr ollka huiarr, den kan lDte lä-
rs6 trÄn .n bok. B! f6r kori rll.r för tuln pllt
tr f.IrktlSt .D lÅtr8, öjuk plls lr Degot tör.ktåck-
L igt.
D.t å! lögs iviv.l o[ stt d.D lest popultlt llr8aD
t.D. - ooilot krE yåxlr - ät kralt,lgt !öd D.A titt
t.rser, tsn viillkep.il, plgg Paabrokc Dedl goA. tö-
rela.r lon s6r ui på itai rBtt.t Er an ev alG..at
titlialeada hBdd.r De! kin teoln ,i8, Eedon .ldrDa
valp.t !oE rf,llrkrprbu[d.! prdkil.kt ti8.t !åljar
sig !j6lvr. BI.ch rtril toD-itr8.ile CorSlr är i!t.
s& ICtt. rit bli sv..d, 6tc! on d.t bll! båttt.
nli! alc brr nlgot viti (lri.kllt pl ts6sirDi) itfr
de kelIr! treft.8eal.. Itjrpt ke!ta[Jsröd å. .[
bra ftrrg, aaa lJuri. r6tlo och guLbrula ät Lnta !l!-
shilt oatychtr. ED !obcl n.d rd.kå pen!aldr38
Doi rötl behgrund ar i regel populår.
ovan!t[etrda gliller Siectvit nrllI!kapshudal!iukn.-
da!', sll,a s!8ivn& ?er8cr öt llka kortckta I ud-
!täIlnlDg!Elng.E ocb iDga! doltr. lkull6 tillÅtt
s{g sttr bl.i plv.rhrtl sv perlolligt tyck€ ifrlgr o!
fBrg.

t
Den sirtr puski.! er Co18i.-!tadalalala! behBdill&r
ptlren - &vellt€t,r liirS och t.ckDiES - tttrDodligon
etl, av d. itrtrr!Bini.rie p.r!pektiven !A CorSi!,
dlrlör rti d.t är cn !! tydltg ocb froEtrf,il.trd.
6getr!ktp och d.t tör.loDncr rl ltorl yetlsilon.r.

"lil.et lLall rsrs drilclllngt ooh täti. Dct flr
lck. vsrs airlyt.n (r'Coet - ot Dealiuh lrtrgth Bnd
don!€l not viryn) sEgcr !t.ndrrala!.
nMeilolllngin ("E.dlnb Ion8th') io.ile vars gan!k.
Llsrt - olti on€Ilrn lån8t och hori. Ms! !tho!-
ligen av.[g int..iendsrd.E! lörtrttore e! påIs-



lengd hltt ao€ll.D atgheret, litrgr och iar.DrLo!t&!
lltrgilaa pA CorgtDt !ölr y.rlcrsr evscaärt pl dIl_ka dalir 3v kropfren, trrag.n ooh byxorle bir hr
8a!lho kratti8 ptllr{'rt för att Ee hars nul.lourn.
fi6n pll!en flr lDt. vere r! lln3, ott, don,.!t_ler.l bulkrr och glBr, dl brukrhqlilc! rti! ri8 öv.rliiltsD,
trTått. (idetr.si) b.tyd..r, .ti Co!8ia !k6Il h. cnijock p6l. !.d krrttiS utaorull, iou ilct itr svlrtott il:änkr in o.d v.it.n. Ocroi itithct gar pfircnooi!tåndlkraftl8 Dot viiit.! och lDuta.
"EJ ctrev'("bot vi!y") bctyrt.r,.tt ilo! yttrc peI_
:.n ill" !h.lI trrr !l rtyv ooh grov, att dcn biI-drr tåta,,ordul.red.n vlgor !t.ltc! iuadcnr rygg(liknsnde rodelpål!cn pl nf,nge terricr!).
Äy nagon .g.!iloEllg snl.dniog g.r !iandalalau hlirdobaro! eD rklittlig orcotr till ett aomr noa diinyck€i !ållan tör.kot[snils !triivbåriga Colilb, a.!d.t lör€ko6e.r iItc.n rntyAr! ttl] orrok itt'aur"ut ilcn oft,e törrkosdradr'lluttiarn.
Ea {flulli8n pll! kan iblatA hvstlfic.rr! !A!on
'D€d.1Ilö8 och tBtn (bf r.Aiq. lclgtl eaa aclr;r;
men oft.ro e! d.D rllitör låag ocb !&k[sr uadctull
-.drn^!sknsa da agcn!Lipar toe utDälka! aa prsktirhpälr föa åtr btEllhunil,
Då d, tle!ta uppfödrr. er pt rtat klrr. Deil hur.n
"flurllg: pEls !.r ut, för.ko!!.r fe ntlufti.!,, Iutstellnlng!ring.a och g.noDrDittsdooaren lii-fui.choa..tt ?l b6döDt hlgon.
Vorc .il6t lnt. iDtr.!lant .tt, tUre!tållo .18 ,.al !otlkullo kuaDo helds, o! någon börjsit. stall; ut cttutohordontliRt tör5t,kle!!i8t, cl.öplar nod nfluftign
fäl!, de !trandrrd.n lDtc utilö!.r en djuL, !lIhcr_liknrnao hysfitot?
Stend.tden har ookrA ån sIlvorIlg brlst vid sDBivth_de iv ',Irbrg.tr strll hel!t vara h-lrad., robeffiig,--'golbrua, GLler sy4rt n.d !ödbluDt entiagea erfaiiaaell€r b6tt vita iect.n p! b.n, brört och hsls, Li_tot vil,tr pl buvud ocb no! tl! tlaDer.' ("Coiour _relf colour! in rod, !sbla, tasD, bleoli etd tan, orvtth vhito rarki!83 ob l€8!, ch.!t sndl laok. såacyhtie on thr heail.nd lotetcco ia peroi!!ibI.n)

::d !oD ö: t,iIttr6t rrlr aych.t tyilltgr. CorStnktn eara helt.ofårg.t rrjd, !ob.l, guibrua eti"rblack snd tsn. EII€r flr acn plgles upp av vitatockcLpI nyckct !pecl.11s ri,åfl;; tör;tt g6r.
hundlon &er. !l!.aale och gladorör.



Erlt iydtlSt i! tltt lntc titlltet l!å.D lkuliltstr
tlll rta!!.n.lla! Pl !kuldro!r sitlot eller höftsr.
D.t k.D r, vlr! !!o tolh.! lldltiA[Gllt but lÄn8i
qpp p! bcn.r il.i Ylts ktr !l Dt och plecl. hut
DycL.t vttt lor är iIIllt.i Pl luvuil.t.
V.dl roD fattr! 1 d.n rotrtEr8sdlcn kai.8o!1! dr c!
icka aprcllic.rtdr 6en tullt sooaPtrbalr Ysriatlo!
i lttSer - ctl6etlrgrila allcr avtgi gulbrune t.c-
h.D pl båtrr huvua och byxorr tl!k3 blslaer t.il do

aljoprra f3tg.rDa pA kropPat och 8er.tr g.!.ke tra-
klSt aDllrgsd butrd ytt€tIlgsr. ogladou!n.

Brlri.n I lrunlt.n oi tt.8 &! ilc! ryLtbelE I'bllt -
bulil.D E.d il.r .!.lalotllgt tJukllgr targtoD.n'
yitk.a iydliSi oerk. vid tEil!eID Een lnto !ödYiin-
dlgiel! t! !år!hiIi ftsBirldsnil. Yid Yux.! Å1dct.

tltr hsr lterlSen donrr.n lö84 orlak stt ilö64 ut
hunil.tr, on bsn inte lö88or oötkc illl ic EtIa ö8o_
nen och l.l.til8 budPiS..nt' vllk.t Yå!liStti!
löll.r led il.! 'blai ptlr.n. Pötgc! pl alaa Yurn.
huailcnr pII! särk!.8entlI8eD oDdasi etd jeolöt6l!a
rrd Cor8l! E.d korrakl, tn.r8 pl ptllcn ooh o! D.n
tr !edv.t.a os ett rbtltttr ti!!!. ,A ken Dcn l.
dc! la1,t !ökrktiSt lä.8tonotr.
UDplUd.r., i lylEcrh.t trybörjtrer ät iEtc balt Pl
dai kl4re ood A.D 8.D!hs lElltyEta fStekoral,ed av
rblat och trtlngaD k6nt.l al. lDte i8€s d.l rltt,iSa
bll 3i!8en vlil töil!.lr.lIcr lutal d. s18 tjtlYo
rtt iro 4tt ellt 1r vf,lr !är ?3rgen bli! Diilt.n
korraktr ill hunil.n s. vut.tr.
FdlJakillger kon en iblÄi lSr.koiEs I utstölfBinSr-
lin8cn och krn oyckat vll vlnle ... h&nshe ltt.
.tt .lliloles bre littt oti tvrtut. MEtIAN RÄDllRlla'

Eirbstr u.ilb.rr, correnbv Kcntr.l!. USÅ: HÄRET

rksLl verr 6oitållångt, och tett. Det får ick.
tare atravl, (0oÄT - of DoiliuE lcBgib ela ilen3.,
not, yity). Ktra 8stl6 'D.ilel" igenl Tyvärr år
d.t lrnhs lak loh n€d kropptldDgd och ltorlok pÅ

68on och öroDr eaalr.t orlalonhct ksD lEra nyböt-
jiron.tt tt86rs Yrd !oD er rätt l&ngil pÅ pölson.
Vid fl.tr t,ilLfBIlen hsr ia8 på..oare tla höri
tlDgi pöl!sr b6tkiLvnt 5oa rrglsEorou!rr' 1lör dco
rötr tycker rärtkilt mycket os oti ksins ocb skött
pll..rr kr6lke utilycLet Et rlktiSt, Eon fbr Dil
d.l vilI Jsa h.l!t s. Aen t!pisks iloeAellEDgdenn'
.n brukshundslik ptls !o! rtUte! bort souta - gl-
vetrit dcn lctt ltopliSr PiiI!.! f6r e! hund av
yallhunal!rss. Mstr beböYci bals titts pe grupp€inr
pe utrtllItriEgarD. lör stt sa h[t PiIl3-rrgIs6ourn
hsr gJort !!ngs ut.tiilt!inS.hurildt olaopllSa för
!in ur!prudgliS. uppgift. Täiheion i Co!glr!
piilt påvsrkos ts.ra sv klinsir [t6tidlel och bo-
rt.d!aölhllI&nil.n En tv stv. lD Yi!! unaerDll



dlrto lIaDr!l .n Corgi soE l.v.! i noritliSt i(Il-
.at oG! tlllbrings! nycLan tltl uto[bu! lat Eara
tD ?ail .oE lr önrkvåri I uiaiöllniD86!lDgen. vrr-
tör'l!1. rtrfvti (inoi tity') sk.lI vsr. ttanaitt-
d.nr cnalt ba!tluitr8 o? påIahvslli.t.a har alltid
lurvlnit Dl8. llf,n tar nyckct ottt!€ oiqla P3Il.r
e! lträyr. Vsd lsn öoska. är ntrlSoatlng Eiit e!al-
Ie!n !tlk.rDJuh och rt.tv. D.t .iår lngoDtinS I
lt,rndrril.o oo rlgiSs pll!slr Dln Jsg irort rtt alli
CorSi-cD!u!irrter t6roih.r an r.k päl!. Dl och
ilå upprtår.n llti vtgning öv.r höltpsrii.t' rPo-
ci.Ilt ulalcr doD tiil dl bula.l h3! €D krettlg vin-
i.rplI ! .
fiBCS! !krll h.lrt vsrr h61rödr tobelfärgr gulbruD
.1I.r lvart D€il rödbrunt (coLoUO - rall oolour!
in rcil, .sbt.r f.enr bllck end trn), 8öit och gul-
brun tEck.! ello nysnt.! frlÄ srldtdrStd iill röd-
brun. iven oo slls i.oretiskt scii Br litB ecc.p-
irblr lr alc Eyck.i lirla lt!8ar!.lDt€ slirskilt
populåra. Sobal tr .tr aärg ied t6ckhÄren i huvual-
!4k röalr.llrr !ulb!ur. Eon bletriltdc oai! rött blr
i€a lvart. topprt. x8n a.r otis Corglt oatl IiLnan-
da tackrins roo blsck sld tia! doa åobelftrgril
rsil.l och btult tecl.nr tLct !DA.a h.n bo cDilrlt
rob.ltErgad tocknitr8 övar .yg8.B. Black eld iana
DÄrt. ba naSot brontr da ltrrtilte har .ndaEt bluot
6gonbryn, kinilrr och nlgot, litet btuht vld 3vinr-
rotcn. Da nlnst rveair nÄrtra hr a! srert sad!I'
- Bllcr E.il ylir tack.n p! b.!t brött och ha1s.
Liiei vltt på huvuit och Do! lår tiraa!. (0r vith
vhlio o.rklng! on l.grr chest ehtl treok. Sohc
vhlte on h€sd rnd torrftct pa.6l!sible) - Uictall-
.lngraraEplcr dykcr upp.€il oor och Doa vltt och
rolult.tet blir oundvikliSån ett fl€! och fler vrl-
psr lörtr a.d d.f,iditrivi för lycket viit för utstiill-
nlngsr. Fr.EbcD.n flr vstB h.lt vit,s, vit,t pi bok-
boncr bdr into 8E högr. upp ln bssoa. vlii pi
bröstct bör inla lititcks ri8 ut På skulilrani vii6
krsgat lLaIl rlutB yid !k[IdrEr. vitt P! huvudst
rc! osn för6t ![nt noaeD och det tlr ströcLi !ig
upp i en blerr Ju lBelarc ocb kortsre dlclt böitro.
Iu dÅ.tt.lttDcr öksnA. sntrt Corgi! flnn! lill-
SangliSt f6r rvilt tyckt dot ni8 loa ob tialeD tore
kontrån sttr todo!nl!6rs si4ndlerdan och göra bertdo-
DeI!erno !tringsrc. Dan engelsks !tatralrrateD en-
g.r nu vt!si l!1 - Ytit PÄ kropP.Dr tfLulfiSan Päl-
l|r !irt öYor- ell.r uDd.rbctt, tå1u6yai oiaatr!
inio i D&gond.ra !tånalefil.n, Vl kstr ibte ta tör
glvatr rtt iloottna intc konoo! &tt plsc€rs hunil.t'
!oo 3r I rvlshna'l sv il6 önskvdrAr osonBktpclnit EYen

oB rtrnalsrilan tsrt.tÄller il.!se egonakaper'



T.rty Dlll.pb.ck. Lidlnröt ttBr ii! viil nfluff'-
problcr.t dat loo b.hyDrrl, os. åalt her i Sv.-
rlgr och roo dllhut..rtr I ltor uiGtrecknlag un-
dar dr aodstt. lrcn. nFlutlani lr gi96l,yi! in8en-
tlng att noacbsle.o, rtte!!oh oci ät oii rtendsrdl-
l.Ir ren probl.nat le. lntr h.ll€r g€! fur !tors
proportlonor, ttatlll il.t tiillgrr. futrnit! en tcn-
A.n!. D.t rör .lg Ju dock or cn t6r ö?rigt fri.h
ocb !uhd hu.il, dlE bor. vi llnDiskor boståot, &1,1,

!! tl. pbls.n lnie !o ut. Btr förd.I ii! ju giy€t-
vl! ockli, .ti Dsn er h.drat.n od c! sÄilsD nllutfn-
påL! r.iltn vld den tldigs tlit.!, de yslpsrd. sä1j.,
illh.t lni! !r lall.l, oeal ologö rDalrr strrddsrdfcl.,
aoa tArrl, utvacklia !aDera.
D.i h.r ockrl tldigrr. fu!trLtr.! teBilea! eit ril-
Je döDt ut dc nErosst. "!Itkiitrgrrnen till eDitluttn u. rv.ln. llon llr r!.l.l.rtiö akie slg för
ait tro, .tt o.n bsra ksn.ll,t. lig EeA ocb liila
!te!tavlot och derur Eca Leattad.bct sv8ö!a en hun{s
.ll.r tlL! illutfn-rllo8. I s! f.ll rols d.t ju
Inti ttt rvl. bori a.it. 1.1, s6tr vi vei allilolcg
lör litot o[ hua etrlsgcn noilervs och löper rilkeD
tlt utrs vlaler6 iIll,fö. llttrililigi utAöma &vels-
6ierlel, aoE I BDalro r?aaaaalan hurnat h& oelbör1
vatdclolta .gcn!hsp.r .it tiltlör. r.s€n. lil.il ile.
IiIla r.lcktlvs Colgi-at.E vi bsr hår i Syerige
bör vi riv.tv!,! lör!ök& btllr förekolst€! sv "fluf-
llrln uldcr honttoll, då iler!. valpsr geDoD rtt ile
llto tt atrrniltiaDäa!i8s itric ksn stellss ut och
aJ hollc! bö..6nvladi! i .v€lD, hur {söt4 och t!ev-.1igdl da trn är, Dea ltt ot! lBiå rtl!ra o!s blindr
pt'f lutl"-problaD.i,.

ll.ita tr iilie avlnitt.t.v MBLLAN RAJERNA -
BETIEBN TffE LINI:S, ron iiv€lssti! u. the PcDbroks
f.1!h Corgi Nay!l,eit.r'och horbilGr6ts ned 1(onDåtr-
talar ry oha!l.er Lilter-lioy. tr!! hats bok the
Poprlar UoIBh Co.gi !rit uttrla[ilen B? avensks
uppl6dare. Uvar!Cttatage! bsr gjortg &v Tetry
DlIleilbecL Dral !,cnii8et ttllriå,!il lrå! Th€ P€Ebrok€
Uel!h Cor8l Club ot Ancrics, IDc.
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Det återstår att redovlsa reeulteten från 9 utstäl1nlngar
soD avhAlllta und€r hösten -71 och iag böriar väl Eed att
tale on att Ch Ca-6we11 DusKle Knlght vunnlt eltt 16:e certj
D€tte Ekedde 1 BoulneEonth under Jean Lanning (soe senare
kon tll] Stockholm och gav nCDK:str sonson Aobasls BIR:et).
Tlkcert€t på smaa utstäflnlng gick ti1l trefärgade lrlend-
skan Ir Ch Ooneen Cham, Hon vann Kort diirefter uttelllgare
två cert och kan nu 6iåta Bed titstn Int Ch - denna titcl
gea i England till en hund som runnit tr€ engefaka cert oeh
tre cert i ett annat 1and.

Ytt6rl18aro J pen.corgla blev engelsk& chmpions under hö€-
ten - tiefargade fyeford -Black Tw€sd, (Ch Erocade .f R'well-
f. October EIme) Evancoyd Avdacl.us (an Cn f Sooethlng
8p€clal - X Ool-dsn Cham ) och Stomerbanks ltree (Ch Kaytrp
llarghall - S Kernel).

Nye coltvlnnare är Kydor Cara itrlå .f Ualdwyn (Evanc.yd C.n-
tonder - K .Pranjos l,ace) en kul-lsy6ter t111 Marianno Skog-
l"unds Kydor Conqueat, Blands Impressario (Ch B lnbasEador -
I Mythend Androneda) Uynthurst Peach Blueh (ch l,ees Chlco -
M Shenwy Älb€rtine, Albertine dgs f.d. av Tv-Eändisen im@-
ne Lshtänu var6 riKtiga nmn jag i hastlghelen g1önt bort).
Sanjon Stroller (Cb Brocade of Howe1l - S lair Nlght of Ro-
well ) som gicK direkt upp från en valpklass och vann certet
på welsh Corgi Club6 utstd,1lnlng, och Duskianna of U€y, kull-
iyster til1 ch eeorgette of lYey (ch c D ( - oeorgienna of f).

Vldare vam Ch Blocade of Howol] 51tt 5:e cert' Ch lees
Chico altt 5;e o, 6;e, Ch tr'itzdom Sunflower sitt 10:e 8mt
Int Ch Coneen Cham och Ch Stomerbanks Uee ytterligere ett
cert var efter det a.tt de bllvlt chmpions, vllket gör att
ale nu har 4 cert verdera.

tHE PIUBROKE Wfi,SH CORGI 0F tHl rIÅR - 1971 torde bll
cH wrEFoRD RoBXRTO or',TEY (f. 21 ien-?O e Lee6 Antonl. u
Wyeford Maggio llay. Han är uppfödd pä l/yofordkenneln av or
o nrs tr'ord een köpte€ och egs ounera av mrs Butler på den
berömde kenneln .of t{eyn. Hoberto har undor året 6rövraL
I BIR, 5 cort och ? reservcert.



frilE-!fröfr-ffig.ffi ro'ts'

r972
gRUtr'TS - Rapport från en-som inte ver diir

tyvärr känher i&g inte tlll om nå8on 6ven6k corgl€ntusiast

"ätt 
ota rrngsloå vld årets cluft6 utstäl-lnlng Yarfitr den

här rapporten endast byg€er på vad son !tåt! ?!t lAsa i de
sngelekä hundtidni4garna UIG ilJHLD och OUh DOGS.

I Är nad.e 96 p€mbroko cor8ls saElat€ för bedöening - en

ninskning Eed ett sextiotal hundar från I fiol. llin6knlngen
b€rodde på att kraven för dellagande sKärpts hårt - 6mt11-
ga deltagale nåste und€r -71 ha vunnit gn Kra$s på, en chM-
ptonshiputstälLning dar ra€en haft €8na Klasser. lhdast
öhmplone och celtvinnale var undetengna från denna regel.

Sou donare för pen.corgis fungerade nisg Pat Hewan (Stor-
nerbank) och nrs Je66ie Fitz-wil-1lans (I'ltzdom).

llis6 Hepån bedönde h&nhundarna och utsåg föliande klaso-
vinnare:

Spocial Puppy (5 ann)

sp€cial Juoior (8)

Novlco (7 )

Tyro (9 )

Undergr&duate (10 )

c

Oraduate (7 )

Post Graduate (8)

Minor Linlt (5)

Mid Linlt (5)

Newille Playlord (nvancoyd
C.ntender-ch N Pandora)

Kydor Cossack (ovancoYd Con-
tender-K Franios Lace) kullbror
tlll nsven€Ke't ( Conquest

lemland Hobin Hood (Ch Hilden-
oano! olown Princ€-P l,ady
Noelle )

Newvllle Playlord

Kersl-an Double Brandy (ch ].e€s
sunsaLYo-l( Oyp$y Princess )

KYdar Cossack

Clancy 0f Caruen (0h Clive of
Pendcrest-Coodcelrlos Claro ofc)

Asnbarton Merry Uonarch (e Laug-
hi-n CaYalier-Pennoel Bon Ton)

Poppl€buly Proni6e (Jacques of
olanti8h-P GBYIlue)



r-Efr-flio-il-ffid-.qfri ro rts.

Linit (6) fiynthurst Red Terror (Kaytop
Martin-Ch M nuskle Broadning)

Open (12, varav 8 chanplons och 4 certvlnnare)
1. Ch liaytop llarshall (( Uartin-It Huby) cert
2. Ch Lees Ohiqo (Uh uasnell DusKi€ l(night-Ch Lees

Chlntz) RoC
,. Ch lvencuyd Aual&cioua (An Ch f, 6eo€th1ng Speclal-

E Go1d6n Cham)

ur6 tr'ltz-ft1ltaus fick fram

Spec. p (4)

spec. J (r4)

Nov. (?)

Tyro (11 )

Undergraduate (l-2)

Graduate (12)

Po6t Gre.duate (r)

Uinor l,lmit (4)

Mld i,imir (7)

Llnlt (7)
t

Open (5)

T111 besta valp

0h lfrancoyd Pelsonallty Girl
(ch Casrsll Du6k1e Knlght- E
lrue l.ove ) cart

utsågs hanvalpen Newville Playlord.

fölJand€ tikår i 6ina klas6er:

Rowelruslon (Ch Casaetl Dus-
Kie i(night-Black V€l"vete6n of k)

Ashbarton !'iesta (A Laughlng
Cevalior-Orellyn daytiEe )

herLlgn Chlckodee of Hobrene
(ch Lees chico-1 JlaEter Bonnet)

[atergall Jlngle Bells of Rowell
(ä1dre syster till- oeannännda R
Viston )

Eriardale ilaid i!årianne (Ch Leee
Sunsalve-g Lees Tessa) RCC

WatergaLl Bltter Sqeet of Ro-
wel-l (.Bruentra Chocolate Sol-
dier of R-Barley Sugar of B)

W Bitter Sv/eet of RoFell

loxash kedwlng (Stokeplain Sep-
tieus-! Jright Star)

tr.oxash Hedwing

tr'.xash Hedfring



M9-EEqg-S!iL!!! f orts.

BIR-uppgörelsen yar tydll-gen en hård affår där domarna lnte
kunde en6 utan höll på sina respekti.v€ certvinnare varför
en sklljedooare, nr sarner-Kift, tillkallades, Denne ansäg
att hanhunden var den båttre för dagen och Marshafl upprepa-
de daim€d 6in 8lR-seger f!ån cruftd -69. f97O blev han sla-
8en av just Personality Girl och 1971 tog hane dotter Pen-
gayln Passint Deli6ht hand on !1fi-utoärke1sen.

Senale på dagen utsåils llarshal-l even t111 Best forklng Do8,
Gruppdonere var nr6 Thelma uråy och hon kommenterade segern
så här:

nCorgln är €n storhet, enllgt min uppfattning den bäste
hanhund rason har haft på åtminstone lO år. Han har kvali-
tet och dassa, ett undetbart huvud och fantastisk färg
oed korrekt pålstextur vilken tyviirr böriar b11 ovanlig
lnom lagen. - Dot yar svålt att finna fel på någon av des-
sa underbara flnati6ter men mitt slutlige val fö1l på
corgin som var nästan omöjlig att finna fel pån.

Nämnas bör Kan6ke att llarshal,ls egare/uppfddare, nra Leila
Uoor€, 1955 vann gruppetr på crufts med en annan corgi - ch
ICaytop Maraca6 Mist, en SyBter tlll den välkända Ch Maracas
Masterpieco. triist återfinns f.ö' i femte 1ed bakon Marshall.

Vldare kan notgras att ors Moore veckan ofter Cruftd annon-
oerade att dotba varit 4| år1ge llalshel15 Eista utstellning.
iCh Kaytop Mar6hall dras nu titlbeka från utställningarna
efteraoh Yl inte kan begdra merat - ett synpatiskt drag av
ägaron tll-l- en hund som på slna IJ start€r på chaoplonship-
utställnlngar annlt lnte mlndr€ ån 12 cert och stt reserv-

Eva Vå.linger

KXNNIi,NOTIS

Cheri (lnt o Nord Ch ADbasis u Chansonett€) äg ]dlsabet
Jörhorn, Handen, födde d.en 6/4 6\1+7) valpar eff,er
Ialai6e Telof,an (!ng Ch HildenEanor Crom Prince u
trala16e Suel1€n) !i8 Slvert Nl16son, Slockholm.



Fy för hundhår

Usch, jag avskyr hundar. Två gånger om Aret. Måste
dou verkllgen fel1a hå!? Så mycKet eom våra hundar få]1er,
fäl1er nog lnga andra hundar.

Vad säger värt hundlexiKon, vi. maste ha valt fe1 ras.
Det vinlar ju av ollka hundar. Tearie!, int€ för mlg, dot
hade vl I eitt hen. Pudel, ja, dei finn6 Ju doo soe gll-
1ar pudlar ocKaä t.ex, mina 6vd.rföraldra!, Bulldogden ser
ju festlig ut, m6n vad 6ter alet här fbr nägot?

Alla hundar fä1Ler son legel två gånge. oo året, utom
6n del soh fdller året on. HaIIå dd,r, Mexikansk nakenhund
få]Ier väl inte, va, men vem sjutton 6tår ut Bed att so
på €n dytik ver dag, i{ln vän hundmännlskan sdger rått att
hade hundarna från början 1d.rts att håfla sig på en be-
stend plats hade problenet varit mlndre. Jag och hundarna
aer förvånade ut, vi bor ju här allibop, vi gl.llar att
li8ga 1 soff&n, och vovvårna är det bästa medel som linns
för Kål1a fötter.

Åter till hundLexik)net, val av hund: Visst, jag vill
ha en liton hund son fattar vad Jag sdger t.ox. :"Säg ti1l
huaae ou du vil1 Bå ui.t Jag vill ba en hund soo är robust,
son otkar gå långp.omi€ar s4t freDför allt giLlar en mat-
te 6om ald.lg i..livet kan leva upp ttII koata meningar som
fot, silt, plats n.nt.0m sanningen ska fram har jag för-
6ö(t ned vår förata bund. Det var en regnig dag och jag
bar pä ett uplrfallt paraply. Vi började i. god stil med fct
Een efter ca 5 nln. nade yi tydligen glömt bort vad yi bör-
jat så bra ned och Jag vaknade vj,d att jag försötrt gå no1-
lan tvä tättsta6nd6 lräd, tydLigen i glti.djen att fä följe
hunden i 6pdren. Peraplyet glcK aldrig 6er att använda.

Åter tlll nundlexlkonet: Hur sto! boFtaden är: Ja,
den är lnte stor, men vi hade en stor förutr men alet val
lnnan vi hade bam och hund. Vi tycKte den var onödigt
stor för två personer, sä vi bytte den hot 6n tväa, gen
flck vl både barn och hund. När vi var två perscner köpte
vi on soff€ ti1l rumhet, klädd ned ett tyg soe såg ut son
shantungelden, vad vi tyckte den var tjusig. Den var 6ä
snygg så den Eåste omgående k1ä6 över Bed 6tt skyddande
tyg. gen dess her vi inte sett don vs.ckra softan. Även ett
överdrag sllts och näste bytas ut, vi bestende oss fö!
Uanchester, ett 61it6t&r(t tyg hålt teståt på sonen€ byxor,
Vi eiitte klipple och €ydde elter bästa fömåga, men detta
tyg fungerar som en dagnet på hundhår, Maken son ibland
verKar höra illa måste ebsolut också se iLla i'ör han 1äg-
ger aldrj-g mb,r(e t1l1 nåBra hundhår. Han lägger sig lugnt
!å denna soffa prydd med tusen nundhår ocb elta haås klå1,-
der ser ut att ha insleg av angora. När nan med smoanbitna
tånder 6er detta undrar 6an hur mån kunnat offra sina båiste
år på en dyllk person, man säger det intc högt för man un-



nar ju inte honom att kueå heo någon poäng. Nu har jag
ckaffat ett skynke att lägga över manchestertyg€t. Und-
rar on vår soffa nå€onsin mer konoer att frilträda 1
sltt ursprungllga ekicK. Jag tvlvtar. Nej, Dan borde
blivtli född greve för hundra år seå, med hundarna boen-
de i stallet bland halmen skötta ay den trogna gårds-
karlen Petru6, men iled n1n vanliga otu! hade vä] jag
blivit född Potrus och själv fått ligga på halden med
de trogna hundarna 6cm fotvamare.

net E.r någon sio sitter vacKert bredvid nig, ett
par underbara mdrkbruna ögon ser på oj.g, vilken yacker
päls, Jag kan inte låta bli att häl1e on denna mjuka
?ackla va!e16e. Ät helsire Eed hundhå.ren, du är ;ingoa voTve och du d.r en p/elsh Corgi den båsta av e1le
ta3cr.

G..Lundberg

_CS-I:S1:91-E9q4lt t e f ö r Utis tTgriverigg

(l(erstln l{al1in, Bernt Magnuoson, l€on Persson, Ulla
överst!ön, Kjell. VlAander) har under hös!en 1971 an.rd-
nat €n Slottskogsprcmenad och två klubbtrdffar, den ena
i samband ded SKK:s inl. utställnlng.

SlLttskogspromenaden blev mycket populär och eed-
lenmarna v11f gärna ha flera av samma slag under 1972.
Vl hörjade med en genytllg pronenad och lät både två-
och fyrbenta deltagare bekanta s!g med varandra. Sedan
hado vi frågetäv1ing, information om CS verKsehet smt
d.rcssyruppvisnlng av Bassen (Caesimar Celebxation) före-
döirligt franförd ar 6in natte Eva Cranlund. Det ekipa-
get blev lörresten etta av alla raser I sin grupp på
Brukshundsklubbens UngdoDssektion j- Gijiebo rg vld hö st-
teroinens s1ut. Bra Ptl för rasen hd.r nere i Västsv€rige.

Klubbträffarna har också blivit nycket omtyckta och
filmen frAn -!,ngland soE Göran Nilsson visade på 6ista
trd.ffen var myck€t inlre€sani, det yar xolj.gt att se så
Eånge av de hundarna 6oE man ld.st så oyckei oo och soo
iiven finns i våla hundais stmtavfor.

Viistra komqitt6n har dessutoE haft en klubbaftcn
d,et fO/', varvid JJ personer deltog. Vi hade son vanligt
frågepanel aamt en genomgång ay corgins oxteriör och de
vanligast förekomnande fe1en, förtydligat nedels plansc-
her I stort fornat. l,otterl hade vj. sod vanllgt på av



Bedlennarna EkånKta saKer och klubbaftonsn lnbringade ca
160 | -.

Den 2l alrif KoBner €n ny elubbafton då! redan ca-10
paraon€l har anndLt sitt deltagande. Denna gång 6ka1l den
väl-boKante hundpsyt(otogen och dleasören Alf Jönsson prata
hund och svara på uppfostringsfrågor. Samtidigt Ekall vl
undersöka intr€sset för en dre66yrkura för coxgi.

c) 8.5 !

Hund€port n! 7

"coR0I-sPl0lALn

Hundsport kommer från nx 6 lnte längre att EäIjas 6cm
1ösnumer. De som önskar köpe tidnlngen kan rekyi.rera
den från S(i(.

V.A.L!AR VANTAS onKr. I iuni

å9illg (r"t u 0h .A.nbasis/xeEKhus ABity)
tsåst4 unthund I salt6jöbaden
Cert 1 Stockholm
Cert 1 JönKöplng

Parades den 6 ap!11 ned
lyttarens N4rcigggg ( Butterybar of Braxentra/

oerones Killarney Rose)
CeltoBlRlOötoborg
CertoBIRiJönköping

Ilans och Ein€ Vlddn, Sundbyberg 08/29 LB 46
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