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den vÄr de sva-

rodrltör acd 8trånga ordsr att snabbt
slrtya thoD några radar, åoo bord€ yara
optlnlstlsta, dA rl nu toDDlt upp tlll
2OO uadlcMar. Jag Ysi, ett Jeg hanskc
l6t litst depptg I vÄras, uoE det år
åA !tönt, når en8 D€salnlau så snabbt
kan ftirbytaa 1 glådJe. Dot 6r yårt DA!,,
att varJc corglågalo alaLl yara oodlee
L Sellskepot, osh dot är ver stora förhoppnlng, att varJc rodlsn 8tåll flnG
d€t värt att vera Eed, alt alla alall
LänG att de har ys]uta för Dodlcls-

1972

corrleäIlalaDets

Iu her dcn.8omr.t,,

katla höst, så dct 8äl.l.r alt vera
stuk. oeh oDt1Dlst. itag flct näEll8en
€tt blcv håroldagån från dcnna tldnlngs
ga

avglftcn. Äycn oo don nästs böJa8 nå8tr
6r?1???:
2oo ledlo@ar dot er Banska flnt.
llen kaa genoEdrlya on hcl dsl, få 8p&
clsldoDare pÄ lannoltLubb6ns

{,t,
,5

-

rrdlc[sYrlften 1 Corclstsllsk&
;F-TAsl-GEuAcrat röP är por
Ar rr l5:-(för fulljeacdls kr
5;-). oen lnaätta! pA posiglro
?O oO 2?-6 Erd CorglsällalaP€t
!o! oottagaro.
18.Itt naln och adrsss:

corelaållskaDst (f. svonsEa
Estfi-A; rsI-FIl skepet ) b lldad.s don l8 tobnul :,965. CS
Er ssoclarat lsd

t.n lnkluderat Ss!-bladct är
kr 2Ot- Dor år. 88D år 1 s1n
tur Bsoclcret @rd SvansLr
I@E!c$.q (su)l-läEie:
Lutnalargats l0, Bor U21,
U,l ,7 Stockhola, tel3 08,/
2t 7l 90, pg 11.77-5. llsdl.E!-

rvgiften lnkluder&t Sundsport
är kr 453- prr e!.

utstiill-

nlngar t.or. D€n ns är lnte eA aånga

att nen er 9n ato! ilonyD Dgsaa plus
ot! par förgrundsflgurgr. Vl hår Sanska
stora !öJ1lgh6ter att lAre tsänae varandra. trast dct iir klåit' !s sku1ls
giirna yllJa uppl.va litot störr6 aktlvltci från EodlmEama. Iblend kenns dat
ganska duEt, uan undrar Yad tlt tyckct,
vad Ni her för 6nBkrDå.1, Yad lll saknar.
D9t här ead aellskapaaftmr t.Ex. Vl
försöter att förena nyttå och nöJc, sÄ
att vl yorkLl8en 8kell låra oa8 nÄgot
varjr BÄng, att vi skall få tlLlfåUo
att dlakutora probl€o och bokstå oas
aod yuahdre unaler otwngna fonsr. Vl
hoppsa att, ilt staU ko@a Eånge, lAnga
nu I noycEber, d€t ko@er att bll trevllgt och lårcrlkt, Jag lovar. llqn Yl
YllI förfårllgt gåms höra ev Ir. Jag
är säI6r på, &tt N1 har neaaor av goala
1de6r öch uDpsl+8 och frAgor Yt kundo
ie upp, etinS€n I tråffar el.Ier t tldnlngen. llint oa Nl kundc bll lnsDlrolad.
tul att höra av ilr. Inte någon gång
län8i€ lru ol.l.r 6ftor Jul, ell.er nÄr
Nl fÄr ttd och Lust, för dtl vot aan hur
det gÅr. utan Juat nui Pr br€Y sllsr

telefon. ll11 tldnj.ngen e11er någon i styrelsen eLl€t
ko@lttoema. Och alla, 6on är vllliga att g€ ett hand
tag i 6@bend oed träffarna, är hjärtligt
och vamt väI--

koona.

Iyck nu lnt€ att jag tjatar för nycket om dotta,
uen aod jag ga€t förut är Etyrelsen nedlgmnamås aeryiceorgan, och v1 y111 verkllgen känna, att vl ger Er
den aorvice N1 y111 ha.
Nu bllr det vackert ued alla höstfärgerne, Sltt
lnte lnne och kura utan ut och åpr1ng ned hundarna
5å de bIlr 81ada, spänsti.ga och välmoti.onerade soB
N1 själva. Men a€ upp för tagAtråd, corelns höjd öv€r
bavet är rlskebelt 1å9,

Ingrld Josephson

SEKLAGAR
att några nedleEmar blev utan WC? nr 1-2 p.g.a att för
få sxeoplar hade tryckts u?p och don Btora tillströ@nlngen av nya oedlenoar totalt språckts a1le ka1ky16r.
llen vi6 av ekadm her detta nwnor trycktg upp 1 betyd11gt 6törre upplega.
TeLefonnuur€t t111 en av otyr€Iaeeedlemarna, Kerstin
Hallln, fö1]. tyvärr bort i förra numret. Det skal-I
vera: 011/71 08 85.
Iied.

oBsi

Ny adross tlll
Corgisäl1skepet€ Eskretelare:
Nils-Arnc lörnlöv
t8kadervägen
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GI
gönd&6en derr 15 oKtober her Du chssön att
utanfiir Drmaten, Nyqroplu, tråffa tyå våLkånda cordl-profiler
nädi.g€n Terry tllLenbeck
set ler-.6rlK fallln rilka ko@n€r ait l€da sn
på
hund!rcnenad ut
Djurgården.

lag gärna Foo nå6ot att åta och drlcka för
tl,A sjalT och l)ln hund, dA vl nååonsts6 gör
6tt såtlppehåIl. Vl hopts kunna ordna tre6portbll för D1n Eataåcir från Dreaten t,lII
ra6ttlatsen,
^11t6å,
treaten

vi nJts så uÄnga son oSjLiajt utaför
deq 15 oktober rl l,2.OO.

o-o-u-o-o

sller hur, nddongtila 1 itockNå3on gång i noveEber [i5'e6
tråff. Jen 6on fJrst annäl€r Eig
holB pA en nå6öt ånnorlunde "1r
Esd ev. (yinne och barn öst övrlga €nf5rtanter och beKata
ocb p,ng€r.liitt deiun. i nove@b€r saot tlats bllr sjAlv bjucenj
Hln€ Ann:Larl och llasso på tel:

Oe/7l7 1,

08

Vad vl BEall .jöra? Jo, den Bon yi1l Eom€r något tldlgar€ och
aprlnger i sloöen med Aaas€ set bådsr båstu och 61onBr 1
pool6n. rxrefter trär-fas vj. alla och lte! nagoi någonst&ns
set h6r vad hundpsy{ologen tsörJe OIaEon vet on oentaltest av

hunder 1 atluänhet och fer8h Uorbl I synnerhet.

I l{undpromeneden neddelas endast på detta sätt
I oedan selaret kellclse tsed anolvande ev lid
I och ;lF.ts för höstlrrffen utdår senare,
dtockhoiaåicorliiittgn

I Welsh Corgl Prat nr l-/71 kund€ vi lasa en dyster noti6 ded
rubrlken nPratets framtld?n. Under åtta år hade her Fune Berglund (gratis) tryckt upp tfCP oen kunde 1 fortsättningen aj
Ätaga sig d€tta. Att anlita elt iryckeri för den upl)giften
6ku11e draga alltfo-r stora kostnader för 6ä11skapat. Xft€r en
tid av ovisshet yar, när och hu! l4{P sKulle tlyckas har problemet 1öst sig.
Tidj.gt i våres inhudlade Corgisällskapet 1 6t beg. st€nclInaskln Xtt vidunder med Bånga knaplar och spakar soo ingen av
oss behdrskar 1111 fullåndning, lrukaanvisnlngen var fölsrunn6n så hår gä1lde det att, efter muntl-lg anvlsnlng en vecka tidigare, pröva sig frm, lfter at! ha krång1at dit, den första
stenciletr gkulfe det då tryckas på knappen som sette j.gång d€t
hela. Några nervösa trmp runt golvet och så: TRYCKj .Det funke
dci Bra t.o.h,
Nu har vi alltså

alla möjligheter att få fratu WCP till våra
Dvs, beroende på hur nycket underla.g yI
har i f.m av arti"klar, förslag till-,
frågor, kåserler etc,
nedlemmsr, 3-4 nr/är.

Niir vl började albetel ned ItC? (1 sept. ) fanns det ytterst 11tet material. Den fa6ta avdolningen, utstållningEresultsten,
var 'let inga probleo ned. SKI( 6köter den sakon perfekt genoE
att dlrekt efter varje utstäl1ni.ng sd,nda re6ultatl-lat.r
t111
redaktlonen. Men reda-Lt1.nspämen Bed påskriften iManus tltlnästa nunmern var i det nämaste tom. Det får kansk€ skylles på
alen l"ånga vam& EoEmaren. Entusiasnen syaln&r när vämen 6t1ger. Det kändes s.a.s. 11tet notigt att sätta igång då. Men
alltofter
som dagarna gick dök det upp ett och ann&t.
Vl på redaktj.onen frågade oss om inte n€dlemmama sku11e kunna
bldra l-it€t mor aktivt. Kanske har Ni nyckel att berdtta oE Era
c.rglsar som kunde va!6 treyligt för andra medleemar att läsa
on? K.m gärna med lörs1ag tlll artiklar,
frågor (vl kan anllta
verkligt kunniga ncorglniinniskorn son kan svara) etc... Det
akull-e kunna förbättra konta.hten yä6entl1gt meJ.ian osa corgl_
lntresserade. A1lde1es säkert finns det ilera corgifsns @ed
slumrande litterära
enleg som skulle Kunna skriva ;Ägot för
tidnltrgen. Det behöver inte våra några stllistiska
nästerverkj
r€|l mött och LIiNGE LXVE wcpi -!X-ler hui.?
Red.

PS Manus ti1l

julnumret bör yara red. tiflhanda för6 10 n.v.
V?ilkoEna

VAr

rflyaand. ralprterr Tsrry Dll!.nbqct

har besulii vlb€te liBfEtrö!' snaDPona l(€nnÖl' !d! nucn
i" uoaait t Araarv., Port,ugal' dlt hon lrdfört tvA ter
sut'corgl-ttL'an GsioB'g ooldon ol16Err. ollncr hld'
tvA avonsla cort, når hon lälnrdc SvrrlSc oab år ru
lv.nsk cbuDlon ;fter .att. ha fått ccrt och C^CIE tll aa
.tor utståuntn8 t lllsabon:- ludelaa tystt trlna ut!årtt dämtro, öctr Olircr dr! tFtl rlrtaa blttla DlI.
ån hon nAsonein hlft hår hclr oah fllU.t rtotct lttlt.
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rE+ti till qrde ocn nqfllen a{ ?q ve€r \@:{ufd)sd' liC*rais le"n';cli rddtri+c{rrid. }Udddi'6fhir
pannor i dJupa veck,f.öJ-att få frm akti.viteter 6on kat"rbb och
vara tilf nytta Tör'modleEmarna.
SquE*ren har

naa näl

cä
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tina"FteSiååIen

btanct
utstältnlngsakt ivlteten har varit toii
"
Byttarens N4!västsv€nska hundar, två cbaepionat haf erövreta.
6ikka tog 61tt i L;ndsKionallodh.c€sålddr Q*rry bl6v,clantrtion-1
1(ungabacke,

gludera! nan resultaton och Kritikelna bl.lr nan €n anlng
funders{i; särs[tlt når det gd.lle! en del a]IrounddoBarg. V&
r1åtionema är aLltför stora och när 9n domare skrlver on toppenkrttllr cch 8er CK och t{P t111 €n hund och son'ett pa! nånåder 6en&re ger smn& hund 2 ökl boh en kfltik"innåhåltaEde
-ilatåltg front och övorvlnklad 5skn, alltså lngentlng srn k& ha
något m€d fril"Inlng e.d. att göre, då är dot nå8ot son-är fol.
tnte på hunden, son i datta fall visade upp stg 8145t llka bra
6oF yeLlgt, d€n her tidlgare cert och er utställd 6 gånger för
sex .llka donsr€ och har alttid fått otte och L flera f&1I !l.acerata i sKl,
Ännu ett ex€mpel.: on en hund år teekndd röd Eed b6ga vlte
st![Bpor, smal vit krage, vitt bröst och s6a1 vit b1äs.u!B ttr11
rr"ten ev ska.ll€n, flnn€ det ingen eledning för donaren att
-" :.va j kritikon: nMindre vitt önsKvårtr. Hans be40Eni48-gfter
friit
skön får ej gå utanför Gtandardens grenser, Jag har t.o.n.
vatit Bed ou att €n doEare_€kr1y1!.!yeC4Q!-.!öq fäl8l:.!a.9n blå
o

rgtr.

let km inte hjälpas, det är trist för atta utätäl-lnlngsintresaerade corgiägaro att råka ut för €ådant, d€ vlll höra salkuuskapen tala på 6n utstä11!1n9, och så får.de €n t1!.1 Eyn€s
slunpnässig bedömning lättvindigt undanatökad på några ulnut6r,
efter a1lt arbete och all tränlng de Lagt ä6r på att få hund€n
i ftnt trln för utstäl1nlngen. VI uppfödar€ kan Ju ta det nor
ued jädnnod fiir vl vet vad hund v1 har och vad vi arb€tar ned

för naterlal, n€n för den 6on hå11er på att liira sig rasen måste det vare högst förvlrranate.
Jag htppae att det skulle trunna bli ett helt annet sMarbete mellatao6are, uppfödare, aYelskomBitt6 och standerdkonDltt6 sA ett varJs domare son åtar slg att döma lasen är tillräckllgt förberedd. Det nåste vå1 också 1189a 1 deras intreaee,
att känna sig
för dqt ke ju inte vara någon ti.llfredsstä1lelse
oaäker'
(€rstin Hallin

ooo0ooo

hussat och

llar nl varlt

tr)å

dressyr någon gång? Det har jåia, Jas tyc-

ker det år JetieskoJ. Om Du inte har varit där nå8on gång, sÄ
skynda Dtg dlt. Jag bruksr vare hoc Al-f Jöns3on på Stiv€. Vl
(lag och konplsarna) fick dÄ 8å på stegar och genon nedgrAvda
rör, JbilteskoJi Ja€ rolade ner från stegen ott per gånger nen
aäE den cargl soB gqr slg för 5å llte.
D€t

Elera 5:

-.

är blI1lgt äcksä,

Vl'sypa på

så^

llLlnatt€ har råd att

gå Eed

meJ.

Sti.ve.
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I,ydnadsproY

svensk l,vdnadsch. Rvttarens

zerllna (Int & Nord ch Helarle

ln€ t t € )tis r . J o seph& ffi;ält6-fri6iio.rs
son, Saltsjöbadsn, teylade I klass 2 på föli. plete€r:
.d

-i€T;@EanimiVl6by - l:a
odttlvare - 1:a, hp
Karlstad - 1:a
PgI1I (frt &.Nord ch caradag of Tynewr/rr.ch i{yttalens Zerllna)
åg I. Jogephson, Sålisjöbadon, täTlade I klass , 1
Karlstad - 2;a

)(

)o

ocil öll8jlsMIop
ay ThelDa Oray ur Dog World. översättnLng eY Terry Dilfenbock.
övERAÄBxrAn

nSlx o'clock in the mortring, we start .ur bu6y day.
Ånd a1l the tiqe we're maklng BeaLs, and cleari.ng theo
anay.,

t'Klocksn sex på morgonen bö!iar vår arbetsdag.
Och hela tiden tagar vi met och snyggar upp efte!åt.t
Detta var d€n sång, som iag tlllsumans med en nängd
andia glåttiga flLckacoute. brukade sjunge runt lägerelden,
lmen den entuslasB jag had€ för mäaken, ceping, rutin och
refreng6ånger l-eddes 1n på det frenetiska ptogrm, som följd€
på Bltt uppg:ende el1er nedgående (beroende på hur man ser
saken) i hundintre6set.
.tr'6råndringen betydde ingen sklllnåd när det gäl"lde a.batadagar och lfråga on matfagning betydde det bara hä8tkött,
.eå.gar och torskhuvuden och någrn gång kenln€r, som under
d€ssa lyckllga dagar kostade sex (gamla) pencc pr styck l-stAL1et för kJttstuvningar, bönor och bacJn.
Jag började med kennelarbete, när iag prektisorade under
6 månader hos framlldna Mrs. Moore-Brabazon, 6om hade en
scheferkenneL nära Princes Risboro. Madge Moore-Brabazon var
en gaemal vlin till fanilJen och en r1ktIg raring. Jag h.ppas
jag inte trenpar någon lrländare på tårna, när Ja€ såger, att
hon var vad vi fiirt oss betrakta som t'?l€kt lrliindskj Abso1ut sorglös ifråge .m penga!. Nä! det blev litet knappt åt
vi sallad av Easkrosblad och köttskrap, sou st€kts i atora
kluapar; allt soakade riktigt bra och i.ngen hade några beklmEer, så långe hqndarna hade det bästa av allt. och nan av€t.d
från all-t för hundarnas skulf.
Sju €11e. åtta hundar bodde i hus€t och satt i 1en6€tolar eller i soffan, Mattorna var nötta och söndertuggado runt
kmt€rna.
Det förfärl-iga ovå6en som uppstod, när någon kom tilL
dörren, hade eåst höras för att nan skulle lro det. Madge var
otroligt chamfull och hade 6n absolut oändlig tillgång på
fascinerande och roande hj.storier, on hunda! och andrs ämnen
och fitteratur
och hon 1ärdo mig
och om llländsk folkloristik
myckot on schäfrar, som hon var a11de16s fascinerad av och
yar
på v1lka hon
en absofut auktoritet. Inte så Eycket ifråga
ob€räknoom kennelrutin - då dette schema var fullsttindigt
ligt, för att säga det mj.nsta.

Då jag !e6t€ därif!ån för att återvände ti1l mltt föräldrahen ! nårheton av Reigate för att böria på egsn hand,
hade jag fortfarande nycKet att låra. Jåg hade haft och stäl1t
ut två achd,frar i London under flela år, i'nnan i&g bestämdo
n1g för att på a]lvar gå in för hunduppfödnlng' Jag hade också
tagit hand om min nors tre peklngeser, så a-]It €om alLt hade
jag en vlss orfarenhet av hundskötse1 och detta kunnande tills&nans med en faatisk tillgivenhet för deE Yar en 8od tillgång.

Al.ldeles i början samlade iag på mig alltfö! nånga hudar
ay medelgod kvalltet. Jeg Iärde Ei8 snart, ett det hade varit
klokere att börja med två el1€r tre istallet för tolv.
Ett av de ulsstag jag gjord€ var att övertal"a nin far att
köpa Big en ttlv dånader ganmal hanhund, som haft oycket inpon€rande fregångar i ungdonsklas6er. Han hade eed sig en
bunt fölsta- (ch andraprLser, hurudsakligen runns på chmpionship-utstäl-lningar och det verkade 6on om jag hede fått tag i.
någonting bra. Han yar en förtiuEande hund, efterson han hade
6tt så trevllgt temprment. J€€ tyckte det skull€ kunna vara
rollgt att förutom på utoteflningar ock5å göra någooting.ned
honom i lydnadsprov.
Jag hade redan tagit några lektioner i lydnadsdressyr hur egendomllgl det dn Iåter fanns det inte några sådana klasser på den tlden. Det fanns enellertid flera p!of€6slonel1a
hundtränare, varav 6oEliga had€ fåit sin utbi.ldning 1 Ty6k1tnd, där lydnadsplov hade utarbetals. Des6a triinare tog eLever för priYatlektioner.
Jag eer emell€rtid medveten om min egen oerferenh€t och
tyckte inte att jag vi6ste tillräckl18t
oyck€t för att öva
mig på m1n nya skatt, så n0orrion såndee tilL Captain Radcllffe, dar han stannede nägra oånader. Lfter donna tid arbetaale han naturligt bra fram tilL de enklare lydnadsproven, men
kostnad€rna för honoE hade varit gsnEka höga.
På €tt sett var d€t yd,rt pengarna, då Ja6- hede ganska
mycker rollgt med hono6 och fj-c( en del- erfarenhet genon att
ta honom i lydnadsklasser på utstd,Ilningsr. En del av d€nna
erfalenh€t gJorde att ja€ kundo trana andra hundar Jag ägde
fran ti.1l lydnadsklasser.
Fijr övrigt var .Corrion helt nisslyckad ur utstä11nlngssynpunkt. Den dm j€g Kblpte honan av dog för nånga år sodan,
Eå hon kan lnte bli ledsen om jag seger, att hon Eå.€te ha vetaq
när hon sålde honom, att han inte hade några möjligheter utenför ungdonsklasserns.
Han var en s1ående stilig
va-1p med raka skuLdror och padd_

Iando rörels€r fra6, vilkot sKicklj.gt dolts i ungdomaklasser,
dår ue tyd]lgen tagit det för en valps livlighet och löshet,
de hon ttltät honon ett lekfultt hoppa ookrlng, när he rörde
s ig.
Corri€ lyckadeE fakti6kt inte ned någonting i utstiillningsring€n, efter det jeg köpt honoo, och det dröjdo lnte l,änge
förrän js€ förstod, ått hans utstälLningskarrlär ver övor och
att hu6 avelshundskarriår följaktllgen lnte skulle blt någonti.ng. Jag gav bort honoo t1l-1 någre nycket goda vänner 1 nerhoton, där han fick 6tt långt och myck€t Iyckligt liT. Han
fick akrivas av som ett nisslyckat köp och eu erfarenhot att
lära av.
0m en hund runnlt mycket innan den bytt ägar€, skau Ni
lnte nödvAndigtvis tra, att den konmer att fortsätte att få
a@ma fr@gångar i. fortsättnlngen. Den kan göra det - aAnga
gör det naturllgtvl6 - men det finns många olika faktorer,
son kan mlnska chanaerna i utstållni.ng€ringen, S€ u1)p ngd deo,
och undvlk on Liknande @issriii(nln8 som jeg hado:
Når jag en gång fijlstått,
att jag int6 htjll på att starte
på rätt sätt, vidtog Jag åtgerder för alt skära ned ental€t
hundar och att frmför ellt göra mig av ned de hanhundar, 6om
lnte var av högste kvalitet.
-411a olna tikar hede Bycket goda stmtavlor och var av
god tJrp, så jag fortsatto att avla på dom, tllls ja.g ganska
anart bdltämd€ mlg för att koncentrera mi.g på on viss blods1inje, vilken tycktes nlg vara spocieflt fluträdande då det
g&illde tenprm€nt, lntel-ligens, och lobust god hä1sa nen var
1 stor aysaknad av de finare utstäIlningsegenskap€rna. Ja€
föresetto Eig att försöka behålla vad jaC an€åS vara värdeful_
La och på den tiden ganska ovanl-iga titlgångar och att 1ång_
aant avla fru den kroppGlängd, den bakbensvlnkltng och den
sLuttande Iänd, €om erfordras enligt siandsde!.
Vad ja€ faktlokt försökte göra ver att göra en.aiden_
yäska av ett 6ylnöra', något aoe det ganla ordEpråkot oäger,
att Em int6 kan gdra. Jag vill gårna tro, ått jag trot6 allt
gjorde det, då jag 6nart ficK frm vinnare.på chmplonEhip_
utstäl-l-nlngar och 1 lydnadsprov. Jag har fAtt frm-chmpl-one
aågoB ett rosultat av att h&Lla mig tilf
denna llnje och de
achåj,frar jag har f.n. härsteuar nä6te alla i nlonds och
tlonde led från den tlk Jag ursprungligen började ned.
,Nair jag on gålg hade etablerat mine achiifrar,
tiuät ja8
nlg att ge eft6r för m1n 1ångtu att ä,ga exenplar ay andra ra_
a€r ao& tulta1ade nlg. I flera fall användo jag mlg av uln
'sv1nöre-sidonväska'- po11tlk åven ifråga on aåsÄa räser och

resultat.
ood sMma tlllfredsstäUande
Jag nämner dessa personliga detatier för att freohÄLla,
ett par punkter. Att det dr ab€olut möillgt att grunda en
kennel m€d en tik och på lntet sätt nödvåndigt at6 böria oed
en hel rad av tlka!. Det kan t,o.n. vara ofördelaktlgt att
göra Eå, då det nästan oundvlkllgen leder t111 alt det bl1r
nödvändigt att göra 619 ay ned en del överflödiga djur. Det
€nda 6od är nödvendigt är stt ha ti11!eick118t skarp bl1ck för
att kunna utväIja den retta tikon att behålla. Det medges,
att detta kanske inte alltid är möjl"igt, fdrrän nan haft ku11ar från flera tikar och studerat resultaten.
När jag fdr6t hade nin kennel i Relgate gjorde jag allt
arbete själv och det var verkLigen oycket hårt. 0m jag lnte
bärjade mln arbetsdag klockan sex på morgonen, så gJorde jag
det abaol-ut klockan halv sju och nina kennels var alltial rengjorda, hunderna restade och valparna matade, innM jag åt
flukost ned familjen klockan åtta.
Alla mlna huadar flck otroligt nycket notlon. Föruton att
de I tur och ordnlng llck geloppera onkring I en inhägnad, tog
jag med fem 1 taget I koppel efter cykel- ell€r åtta eltor nlo
1ö6a efter nin häst.
Jag: koBEer ihåg hur jag en gång kon cyklande nedför lToodhatch Hill oed €n grupp hundar, av vlLka en v&r en kolsvart
hund, soo hade litet svårt att få upp öronen. Vi håde lindat
tape runt varje ijra och fäst spetsarna uppe på huvudet. Resultat€t yar, att hao såg deflnltlvt
egendomlig ut och blev uppuärksamad av några vägarbetare, som lutad€ sig mot sina spadar och tittede pA mlg, när Jag cyklede förbl.
,Vad har han råkat ut för?' ropade en.
nllil har hängöron - jag har klistrat upp dob för att de
skall Etå raKt," ropade jag titlbeka öv€r axeln.
När jag kob heo satte jag in dessa hundar i kenneln och
6atte halsband och koppel på fem andra och gav nlg återigsn ut
på sanma runda på J-4 Blles. En ey dessa hundar ver ocksÄ svart
med sp€clellt styaa öron osh pi.ggt uttryck. Återlgen cyklade
jag förbl vegarbetarna, medan de alla med munnen Jidöppen av
förvånlng stlrrede på den svarta hunden. "Korsjn rop.å" .n nan.
nD€t var verkli.gen effektivtj'
Xn stor de1 av eftemiddagen användea för hundvård, åter_
igen--rengörlng av valpkennels och till slut iorAningståltando
av e.lla hundern& för natten. Jag hade snabbt utarbeiat en rutln,
6on gjord€ det m(tjltgt för Dj.g att ge hundarna al-l den skötsel
de b6hövde, d,ven oE den var enkel, men jag var naturligtvi8
lycklle nog att kunna ägna dom att mln ii.d.

Det dröjde emollertid i-nte länge förrän jag började finna
det 6vårt att komDa till utställningar, I början steg jag upp
tidig ti.nme och gjorde iordning all matcn
vid €n okrl6tligt
och låmnade bunkarna på bordet i kennelköket med påskrift
trSusie'o vslpar, S f.m.u, tgqri.'.
yalpar,12 f.m.r, rgqr1."
valpar, 4 e.n.il och tvar snåll och g6 Su6i€'6 vaLpar 2 I
njölk 8 e.(. on jag inte är till-baka då,. Vidare fanns diir en
rad ol1ka bunkar fyllda med uppblött hundfoder och köttbitar,
var och en ned påskrift om hund€ns nann och instruktioner ett
dela ut d6m efla K1 2 e.m.
Jag hade någon, som åven om hon inte var särskilt v111i.g,
var beredd att göra detta åt mig, men t111 s1ut, blev atltsaonma för komplicerat, då jag blev biten av utstä11ningar
och nin uppfijdning började vinna och egda nig vldere, Jag
blev tvungen att anstell-a en kennolflicka, inte Eå mycket
för perlod6ma nell-an utsltillningarna 6oR då jag yar lbo!ta.
Efter en &nnons i hundtidningar regnade d€t svar över
nig och alla var vj.lLiga abt åta sig ett arbete boende hoa
big för 7ah och 5d 1 veckan.
När jag ser tiflbaKa på den tiden, fömodar jag, att det
egentligen var fråga om en blind 606 ledde en blind, då jag
åtog mig uppgilten att trd.na upp sådana ungdomar, iiven om
nästan a1la hado haft några månaders orfarenh€t &v kennefarbete, innil de (om till nig. Nöj€t var gsnska kortyarlgt, då
de i r6gel inte stannade l-ängre iin nlo eller tio månader i
genomsnitt och gjorde 011ka gott arbete.
Men målet var nått och jag hade någon t,i.fl hands på hel_
tid, soo kunde sköta utfcrdri.ngen - och ta bort allting efteråtj
Jag behövde int€ sta framför en disKbalja fult med
aeutsiga hundbunkar, niir j€g kod til.lbaka trött, hungrj.g och
smutsig från utställningarna.
Undet d€nna tid gjorde jag en 6tor mändd oissteg, intet
av dee oåterka11eligt guds(eIov, nen många åyra och fåstoar"
både ifråga oo pengar och tid. Hur entusiastl_sk nan än iir,
hur mycket man än är bcredd och/e1ler i stand att helt hänge
sig åt hunatar är det oundviklir,i att göra mlsstag. Vi har
gjort misstag hefa vart liv, de itdig;
är av_
6kr1vn6 säsom cn del- av utvecklingen. "dunheteriar
yi nåste alle rutvecklasu nå; det gälfer
hundar,
oavsett
i vilket stadiw av vlrt -tiv, som vi tar *pp A"n.a-tåtOy.
somli.ga nybörjare har en tenåens att bIi
åeosten_
da, om nlgonting går gefet, och .letta a. arrt,-ty'rJ."fir"_
";;n;;Jr;";
erfarenh€t borde färt oss ar! indLntine
hela tld€n.
"agun!in"eåi'U..
V€d nybörjare i. uppfödning beskriver som en föIjd
. ö,r
av
otur
ofta ingenting annat dn en sådan
un-riåJtrg
son_ven som helst k€n göra, sm KomnLr ny"".i.
i fiuna_,tmet,.
Somliga nlsstag är t.b.modtigen ofrånkomtiga r"n-raiä"t*
undvikas.

tlU fCP:s julnumer uotts€o6
t.o.n. 10 aowDber undsr adr.
I. Ueleud, V.tev. 9, 190 50
161: ol71/5la 26
!Al!ta,

SOMI{ARMINNI.JN
av,C. l,undberg
Tänk att en gång i livel få ao corgis i ful-I färd med att
valla boskap. Jag kan för nin inre slm se deras kopperröda
färger.,Frot det gröna gräset. I fentasin ja, för våra jyckar
är trefärgadc och på hösten smalter do-m holt in t terrd,ngen
vid yårat torp 1 irdrnland. Kanske skul1e jag gå ner ti11 pappe6 kuEine! ocb be att få ]åna deras två ierseykor och plova
på våran äng franför kåken? Bara delas mlnet skulle'vara värda
frågan, de är näm11gen de mest djurvånliga nännlskor jag kän-ner. Ibland brukar de ta med korna !å en promenad till ett par
ängar soD ilgger en bit från deras stuga fiir att kos66rna ska
få lite odvdxting i dieten. Att so'dem gå där i timtal mod korna i ledband är verkligen en syn för gudar.

När min pappa köpte torpet fanns dar nasso! m€d kor I
gårdarna. Då vi svängde av från stora landsyd.gen och uppför
igala'r, som de sdger dår, fick vi stanna Atskitliga gånger för
att öppoa grindar som spiirrade av vagen. D6t var lnga ångar
.,korna betade på utan dom gick i skog6n. Tänk €t oas som var
uppväxta I Stockholm, vi smög verro än indianer i. buskarna när
vi skull€ gå till grannarne, så xä.dda var vl för korna. En
bonde hade även sin ardennerhäst,sJm val enomt folkker, gående dilr. Ttrrllgt nog hördo oan hästen pä LÄngt hå11 när han
k',m gaLepperande, €å man hann sätta slg i sekerhet. Min bror
och hana vänner, som var i tonåren och idrottEfantaster, hade
iträn1ng61ägorn på torpet, l,4mna legade nåt och bakade bullar
i en mängd som måste ses f;jr att t!os. Åeskitliga p€rsonliga
rekord slogs med kor och hd.st t hä1arna,
En gång hads en grannes Kor komnit in på vårt område och
lyckats förtära nin bro.s träningsoverall samt ett överkast
son 1åg på velandasoffan. Vi var övertygade on att detta må6te
betytt döden för någon ay korna_och d€t tog flerå dagar lnnen
vi vågade hillsa på grannen föi ätt höra efter hur d€t stod
till.
AlIa korna var vld liT, vilken lättnad vl kände,

Vår airedaleterrier Sunny Boy äl€kade aLla baakeroössor
som (crna lämnade efter sig. Det fcjrsta han gjorde när vi koo
dit var att rul1a sig i sÄ många som möjligt, sen'skrek vl eLle
t högan 6ky när han kon instörtande i köket efte.lämnaode d€n
underbara doft som sedan lnte J-ä@ade honon på hela sommaren,
Del var hms sLörs!a scomarnbje.
Ddn vovven vat inte dum, han kunde smlta lväg på de mest finur]iga 6att. I{an var bundcn vid en löpl-ina ftjr det nesta under
dagon, nen så lort han €läpptes kutad€ han ut på den a1lt1d
vildvuxna engen. Han hukade och å1ade slg, ibtand stack han
upp hurudet för ett orientera sigr och var gång befann hån sig

nårEaro grinden. Milma $tod och gastade "att hon såg honon nogr',
upp,
men niir han konoit ner t111 grinden stannade han alltid
vände sig stoLt on och log mot henne innan he 6atte full
grangöra
hos
Yisit
för
att
fart nedidr backen och försvann
nelna som en väluppfostrad €ngelsk SentLeman.

He kunde äv€n förflytta 6ig omdrkli8t' €peclellt när det
var kaffedags, Han 1åg alltld ut€ i haLl€n Bed'insyn i köket,
så fort v1 satte osa vld köksbordet befanns han också i sittmde atiillning ute t hellen föx att sen helt omärkligt på en
slg frae tilt köksbordet. Jag vet att mmuinut ha förflyttet
na och jag gemensant försökte att lnle 61äppa honom ned b11cken, men dc gånger vl måstc bllnka lyck8d€s han konma nämaro
bordoa, vi kund€ aldri8 sa hur det gick tiU. Han fick förroatsn €tt sorgllgt slut. En kerat t111 nln syster avlossade
ett skott inti11 honom när han låd och sov. Efter det blev
hån konstig I huvudet - tåfde inte liud och inte gossar heller
€å han nåst6 avl1vas, €iu år gammal.
M€d tmko på våra iycksr vill ieg protestela ruot att doo
inte ons har en chana att få avniuta €n ordontlig kobasker så
vallhundar dom är. Nu finns det som 6adi bara två kor kYar !å
vårat land, nen don har det {iudsk€lov 6å bra som ett' par kor
kan ha det, 1ångt bcrta från ALfa Lavals oardröm, dår korna
skall stå på silna pfats under h€]a sltt fiv, på ett ruJLband
son akalf ge aom dcn lagcn avtr)acsade motionen. Jag såg'i. tr'orsknlng och .Fransteg att 6n tjur vld €n cjakulatlon ger fyra niljarder spemler, allting har Eåianl€kan lagt slg 1 och into har
d€t bl1vit rollgare för djuren(läs tjuren) precis. On iag vJro
buddist och lrodde på sJälavandrinSon skulle jag absoLut förödra att vara ko 1 lndien.

Ur€äkta, det ar en liten corglvowe som krafsar mj.g på
benet nu, nåste l-yssna yad han vi11. t,Inte bryr jeg oig ou att
valla koasor, matt€, när det finns så mycket snygEla tlkar runt
Trekanten, Jag s?i€er som llllhusse: 'Du Bör dej on måssa bckJmner i onödant. och jag sege. som min svämor: nse karlår er
egoister av föds6l cch ohejdad vanai
ooOoo

!t.LPNnlc

KaLinla (lnt & Nord Ch Caradog of Tyoawr/Hordens Gracc)
äg S. Håhansson, Handen, födde den 25/7 111+a) vafpar efter
S U Ch Lees Martyn (nng Ch L€os Wenne Iragle/Lees Blunetto)
eg G. D1l1enbeck, Lldingö

o.Bsi

Annålningstlden utgår 4n6dägen den 4 oktober. Blanketter och
upplysning från Kennelklubben, irox 1121, 111 81 Stockhold,
lelt OA/21 74 90. Ir.o.u. l- okt, har Konnelklubbon ny adreas;
Luntmakargatan 40, Box 110a, Ul 8i Stockholm.
ooo0ooo

LyckLlga hundar
Fömögna fröken lloanor Ritchey från Ford Leuderdale'
]|loxlda, har testanenterat 5å millirner p,'und till dc 8L
horrelösa hundar som hon tagit hand oR 1 sltt hoe. Efter
det att den sista hunden dött ska11 penga.na gå t111
hundars Yålfåral.
Saxat u! log lorld
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Uttrycket skeLl inte vara vilt, utan lu8nt och intel,ll.gent.
Häslar och hundar år lika i d6t avscendei. On don har 'en v1ld
b1ick, komer deras. teBpreent utsn tvekan ått bLl ostadigt.
oo000
Om en valp inte har nb€nstonme', s.m valp konmer hm med aiik6r-

het ijlte att få någJn som ruxen hund. Mån hör ibland ioin hunds
bröst har inte utvecklats (konmj-t) änn, eti fruKtl-öst hopp för
'det mesta, ty om inte^ bröeidjupet r.edan finns där på val-iin
(om(er det inte s€n h-eller.
lredrLcK W. i{enKel, Dog WorLd(Amerlca)
oo0oo

Ni och Er hund är ulsiallnLngstrenade, när ni har utveckl8t neturliga och fria rörelser, så att hunden aldrlg tappar takt€n.
Lär .Er hur man gör eleganta vändnlngar, soro lnte tvingar hunden
att bryta sltt rörel-€eeönster. (.pplet skall int6 yara ett hlnder.utan endast ett medel-. för att leda och 6te11e upp hunden.
?ommy St Jchn, Pekingese Parade
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lleservera nåndagen den 20:e n.yeBber för hösttr[,ffen.
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