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TEITI nåon och adroasi
CorÅlsellskaDot (f.

SYsnska

iä A-G;El-Sfrskepet ) blldadoa den 18

februarl 196r.

år s8oclgrat

cS

Egd

tg 92 7f-2, lodl,oosaYgiticn lnKluderat SsD-blad"t är
kr 2o:- psr år. 83D air I sln
tur sEoslcrat osd lIElEE
tr.nnclklubbcn (SÅ,{,), adreea:
LuntEatargate {0, Bor llzl,
11l ,7 Stoclholu, tsL: 08/
PE

25'11 90, pg 1177-5. ll6dtsEE-

rYgl,f,

ten lnkluderat llund6port

ilr Lr 45:- prr år.

1973 bltr ett etort år I CorgisällskaFEts
blstorla,
då är det niiel.ig€n 1o-årsJublles.
let skall vl firå, dels red en fe6t I saDbald ts€d årsmtet, del6 geno6 att öka våra
anstråryllngar att förverkliga säIlEkåpet6
1d6er.
Vl corgläga?e har Ju den stora fötdeleD
att få arbeta ned ett gott hlrrfuterlal
tack
vare kloLa @h ånsEraEedvetuå uppfaidare, sffi
lar rason unde! kontroll, och d @Dllgn hundögare har bara att tack @h ta ehot. Sedan
bcror .let på 066 sJä]E, vad det bllr av den
Itlla guuiF @Ip d shftåt.
I ffiteborg försökor mn fi ned allå corglägale nd mghundar på dressyrlcss, vllket lEt€ nog kan rekomeDdercs. Sådam kuae! oldnas över hela
lsr.let ocb iir nyttlgå för såväl hudat son
och mttar. Det är Ju råF wnuga
eaEhunS3r 6on närks Dest, där kån v1 göla
5d prcFagaD& Iör tasen, nen ocksll notsatsen
aE har alltid
undrat hrfö! t.s.
veterlDårar bleknar dd åsynen av en corglii.
Inte bara t Stockhoh och ffiteborg har d€t
futlrit5 akti-a korMltt6er i höst. På a'Mtr
elG 1 i:!C[i.aen kan ni läaa om Skånegruppen,
iöu Sunr.el W!-lhelsson saolat lbop. Det å!
rohgl att se @d en enetglak pelson h4 Ästrdlir::lf, r?d entrslasn och utan rädslå för
yär. I on så häT llten ktubb, där arbetet
lriyi son en hobby, är det vä1digt vlktigt
:ed arbctsglädje. Vl är så f" redfe@r,
6
. att vi kAnner €radra
AtdEtone tlll
iaEret. Vå6 syfteD år nog så all@rllga,
oen
fornelm - hopFas Jag - skal.l %ra e*la.
vevlgc är kält för att wra byråkntleDs förLo_ldc 1Änd, Ben vi son bår eryelsh bu&r
iu snegla lltet västerut och 6e hur ery€1snnen p! ett vil1gt
@h okonventlonel]t sått
r itu ned slm plobfen utan att för den skull
Ll ineffekttva.
Let kDn lnte bjäIpos att kdDutan Jöregående erfaredeter
av förenlngsiv Jlnner de Bånga gåDger stela och grå@11rlign pamgflferm ocb pApekanderu på en
ång skrär@de och slcått.erande.
Stådga!
te vi h, dc 6kalf Era till st& eh hJäIp,
de får inte @!a så detåUerade, att de
indmr individuellt
tänknde. Mn EÄste ha
troende fdr andrås hpacltet
och f6r!åAa stt

Jag förut ntude har vl den förnåna I
Iskapet att he stlckllF
och ans@rsnedvetm
ilon den stölste gfrppen ov 066 ä!
lLga sämlsko!, 6on öger en eller flera hun. t,et öI edigt dn nenln8 två ganEka olib

Som

kategorlers lntresson, son skall tiUgodoEes. Att uPpfodafnas lntrresse är
aktld ligger ju 5å att säga i seke$
nfitur, efterson det är detta son fär
den att *t6a 6å bebJärtat,
999, för
att lntc dera6 arbete 6ka1l €rå firgäves, Eåste även vl atdra aktlveras.
Det är inte alla soE är lntresserade
elle! behöver @ta alft oD bldlinier
@h exteriör; @n har den hsd @n
köpt, och en corgl @rar långe. Därför är Jag örertygad oD att Ban 1
Cötebolg ä" iNo på rätt vå8, näl Mn
för 5å"täoker btlda en studlecitkel
skltt lntresserade. Och L StocholD
säflskaPs_
att
mn
har d försökt,
Pä
aftdrna dels skall få träffas och under trlvsamå forDer utbyta erfarenheter def,s få lära sig något. Ärets teM
hår, vllket
för stockholMkomlttan
@rlt colElns hraktärsegenflawått,
ockBå
oärkt, att
skaper. Uen vl hr
det bör @ra nyttigheter serverade 1
for$, oD vl skall hnlåtttllgängltg
Bed ry och allnät ben@ kofurrera
Det är nätrtrlgen lnte deoatrlGel.
ni4en. att bara de ganh vrnli9
skall ko'@, de traf_
entusiastern
och dyltkt.
fas ändå på utstäIlntryar
käma'
Det ä! alla de andta, so$ shll
att de wrklXgen får ut något av att
både
Era [cd. lbn bUr Ju oad årcn
och inser' att
Ekeptlsk och r€allstlsk
har mseor nod
hundägare i au-t*i*et
andra lEtresEen, soB ockå skell tillgdoses på den aIIt mr begränsåde
Mr. [an
som nutidsnåmiskn
frltid!
nåste verkllgen inse ch accePtera
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Ingrid Jos€phson
S{vert lulsson
Nil3-Alne TörDlöv
Cunvor LuEdberg
Gt'ran Nllsson
trE valinger
Kerstln bllin
Ingrtd @te1id
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Gägtrikeg. 11
Eskädorv. 44
sJöbJörnsv. 52
Västra Btrv. 30

En sak son är mycket dktlg tor
sätlskäpets fortsattå lyckosa@
utveckllng ät, ått vi afla, @r vi än
bor i Sverlge, i firsta hand är mctLe@r i CorsisäIlskapet, och i andrå
ett lokalkonEltt6onrAde.
haM tillhdr
Vl får helt enkelt lnte siFlta upp oss
dot har vl in_
och bli lokalpatrtoter,
te råd ned. Det 6åstc @ra corgisäll-shpet, soe år vår geE€nsÄ@ nämare.
Att styrelsen sttter i Stocltoh betyder inte att det ä! stockholnar€ soE
besttuer över skånlngar eller göte_
borgare, utan att beslut och ve!kgtäfllghet,
iDkoster och utgilter nåste gå genod den styrelse vl alla @lt.
och ndr det blir en corgiutstäfltrlng
1 ftteborg, så skall den skötas åv ut+ Götcborgstooställnlngskomitt6n
nltt6D, afto! beslut av styrelseD' för
stt ta ett dedpel.
Jag hoppas också, att alla son kän_
€IIer
ner att de vilt görs något aktivt'
får en tdå, vcrkligen vet, stt nl är
väIkoma att hjälpa til1, A1la lokalbeböver hjälp v1d alla evekodtt6er
nerrång, och även redaktionen behöver
hjä1p npd skrivning äv stenclLer' arbehöE
tlklar n.ri. Vid utställntrgar
f dtlonärer.
gör åv er bara, trl ar välkoffi:
Till:slut
vilr iag hra tacb för
det bär året, för alla trevll8q kontakter jag fått geroo Sällskapet ocb önska
Cod Ju1 o& ett Cott Nvtt
er en rlktlgt
År.
vl ses på årsnötet den 2? ienuart.
lngrld Josephsod
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t börJr! p| nlata l! ts d.t IO ar r.lrn Coag!,.fU.bEat bUdrd... JEbll.r

s! tltd.L.dr3.r t ! -n tln C rlDAr
tltt. ltt .ltt lr ttt F tlUD.L.r att
rut att .L lhlt,
.tt tedJ. rtt
löEöh b..Ltln D!1lt tr o...r. J.l
ttulL vtfJr da. .tct Srtd .tt l6rtl
L tl LlqbDau u!at! tör Fl.h @r3r,
ctn lltalvt
@d.! JubU-drt,
Iti ctSbarF&Lt tbr dlttr bltr .tt Erlrt.ndegön Cg:. ,yltcD eh nrtör vl
Ittlll-BfIolLubb.
V.r och 6 f6r rt! t!dr,etd6U. tErt! -d .tt pLncrr rEl, .rb.t rrl
uDptödDlrt, t6ts *b slöt bud.a ch
dFEn. TlUril
rtb.t.t vl D.l
r..
rl !m Cglt rd. Da ao a!ga8!r.t tl3 l, LlubD.tD.t.t 3ör itrt Js tnt.
tör rtt rbF d .lll.L.pa- eh l6t Lttlubb utrn lös rtt gEl$lllLle
-! lh c! lln ut lrybe GlL .!t !tg!C!!,, 6 Lltr tlll rrl.! c63! nraEa lDtrosllt.
llara av {a alulta
buh tDt b. .D1arl!l!t rtt qlr a
rtat ,,Dta EE lör d.t Sr-aD
htF.tat tör nIn.
Jlt tldrc dat lr t.Dtr.tt.K .tt tl llr d.m iJftth.t tfff
..Ilb.ta ltr .tt ll lF. blttn h.dt!
eb ltta .tt tön drt blltr iJLlar löt
ab at da brEdrt Yl r.drD brr. lMr.

_
(u.
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rr öat bEL. dlLF d ahrt 1&
dfdduatL F..t tl@s.
Ylit lLn ttllttLlo
br J.a DlFlit
€h aJct löa.ö& rtt fl C0 rl .t! llJl
ac ls tDtru-nd. (liplaE s, Etrtllhr. lSrn .tc.) .&DlgEl I LtrbbE.
Ytrryll3o bll! d.t o(tt .l .tt ilaa
ttel.t rtt YLn lrr D rrlst rtt .F
€pt.n cb törta. D.t IIE b&t lrt
r! lar da -r ttc&.r { *f!3
i!t.
Jra tE E lDt ttt ro ttoLr Id o
g.-!.[
brE.tthbb
rh
lDt
.@pto!. p.E6l'llr cllb!t.!
cob lDtrrGld@ 6L rrbt utltrl! d!.
ntt E- J.3 rJUt bt f.tt iJfthotd .tt rtrtn o aFlr- ocb uDttlbdnttpFbto åE fi vbtrt pl udru
Ilr aaD loDnlrd. nbr
l!$tr!.
ttodd. J.a r&uut rrlrLlr
sL tl il
.c !.I.t .tt rlta .b1[ I Fäi.i.
tln .&ln D.t Jq I tlar lr tt aLt
rd rd- ocl lpftrlkln!!3 e! J.a tFr
d rb.t Fllst ! oc[ rttno]tar tsl!
d- ,, rC?.
lbl&a l! d.t tlttN rtt lmte.t.3 b.r .tu.l a&a.t lönn utlltt,
aL3lt .tt vt alrdL cr{D .D.ctaUt
ttlttu Ju.t töt .El.- o.h uDtdaLb,'l3.EipFr dat Las:
bt!arn.t..
Att .tb.t töt egEtlEllEl. Ir r lltt

barå att wra lntresserad av sin eqen
hud, glg.gggq buda bteend€ ocb utsb e€etr uPpfödntng.
stållningsresultåt,
I (5 Jobbt vI för ra6eD. ProbIeD I eB
uppföddtngi bllr allas problea. Eh corgiågate6 BkötBeI @b Jostren av 31n hud
bllr hela reseB uFpskattad ellet li&nde
för. En skåI118 cotgl, es bltsk corgL
(eD ful e@gt) verhr lyaa El än tlo
andia aoo är toppen.
e. vl eUtsA bes@ corgltrtresselad
roende Ev hmndra föa hundrmaa skul'l.
nubberbtet
ko@r hte att blek. de ln_
dlddueUa preEtåti.oresa r son lyser soD
guldEtJånor, smrare tdrtod.
av cs:s stadgs! s@ nu
Detr r€videriry
ät tve Ä! ga@l bde föUadde syften:
g!!
SFrantera de@k&t16kå förenlnE9prlBclpet aå att alla colgllntE6serqde lan görs gig hötda I klubben,
@h få flel Edl@att ökt akttviteten
@h
dr aktlw I klubbfbetet
d€ oedfe@r 3oo bor
era tillgd€e
ej!
utånlör StekholGodådet.
ProbleolösBingen @r Du itrte aFclellt
Stvrelsen blev en Etyrelr@lutlolefande.
se för heh lendet @h lnte för en St@kolllo avelsSru@t (komltte6r)
hol$llubb.
ana@nr och onhsörjer 6D red aktlvlteter'
P€trösttdnaea 8ör det nöJltgt för arh
att frn Ed och pÄverka klub@d1@r6
b@. Eu funSelar bu detta?
EftelsoB styielsen endåst håft en lepresentant Eon ltrte bo! I StockholE har det
lbD
&ÅBte rest fongerat son ttdl8cle.
detta bn Ju åvtJälpås n€d nå6ta Ftyrelae_
tIll
Elföshg
El. G1tu tEte att lM
atyrelseslet'
beredtrlng pa *udLdater tllf
lbst Blädjaide år ko@l.tte6rBs arbete.
I Gitteborg flms det €tt stolt lntresae eh
3peciellt tör lyduden stor aktlvltet,
och bruk6prov. I iå1nRt ha! eD haf,t aia
son dsade ett övefiäldigan_
fö!€ta trtff
Glvetd6
de lBtreB6e för colglektlviteter.
bllr 6n glad örer att den l&nlng Bn presbllvtt
rer
Det
tta!
hår
fungerat.
tend€
DenlngFfuut att Era Cs-edl@ fsat @n
stockholo,
I
lnte bo!
6on ko@ittåb 1 StekholD
Aktldteten
vlsat b Ju Lnte di.ldf€ ellet stue h då
styr€16en 6td fö! den' SBEE tvårtor'
I CS nu ett 25De6sut@ åt antslet ahlE

tal @dan det tldlgåre wr 8-lO.
Po6tröstniryen verbr kaEke k!åWllg @n är nycket erikel oil @n tår ai8
5-lO dn. och föUer håndledniryeE fe6
Shl(ter. Jag hopDas att detta akÄI] w!a rollgt fö! Derya son LDte ka! oåt@rå på årsoötet. tiots i!åg att DIN Eedverkn :i! lllra drdeluU och nödeändlg 6oD
någm å@D6.
I {CP D 1-2 detb er skrivet Inglld
rtelbent paJoaepbou att ett åIltfö.
råBlaftånksnde tan ia kål Fl arbet6_
gl:ldjen. Jsg har nq en amb åalkt öD
ocb stadgdr. Lat oea titta
albtsglädJe
pÄ o uppf,tldare, Jag vet att det
t.s.
flmE de 6oD tycker att glädjel 1 avetsslbetet förBtörs av att 5ya6la DGd staotavLorr för oånga bara en EBEa beavärllga @m. tröt d ratlonell avel är det
nödvåDdtgt, Det räcker lnte I Iångden
att berå utgå lråu den ttk och badutd
@n d6ue11t kun para thoP.
gtadgar anger r@n föi en klubb' Dg
tåIa! oD Gd klubben br för syfteD ocb
hu den århtar för deasa svften. I
praldiken är det ban de aktlva (6tysoo lår si8 "forrelrelsdedle@@)
la paragrafer", hf de Jöljer dm är
gaEtrtln för medle@t att de stäer
det de vlu etödJa, tude vt inte lqllg
!l[g!Si, de@ eÄ16ättniry ltunde el llb
gäma €ra t.d.
en trlGao bl.trgoklubb
sågå ' ArtFtst stäUet, soo leg bffir
altrJen l CS är för Dl'g att tillBa@tr
@d abdrå syg6la @d vå?a holt fantasfu Jag dedan gåt [ed
tiska fldfötlryar.
t bridgeklubb, båtklubb, tennlsklubb
eller Gd det €ra bå, sA fu det föt
%rJe klubb en alpclell DÄlsåttnLBg soD
Jag deltsger för, Sedån får Jag sJälvusgärye på köklalt en @s3å ttevligt
pet, 5e tlevltgt
Jag nu sJälv gö! det

ttrr.

Jag ttor på att våra raser ä! ttSot
I sårktassi Jag trot på att geoensaDt
arhtc ger det bästa resultatet @h låg
tror på att vl har oöJllghet att göta
dtla dycket av vårt tlonde år.
Ibland gtllar Jag att rlta Pbbr'
cirklar cb diagra6. så Ekulle det Be
ut föi CS'

fort6,

fT. föreg,61da.

STÄ'GAR
ÄRsMa,TE

StadgarB är raDa. ÄrsEtttet bögstå be6lutande. Styretsd
fo@ttt6erE
aktiveråre.

verkEtälhre.
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VANDRNGSAIS

CORGIOIiLI6I(A9ETTI

Stocho.lc tnt. utstäUntng.

re

TYM{WR CUP

BIS C8:3 open ah4.

ttll

CBNIST TTSRSENg VANDRINOSPRIS

whurdar

IIRAYS

(banor) '

mvlA ttll

Nlls-Ame Tölnlöv

Utdelas t1U BIS-vl@!€n på CS:6 'bpen
tlll
shd". Pllsot delå6 ut löt alltld
fen (5)
den peraoa 3oD rJ1s1t dets@
hsdar.
fleft
sed
eb
eller
6gr
uDghud soE vlmer aegrerUtdelss titl
@h då öpP@ klaBklasgd ded certlfttatr
sd och ungdo@klasseE gamanlagdå antal
(9) etycxetr.
överstlger
bsda!
etartende
ftdebs fö! a1ltld tlll deD peraon 6on
(3)
6n eller
sed
tre
wffiit detsa@
SC!
fleft hmda!.

tiU

Wdelas tlll. Blc-vimand€ corgl Peobroke
PrlA ae SK ånord@d tnt. utsteUntng.
den perFon
för allttd till
s€t tllldelås
6od &d en eller fles hutdal vlmer det6åtu tr€ (3) 8gr.

BIG-vlMte.

mmDNs XENML HEDFnSPRIS tttl
cor81!

c{Rcrs;iusmPtsls
hutdal.

Utdelss tl.U BIR-dMte!
På SK:8 1at.
äl
ots vlffiren
StockholcutstäIlnlDg,
sveEkfardd. I a@t fall utdela€ prlaet
den
eJ. Elset delas ut fdr aUtld tlll
detsa@ tle (3) car
p;son soo wdt
@d en ellet fleta hundar. Cs:s hedergpris utdelas 3on eifie.

PA

årets

EDEISRIS tt1r

ung-

Utdela6 tlII detr cotgl pembloke soE efter
ett sv do6tor franlagt poängtsysteo undet
år€t erbålLlt llest Poäng.
utBhsd eoE, Pd av gKK ånutdelås ttll
ord@d lnt. utatällnlng,
PlåceFt 319
2, 3, 4 elle. 8lR'lesefr.
soD Bn-I,

NYA

VAXOR

Vl br bed, säget @n. Egentligen
U! det Ju tvärtm,
eLler burt let är
huden som bar oss. f,äDk efter: cD nl
t@ vi blev hundägare Yid qen åIder
sA har @n fAtt essor red äudrade 6Ta t.*.
klådena. Pöu ahlle det
alltld wra ny hatt wrje vår, h€.lat
nya kläde! när Mn skDlle lEgå den
första vårpr@euden, iförd haDdskår
octr bögtlachde ekor. Otrollgt täbker
En nu, nÄt un &ed I@ hän knegar ut
pÅ DolgonprdeEden itörd
aed w@da
6OneG UrWår
Väl iDgångu BkOr, AäCkiga låDgbyxo! red sydde prossveck och
galoDJackÅ
son en gång cr !4t. llår
eE
sor$sB bllck @a
@tr 6e! h{rfrl6sa$
gÄtrg @n begtu enda6t kllppding,
käEer
@n en darlnlng av det dåltga 6aD@tet,
ty un fdrster att hoa tå*e! tlllbah
på dd gade gda tlden @d per@nent
och täg8!lng. lÄtt hår är av do s:)r.kreka sorten od får efter klippnlng
karsldåreB av @6sa synÅbr, seger erren ack vad Jag trtvs fred
Frtiaen,
nltt nålblev.
Negon hatt har inte köpt3 pÄ aju år,
det bllr rest Dågot vlrkat när kylan
k@er, så Dln 61st 1*öptå batt (deB
sJu år ganla, åv soneD benM Spirålh.ttetr) k@er nog tlll @keG glädje
att hålrå nagla år till,
Det båata ned hude! ty*er
Jeg är
ett un träffar Bå oAng! lrevlig€ oäDalskor. Här, dår !.1 bor, hdr väldtgt
nÅns hqd.
autld på
vl bar sdåferfolket,
alerten, lolgoDplgga, bruksträEnde Eed förälskabopFas Mn. Bderfolket
de bllc&ar pä €tm Jychr, den enda lör
ned
d€E tånkbra raaea. hd€ltolket
pl ande
ll.te oroUgt sBeglande bllcbt
den 9e!
bundar, "ä! de! snål1 et rcre,
så norek ut". hxfolket
ed alte från
pr@enadllaP till
lltea snömdel1.
Terrlerfolket,
nä6taD ålltLd @d hunda@ t koppel' gåelde lt sldan vid nöt1ll en6
to, ursa&tånde, ned hhvlsnlry
egen ljLlla Lokade gryb. hpsf olket
låter
led soÄ plg& vo@r @rs shll
Iengt bortlfrån.
soD alet koe Bäg@tac,
Sen d6 öwiga sklaB, alla llh
trevligå att Bötå. clåda6t bltr @b fötatå6
bår dn dtet flu Strardin aed BoEl,
snäll corgl 6oE lblaBd fåt
eD uderlult
f,öUa ned @tte tLf,I Jobbet, Yan 6tan-

@r ocb byter någ3a ord, går aldrtg förbl
Elandra soD en gJorde fö?! 5ön hmdlö6
dänBigka.

Jag talade on för en Pudef@tte ått
Jag ploe*st nylDn oen lnte vlsste vad Jag
skulle göra ned dea. Ett pal daSal seEre
loFdde hon pe Eln @t @b övertä@dde €tt
PpFr red flee nyponrecept PÄ. let @l
lbLand hätlder det qtt
vä! Jåtteh66igt.
helt t!äffiDde nadlBkor 5oB Pas6elar aärivllb
ge!:
fl@ hundar, doD Eer så kåcka
@b kloh ut". Då bll.r @D glad fötstas,
dlger ocb tacka! och täoker att folk är
nog 8an6ka hygguga trot6 aut.
ÄveD fyllSubbarna häi säger når vi kdner: "flår komer tlekteG ll@ste vo@t".
En dag när Jåg std och tåIade bed en
rcpEBtte koE nÄgn av gubbna förbi'
bla pd "trycket" @r de' och skull€ bö.Jå
psta hund förstä8. Plötsu.gt säAer den
Elg: "vet du cr'e e 6@
@ gubber tlll
EkilJåi oss fråD dJuten?" Nä, 3a jåg Den
I'Jo!u, 9a bn, "de
tälkte på splitcd..,.
e vår intlegeDsrr. Vi kude lEte bå114 oes
för sktatt då vt skådade håns !öd@6iga
runt muen. äut
uppsyn oed sDsräder
gä@ shlle @il hte ha önstat att få tå
en titt pe bans inte].ll8eDa hkon dlrridå8, den wr väl saligt av{ioMd av sprit_
A[gorDa.
valje mrgotr &år 6tr ded oviktaDde
knäB ut nd ett par spndlaude vo@r, en
btt upp I backen slåpPr Mn doE lösa -

er a@!6 ott par halvt Iösålterutlvet
rycktå ar@r. Je, jdg vet det dår oed
dressyi, @n det fu*ar bara ltte hG nlg.
bön od att irya atrdra
hn ber s stllla
hundaa ä! ute, Jyctatb bar redan försro_
nxt 6oE 6tt pår bllxts! utod 6]nhÄ!1. Bft€rson det är uppfötabcke hår @n Ju tå)pst luften ledan fran börian, så det bll!
bra nÅgra 3EÅ låte! soE träbger ftån när
@D försöke! ropa: 'tsatEn, inte 6Ä fångt
stg tiU tatet on huBför€", föllitånde
ded goda hörsel. SnäUa soo doD iit statr_
Fr doD upp en blt lbgro lren f6r att
se ocd höra oh Jag båEer nd. _ Det har
nårllgeB börJat f,åta od Dia *nån, EEä
lnget ätt
håppdr och sdlla!.'ryacu,
göra At", sa doktorn. Det br aÄ 6nått
börjat kÅeppq och sdäIla I nåcken ockaå,
undrar @d det kaE betyda?
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tlll
ett flertal
hösten -72 @t såvål
StockholEutstälblryen
tlkeD (9IR), RyttareB hrble, 6aEt
cert-viffinde
hafrffiden, Rusch Lu@s, båda fåltE
cert-vlMnds
e "Arck", sou @d Eln awlsgrupp kon 3:a I tdvllBen
bland alla rqser.
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AN DU BATÄ roN: ?
Ja, det er !ågot Jag ofta fA? höra
Dår JaA talar oE wd Jag åtbtar Ded.
Jag b tråditen Fmsal6LrunvÄRDffiE. På
åått @b ris kan jag företÄ t!ågan o!
dotr @&s att låg 6@ dJunån orka" 6e
al,tt, ht€ oMt6, Nu lix det 5å ått
alla fölsöksdJq ha! det inte bedröe_
}1gt od b€höver Uda.
lltn arbetsplats kan Jädöras @d
ded båsta k€me1 där djuaen år friska,
glåala och välekötta, bar d€t rent @h
snyggt ocb bli! oEpysslade på biista
6ätt,
Personllgen är Jag emt allt hd
djurförsök beter ren Jag är inte e@t
do6aa djur aon f5r övligt behöve! @r
kär1ek b någla andE. Al1taå ar det
att peraoele! år dJutoerhailt vtltigt
vämer. Jag bar sett @t6åt5en @b det
bar wrlt en h@k syn' det tåD Jag
aöisiikte.
l{lllrya velkar Bra av den upptattninger ått en dJwen 14te ska befatta
ren d€t vole ett
sLg red fölsökedju,
stort brott @h svek Bot dessa dJur.
Att tro att vi skulle ku@ awtyra
dJufö.sök genon att inte 5täl1a upp
taDke. Det
son vÄrdsre år en EEiffilg
dÄnga lcke dJurvåbflffis tillräckltgt
st511e! upp, tyvårr,
ser sor dlllgt
ren så år det.
SlåIv stortrlw
Jag aed att fÅ kolå
dJr octt Jag
ocb pyssla on de6sa g€'
hoppås smrt kl$a få ta neJ an @ Eå!19 avelstllc, soD gått I p€GloD, @h
låta heEe få uFpleB trågot bon lnte
ba! eD sln€ o0r ett hen 9Ä ollkt heD'
ne3 eget.
gA @! sEälle och thk oE ni aon
6on be_
det å! vL dlurämer
d!ö@r,
bövs för ett dycket av det onödl'8a 11dandet 6kalL försd@:
Ha B&s

ECn
WALIltsT - TILT,iNGLIGET
Sltter @h bfåddF! t gurdsFrt r 10
rtslåck Jac&'s
ocb blttar ud6r nbrtkd
en lnsåidar€ 6oD tå! upp det
ldönlk"
kontra ttUgåiglighåt,
hår [€d @ntålltet
for@lerlBgd
det g[l1er frtut
'r@ntapA do@rkrltlken @n erbåtle! pi
}ltett
en utatälIntug,
lEåBdåld skllve! att det wte lädplxgare att byta ut detta 'rentalltetr'
rct "ttll3ålaliglrot'r,
Jag tycker att det äl ett o6nlitt
@ttlgt förslag efteisoD 4 do@re o_
EöJfigt kan ha påBtAH slg testå @Dpå hsdare han dö@r und€l
talltet€s
de få nlmter haD lonJrontetaa @d d6o:
HundeE tiUgängtLgbet år Ju Ed han
blNer uppfatta.
lmetrår Ju aA ryc_
oldet rentalltet
kanplu6t, 5kårPa E.E.
k6t: dddkrft,
på
nASot
eatt att Md
Jag @mt lnte
ftE en
ska fölringa ordet I'entallt€t",
tu
Bentalt sund hud
Ju Ed vt a-lh dU
ba @b bör sträE eft€!, lien Jåg tyc&er
också att detu lEåndor€s råde! re
tä*rlÄlda an8ående Just dettå.
Det vole roli8t att få böF fIeF
åsllcter on detta ned @ntålltet
- tlllgåDgltghet.
I@

Riigbera
ooo&@

w@offi 33 roT:
i Oaitoblg €@
vl åt trågF uryddr
bar ccRcl- Vl går på dre6syl 4lt utatellkul. On d
uln€er @h gör sycket aet
sktev btt ttll WCP
atla atrdra qdo@r
ocb talade d €d Dl. ellet qra budat
gör, sÄ bFke vi corgt-faålstå ltUkag få vdr eaetr
och flllhEsa!
dtta!
fq1, eller €d tycker n1?
wdoEåi&.
'LyckUga ClRct-ägare I Göt€ti

oo@ooooooc@ooooo;:oooo
,iR DET Bnå nLLEtr lÅLrcr IIE vAlr&4MpriNg?
ev Eleanole E' Ew!8. FrÄD lbe 9etrbroke
sel6h colgi NNalette!,
I'OA,
aeFåttniE
av Teny Dlllenbock.

en alel
D€t ha! på sletoDe diEhterat6
Iö'r oclt €@t d€ ubga chåepio&s ! aoB honBlt llsD etter de nya utatällnlbgatEatår
I sa[battd äå@d lån kåa6ke ne@lsem.
dadtå€de ertlk€I trån llSA qra av idtrea_
ae,

FIM det nÄgontLog sd kaD €.a så
dlÄsde
sots eE attrakttv,
tilltåIande
vDlp, soE studsår uPp 6h ned 1 utståU_
nlDgsrlns4? Det f1m6 Dog ingen u@
hual, son 6å ksn chr@ pubuk, sldla utställgre ocb d@!e 6ob vlasa mlpsr,
t,o.b. kan de chr@ aig in i b€t6on av
vl,@re. ibd det systen v1 hat BkaU wlpen dM,
on ban er den Eii.lTA för dagetr,
och å!då åt det E{ngt do@!e och upPf&ate, 5oE aiBeEr 6tt detta kaD @rå av DeF
ske& ån vårde för ra34.
Ett stolt antal do@re, sd Jag bal s_
ldt rd, an€er, att en bunal lnte bör få
€tt CEkTIFIKI urder I8 Eå@dera åldet. h
raeklubb bt taglt upp flÄgan @ dn lEra
utder tve
skuue ttUÄtå ett certlfitdt
fus ÅIder. VLd d€n åldem bör €D BnA hud
förbu bd. De Wbuddåi, s@ wider celtiftkat, hn lycket vål fcrså@6 och ändl
komer de att evåndas 1 aveb på grurd av
soE Gllar.
@d de dt
sl ny*et son bn gÄ galet
Det fl's
ned ett mycket ungt dJu. Jag hår sett ffialerbara ersgaDLå sShundar, soB vld 2* åls
Alder @rlt twa I groE , baft lelaktlgt
bett eh bltvit för kotta I ryggen ner de
fåtdl8t, d.v.s. ale b! uten aln8 ult
v4kle! stg FiiR l{ac:gT eller oTrffiÄcnlcT.
Detta aåIler inte endast Corgis. Idoo
Ednga !åser, då! BtorleleD åi dtak@ltftceFd6, flu6 det @tpchaEPlötr sm de' L@blnte hÅller 5lg
s@ @
flnittvt
en fsDfö! stondarden. Jag Låmer tlll
gångsrtl B€t In Shw-vl@nde hud lnob
en {@n Fsr soo ficx tas u! tåvllngFlllgen dd strax uider tle åtE Alder pÅ
Jag
bett btev lelaktlgt.
suld av att hc
4 cbFplms laon
kEm€r FrEonllgon tlfl
rfvÄ
ÄDER
ÄRS
bett
Efffi
ras.
vlh"
vår
att de belt entelt lnte
bl6v sa febktlga,

ktide 6t{lls3 ut rer. Jag hoples luerIigen, att de belle! lnte anså8s kllM
användaa lnoD åvelo @r,
Jag Redr glvetvle tnte, att alh
€lpar soo blit chÄnplon6 bllr då1i89
aor r,rJru. SoEllga av d@ otv*klåa till
verkllga topphwalar, Den JaE år övetty_
gad 06 att det är flet soB LBte gör det
än s@ gör dst.
åt det rollSt ett vlw
Naturllgtrlg
sed eD Flp, lDget tycket det ål lollgq_
re ån jag. I-åt 6s @eUettld ba klalt
för 6s, ått dea 5tårdatd enllgt vllken
dessa hudar dö8, å! boserod På sogm
soD tDr öve!1evt uppvftttthdlvtde!,
deG nycle!, och sos Pa6sr in Pe btl_
ds. OBog@ djut hår endast en lFtentla]; goEllBa lar d@ PotentLal, adra
gör det inte. Varför Bysslor vl ocat a@l?
För att göft sJålvt8kå vlu6tg lEoD ub8:eller föl att bygga UPP
dotrklssse@
6oE kab
godå 1/rrp hundår och til4rr
Bra av !€rde 1Do! sln Fa Du och föl
t$dtldå goneFtloner?
ooooo@

Ssxat u he tulden Gate F.W'C.F.
Nslettei;
"I alla klubbar flms det tre aoltes
@dle@!:
de fa soD gör stt det håndGr n{got, de
Då!8å soD eer på €al s@ händet @h det
s@ inte hår en anlry
sto!å flertalet
on wd soB händ€r."

Coeqis i USR
av Sl@rt Nllssm
När

väneböljs l@

sod

l@ftl8st

över

het@ och fö! tillf:illet

en kul.l va1IE,

rot för att besöka olika hstLtutioler.
Givetvls kede jag inte låta b1i att tiste efte! hudd och fraDför al.It colgls'

Ibt
intFssat att i!åiffa en FffLl(efte! Ch. [. Clom Prince), eoo
hud'@
ja€ såg soo va.1p hos l'tlss P, nate 1 fta'
lad för t&å år eode. Även här bQrLa

l@ av kspdJs
- resta huden-l r{un(och
på
trottoffin). Lite
inte
otenen
viintigde &in lcavet i StocklFld - I'RopI)-

Curties, I€e keuel, IbSldd (kiind ock-

noral@erikeaka kontlaeuton reate Jag

I

aet' Yo?k 0öite6

I'Curb

you

dlogr'

1a bedeBi'. De66utoD eöttes ja8 av eb

le!l&L8B nl.ssfoster tiLl.böldde
s@ lopuLaltet€topp eoo bär 1 Svellge.
Jag ke iote ]åta b1t att trte bti iua
b6rö!d av datonlsl@ defekter. Feske
ors6.kail av D:iEkUA isblalding t h@d.6nE
fortpletilg. Äv€laeaultat 8tudat på
k:inslo! i ståLlet för kuskap ooh mtionella ö@wåipden. Kalske iag td 1111
oäbgd

öveftoae! Een att 6e pudel 6fter rDdel

h4lta fre på mbåg@ och Ecbllfru

gå några eteg ocb se ba.kd.eLen eJulka j'hop fö! att 6efa krafte! fti! ytterLigue rå4ra ete6.
Dessto gladlN blev iä8 över att få bli
onbzinderta€e! av he. Butcher och etr Bssa eolg{s }å Cote-de-[ei8e-ke@].n atös-

ta colg'ikemeln i USA. Ett vertli8t ' tsvligt stä1te eed lrEkttdke keuel4olaL-

Vtd €oD för6t tog EiD ul)pnårke€rhet vd

färren på päls@. Öeelvägede Bob€locb t!6färgade. VeaLli€Bn attraldivt !
Ätt räkla upp ea !@sa @ uppleve!
JaA greka @bt!8slöst - on Jag !u konrer 1}åg aå8ra? Iö! de son fölit Lea€e
tradlok åe seEgte åren v€t kilske att
ch. C-d-N Pdrnysate! itr I sålklass, Sr
Etolr h.åir1ig, daslnLlE, sobelfär8åd hud
red f1e!a Seat-b-shor bakoa 6i8.
lJuvliga valpd i bdit oott ti eD
hel efteuiddag ocb di8kutersde avel'
ul)pföddlg och cotg{6kötae1. tretffiti8kt
få höE l,t!e Butch€rd slepunlcte! 8rodade på @r åiu ,O-åJt8:t cort{db€ie.
l'!ed

flok tråfta oorgls på ett pe p1&tser tlll. Dela i S€&ttle och alels 1 Sd
Jag

Frocisco.
l4re

Ems keuel
kemld.

oveneka

Ev@with liloäde @x
trågra @a hudd

fairger.

Eudutst2illning 6 la

U5Ä uppLevde JEg

sdctå Cru i caltfonlen.
så här

i

Svef,ige) bedödde

i

l{l.ss Pat

ett t0-ta1

@rglfolIDe, colgiE. Efteråt sdlades
ket i t"anen sku8ge fö! rlpicdlci och
di6kEsiou. Culties v@ lite besv*ea på
tik@. Jag tyckte rc8 att steileden
vd ugefär vad vl hd IÅ Stoc&bobsutBiell.dsg@. oJa@a gtorLekd. låts
erct gBnoDgående bro beEsto@ ocb frcnter. lol<käEd sod hä!. [ågB bra, n!€ra
Bkopliga och nåAe dlFkt fslvlDLlade.

EaDhuiloE eoD blev Bm ve en stJå@.
N@et kol@r jag lnt€ thÄ8. IE4oot att
ha vd eftör l€es lfna.b, e! kullbF?
tI1l- IFes l4artyb on J68 late !d fe1.

ael@tele
?byllis Yount€ fdtetl8ks aEaSBD&g
fick Ja€i 6e ooh triiffa en 4ätgd corglE
och cor8:idåmi6kor tut oB 8e tYecL6oo.
31.a. lt ed ltre l{athleoea, ke@1 !lsbrio{e, sod föit ul)p chaplonti}e! N,
l4lss Sobbi Sor sob f.b. ät d.e! vlnstd.ka8te corgln i IrsÄ. leoEuf,oD trii.ffods JEa

l'ted co.lden-Gate-klubb€re

Ur6 bldock oob l{iss M. IbmlEa' kiinda
oor8iplofiLe! over tbele.

Givetvls ksde Jag lnto låtd b1t ati Jileföla coreilst@E ned &rAled @n f!efö!
af,1t red vår i sreri8€ ocb Skddl@vLeD.
Vi hd enligt @!n aenlngi delvls vät så
lra colgi€ son i USÄ. vl€selligen bd ioa
sett en nängd dåIlga h6do hå! he@
så8 dair , @n Jag fösteatte
en aL61 av "toppe!" Bon Jag
såa. trttdton v€d JaA rede skrlwiir D8!kte @ sal@ ptub1ed @d plolortioelt
bakkäd6, påilas' stodek' €tc. tu DyttiA

ilte
&tt det ve
Eon jag

och lntEsset tsblick t corS'iviirld.sa,
t!åLtgt va det bea att biieta svata tre-

gBtlv hoe fotografeD htb he@!

!

!

D.t pFg.n!
J!.t u Llvugt löt
rtt.r1 mDtra .lr aön Dl c. Dr'
jtron,
prqer
tyart!.in,
och rl lfttn,
ftl h@dlgril h.r Ju ut n Fr{4 Err,t trqu .tt 3l ut I ut|eD tör
.tt b@6 rlr tl rår fa .t, .l
t8t ori b datt. lDt t !ytt.
Irt lör J.a Et a J.8 Ll@t .i3
td.brti, rb.olEt tlta ncb.E,
.[ clN
!a! l.r Jta I rtl. LU
Err

trxtrcr Fnn llrTr lB

lltt, r.t G r.c tEvlltr tdblul. .q ttrtE ht aG labto
rtt bt! l|f, lfts ooql.
Jrt hoDp.. dlrlot rtt aUr coc3t(1rr&) lqdrDEDtltt
rb!.!
.tlllcr upp eL lö[trr tltt -dt...Erp tlr & lttg rl vt rD
trttl.. a! lmt cQd!. .llf c
rlcrru lr !ör ll4.' ltrbdd
rad lrurrla t@r l-dcan
n tt@ rlr tld!t!t.
ötss 3 Ar.r.l coR{ir-Yllllln Av

i(itilcEili LlilDBloc
( Lrr.or)

r alta fal1 hrde d€t hr Erit
en
ångeI soD koo, ty etrdast s ängel kaD
beelttå slla de 4etrlop€t, aon Etten
den Blp,
I Eidåtrde hade tlllskrlelt
soD stod I begrepp 4tt stlSg öve! tiöakelD.
tra! I bu6et både Dådl8e! L EÄnga år
Erlt
ut6att fct Gn övertalBLnS6hopanj, B@ Grl.t helt r€ultatlös
tllls
aidet en dag földe €Fcerlhldlarea
lunda tartlk t haE väg elle! rättåte
aaEt btr kaå och avgJord€ saketr, Får
i nov@ber
sade Ja och en hlen kåll
1963 blev sve.l8e en Btte rlkåre.
TllI uta@ndet u! hon velkllgen ängIallkt mcker den gJuveckors corgiElp,
6teg på golvet
r@ tog någF för5lHtga
I altt ny! hed. förata atten tillbrlng4de mtte 6on Plppl fånSat"ufip ded
fötterM på huvudkudden och huwdet dd
fotlindan av 3ången, atår lådan @d Sisb,
döpta
råvlLhDde Erelsd
son dea lillå
lopp sträckte
tiU,
6tod. Irrde! EtteE
@tte då 4h då ner etr Mld föa att t!ö*
ta det pl.pånde knytet soB då pasaade pe
att sluta "de 6!å 6yl-Esaar' on ett ellet
a@t ft!ge!. Atltnog förata Btt€d för@! I
bi och ackli@tlaerlagsprocesseD
det oå!@6te åElutad. sis!@ tog sitt
och
det
bokstavliSt.
hen
i
berlttning
!yå
IUen hade väl a@t ett s! Bycket envlBhet och duestyrh
kunde döUa 3Ig bkon €n 6å lltetr od bederånde faGad. lycär! upptäcktd detta då slsh ledån havåj. Ialry tas6en. Ea
de lindat fablljd
ahg eatt€ så får L huset ned slD fot och
AntlngeB ullste
stältde ett ulti@tua.
hden gå pA en dteasyrkurs @h blbrlngqs ett vl66t DÄtt av uppfostnn elfct
ockaå qt I huset.
Det är hår hiatorled
kåm komer.
inte på vilLkora
låtte soE mhrlLgtvis
vi3 vtlle Di6ta sln bed gick nåEllgeD
på etr d!eyrM6.
I nurdaport aoo uder
åt lAsta bade J!aD- @h hklänbdlösa
g€a std bl.a. att Br*sbundaklubben rt
det ställe dlt mn vädo s1g då d€t gä1lde s@p€lvla &essyrbser.
Stskq aEäldea och en oölk höstbåll
vet€rLnärEr det dags att bege 51g till
böSskolals rLftus för fö!6ta lektiotreE.
Det wr best bnkshuBdar dät, schäte!,
ItDivor6e"
Mer o.s.v. hde! lubllleE
ea
b€fail slg en vel6b colgl /gtah/,
bstontelrter
6aEt ett ex€Eplar av en

ssr vlll(eD jag glöbt, Itrr66 ekulle påge två gå!g€! t vecl@t t rldhuaet under
höEten d €ftersoD det beb Bkulle för_
gång lagts
Blggå ltrolhus sä bde e! dtn
tl.lt för en utelektlont soE 3ku11e lör_
låggqs ttll Gäidet.
Yålkånd sou do@re av
IEtluktör@,
bÄde lydBdsplov od brukaprov bld€ p!
gK @h Brdshundklubbetr, lade ut tdten.
Förklarade Gd so! åkulle Lnbåetas uder
be@ @! A
kulsen eh att ldog ttällry
och O för att lyclas. lhtt€ khde genast
boppets låaå tåndaa I btöstet och det heb verhde nycket loBde.
av rätt Dodell, åPportD!6sF1åt*
@h 6edan, trobock etc. lbf&sleffades
Bet uder hefa bösten, sttä@de dtte ocb
hund ut tlll
'tstutla".
ttnder dsE@ böst Få dess lektioner
sltt yttre,
levde stska pl nytt upp-till
d.v.s. bilden av e! ängel. De gruppan
tiLl 95 f bestod av stola basunta bsdar @d vAldsa@ uryå4esEnor bl€v @tDärte 31ska5 edå trygghet L till@ro!.
för vtd öfilngar 3om rfotr tnkaUntB
etc, 6å Fr sish F6k I våtrdnin8ama,
öga borde onta_
för !åsk soE ett träet
Iat fir 6In ?183r€, tyvärr hände lnte detta vår "@glster".
Prlvat' be@ i Parken, @r hon fo!t_
falade "en gäckarde Bkugga" mh dea €tson eÄste atrvändas tlll rtt
ta hal*lo@,
övettyga henne on nödvändl5heten av att
då 6h då kopplas qpp, @t fortfårande
vdlbehövl1g.
Vi hade alltsÄ gåGla stora PlobleB
oed vår kurs son ltrte hJålptes upp av
IOO S Br
€nelgl till
att lnstr*töre8
och etdast br&hrlktad på br&hsdar
budtr.
Allt har €nelLertid en ihde 3å ävo den
Den Ekulle avglutas
&'M dr6syrlors,
red plov ldör do@re och ErJe deltagare skulle få ett dlplon sor bdia På avElutad hs.
hder kasen bde då och da bundår
Ded ågsre kallats fråb för att deEonsberå Byillärda @@nt vllket 6! nycket
nyttigt då huden tingrsnshdes oah Eeå
bls$r 1 esentet hDde uPptäcka @h
Detta hårde även oas en Sång.
rättr6 tifl.
På &&€n D int?äf,fadc 6å slskas väliörtlåata mh dttes dodre vålföatjånta
då vi Lallades fFE för att 8öla
triud,
all.a de bonent, aon tråFt6 ln, I eD
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töIJdr preclt soD det riktiga plov' aon
rt alla nervöst våntade På att fÄ Seuon_
aå. htte6 en€rgL, son uder kulseBs
Iopp rer ocb &r leducerats pÄ grund av
brlsten på lnttesse från
detko4slta
6lda. bade PÄ ett tidtgt
ibitffiöreE
dä det gäUde
stediuB b€1t utslockEt
lårpåften åv ht5en.
ocb ned gas*a
aningar
Fytld av onds
dAti,gt sadete steg dtte f!åE Fed sln
piFn
akulle bli
dtt
corgl och hoppades
kort. Det Er då @tte lårde Blg att en
llnns
inget
Det
åldrlg.
cotgl svikd
rått, sm kob Däta deD fölYÅnlng @!@eDviad
öiskadQ
åeåg 6in
neal 6tte
delbra hund näst lntll1 petf€ktion utöwl4arlngÄeide
töF atls de i lusen
@. Titl @b Eed aPporte!1wen, där ri
verLliSen hade haft 6vårt att ko@ övereE, glck soE eD dans.
I det av6lutaEdle provet koD vi nä9t
slst pA Srund sv olyckllaa o€tändlgheter, @n 6d giorde väI det, kdllcn
6r än(lå vår.
Våd Jag t korthet skutle vilJs 8äga
i sEloytDang ti11 deMa ltus beråttelatt ln8en bund
se är först @h frtut
å! hopplö€ och att den 60B är bopplös
ågaroD.
är 1 5å fol1
Vl vet alla stt corgiD [t en rrycket
Ldtelll-geDt hud ned en sto! portlon
ervishot @h uthÅf]lgäet. Ingredienael

- Ja ' vd vet '
cer råd @h lcpiFtlon
imske en nv lyMdschsoPioD fds I det
igonurrcxet' or inte s[ komer hdå
qlljjg
en dluPDf@tEd bund att Bn 4
lör sin !as, @wett od
l.-irt
ellel
ttt€ld lYdEdscbopid
hatr bä! "*1or
För den aof, ,nte kåsrer Slska och ud_
nr hur det 81ck sedan lon be!ättae, ått
nllgot @E frsltrådande I lydnådsEa@nmie lfe" det tnte- sor daEen I ftågg
Oesatt el viss skönhet övergick bd 1
96
stället t1U en utstållnlngskatrlål'
bon asrutdde son rat o Nord 6. vld 9
l6totLw'
sltt
Du
bon
års åIde! nJuter
en full av €netfsrand€ utån "politfr"
oon a"t är ;erkligen henne vill unt''
"f
iör v€E har gefi Eig E! ån ettt liE
första corEi, en personllghet av stoF
rdtt 6oc vAt faBiu aldrtg sks gIö@'
Ha
@oO@o

vlkti;i r det arbetc son ()()O()()OO()()()()()()()()()()OOgo
i", *r.v"x.t
bn ude! fle@ hdrde år utfÖde. Idag ()
()
håUs Mn 6on fdnllJehund' en syssla
o
eoo han skater Eed den äton. oet bllr
( ) cARDrGANmiiFr
pd
rått
att
nunera
ä**'r-rti."
()
"iUtalr.
för ale ege$bper han
eätt {å utloPP
att
fdog
O Löldagcn do 30 €epteEber ordFdea
gällcr
dätför
i..i"t"t-*ft-å.t
den på-oågot rnnat slag€ "or- O €tr @dlsant!åff hoa Elsa och rorbjös
;;ii;;t;
() Pautason i sollentu@'
att
Lt.'. u"tto för att en co!81 8i11ar
IIen intlsserada bde velat träffa
att "btta"i eh att dn ()
ii-ieg"t-iittlst
() "aen n1a !a6en' I en emad niuö nq utt!'p
*ouiut klissituatloner,
oe
".i"a
clå hude' t brLst på an;t () stäl1n1n'åsas. frdiåg.ro och l6ngvå..
iårrnlt"r*",
liSnade någrå tl@r åt hndböciii. ra"Uf oe envåIdshäEbre. Ett länp- O gåster
ke! (lhe cåldigan selsb corsl AsEoclair*i "*iJå-"at rlKa in slg på t do- O
( ) tid) , hffebord @h hudar' En strÅlvdGdBr""Unfr" är def lnith{
"Jabh-dabb-dorr
;.. ge! hunden hågot att svss- () lande höstdag E@d dngå
"ä"
;;;";,
och 6,sto! n6d a6nEvifti.-rä-å.o iaåirjen tar en lvdta bud' O alada öronraDd
för trevllgt cå'dlpfat'
ll"o i"r*. pa rretie lr det ve;kligen trffi- {) BtrIg brev
o
Eed ett sut
uti iatdtöier
"a"argt
iotreäse tor gLIl Dentalt sunda bundar, O s'N'
1
sltt
stöd6
o
ocb
ewett as, il@rttt"t
()
atbete, soo 1 å;gds bundrika sadllle
husse
o
elle!
ai ryci"t vikttgt. e @tte
får 6öa d tntreEsesd rn,truior, sos ( too o o( )( )( )()o()oo o( )o o( )()()( )
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& I'I0RDI5K CHAIIPI0{ BYyORTH FoX SH J.ILIANA - 6 @fr, våsv
3 i Engl6nd, 6 CACll, 9 !IR, 3 BIG, .tt flelt6J. Blcpl.crring6r
och 2 rdsBls - hr Jurt nu en valpkulf md ch. FsI.isB TrtlEn'
und6a
CHAilPI0N HERDENS HELÅ pFs.nt6rsd6 sn valpkuLl 6d Tr]ffn
6
våsn -?2. På grund 6v dGt godr re6u.Itåt pl.ncnd yttrrlig.F
kull md sriM korbination i b8{an p6 drt ny. åEt.
ENGELSK

CHAilPItll SERDENS GEoBGE !@ utseckl€t! rnost und.t ai3t. åst
crltivfrdc 6ltt tEdj6 cedj.fikgt, blsv BIR och ElG-pllBFd På
550 i Tåbyr och flck dämd sln rv.nsks eh l1n3l. tj'trJ..
till, Drn@tk fär av.I.
HEBDENS KNIGHT eRRlllT h6t rxportetat.
INTERNAII0IIELL & NoRDISK CHAMPtoil AåBAgtS är f.r ti.!l tvÄ nyr
hsnr aundcaltvinnsEc, Ad!-Br3år ocb Eckkhu Forqct-m-not.
^tt
ui
hct och quelity går j. !p visår bl.c. .tt åv 12 ut8tålldå
c.ltvinnåE och .n
hlna avkm f:nm 4 chlnpions' 3 yttedlgas
Hfvinnas.
PA gend .v beqrän$d lppfödnihg bör våtpat bestäIlår. D!tt!
gåIllr lp6ciBl1t den son sök€! sveLs- och utställningffitatial.
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CORGI
ib CARDIGAN

hsr vi6!t två högt pEnj.!flde avclsklssr.a vrtlv drn !i6t. i
Väet.rås, då h.ns svkoffi FL.c€rad.r rff drglns fjä!d. gepp .v
.Ib r.sr!. Hana god€ nldätvda .96n6kåper vlt!! nu i ha.s brfl
och b6mb!Ens ut€täIJ,ningrvin.tcr.
c Eng..Lsk Ch6hpion Hj.ldr^Fnor CEm
Princ€ u Engslrk Chlhplon FaIEiss Suculn. 'CLiff" idport.såd!!
ur Gv€.l.ssynp6kt och diirfiir vår vi nog€ mad att lliggg fötäldsrna vaE 6v httg sngelsk kvål.j.t.: N.ns hittiU!
fsnt!6tiak! €vkffi
i fyn korbinltiosr
är dälför glådjåndr, b.I.6. E.Jirhos. Am!1n., 6on bl.v 8ästs VBtp in Shor av 400 vlLp6r pl skånr.nutst.
CMHPIOI'| FALATSE TELEMN

fortsättE! 6tt d.dn!tEH
!tunda!dcn för cardigan, A116 caldikänmE aon brd8nt h€nn! hå! pkcståt hånn! blånd lasena f!äoat6 hundå!.
Cfl lPloll DAL€VIZ HoIELL hsr t]rvärr p.9.6. .Lna kärl.kahi.tod6r
h.ft svårt ltt qå upp i vikt ffin vl.nncr tFt6 d6t Fl qullity,
rEstypiakå egenskap.r, anitts och uttr*t.tts cadlhuvud.

hr., liksm h6nn6B .yåkon, vis.t .tt fö!åIdsm!
försiktigh.t
i utstä.Uningsrlng.n int. år dfödd utr..n offakt
av crfaEnhcter. Bardot fj.ck litc erf€tanhlt .v.utatäIfhlngu
nEn hlr s6d.n fett stå på tlllväxt.
S lidl.*a
B!!u 8ffiI
bfcv
8åBt5 lv€nrkfödd! honhund på CS utrtåuning i s€ltsjöbdln.
MRDqT EEAoTY

C^RDIGAI{VALPAR

väntsa i börJsn !v -73 eftut ny 6ng6lak iipolt.
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Det hela börJsde !å! 11 flytt.de
från
Stocllole tre! t111 "dörkaste Shåbnd".
Att ktta allttd nert ett li.vltgt iatre6ae fö! al,Lt md dJw heter, ttots att troB
eJålv år hund, det had€ Jag väl upptäckt
lAngt tldtgare, En aLdrlg niirH att hon
tör&og
nå8ot apectelLt dJE. Nåvåt, t
och red flyttniryd
fl.ck d nyo g&ttr!
ocb e! av glanElna har boECgåld Bd dJu,
Dycket dJut, vllket btb
wr dd första
att upptäch. Var AÅng vl stållde våra
ateg @t detrna 8ård va! ktta auttd IAryt
föle 036, helt &erlycku.g öve! att få gå
dtt.
Fö! det esta glck hon runt @h tlttade
pA allt,
nen fles gånge! fau vi h€trne
slttstrde vid deD storå kauinbuleD red BAgot saligt 1 blLcke!. Hon kunde attta I
tl@r
od baF tltta.
Eaenordet nr
alltså
KANINER:
Itatte, 6oD inte %r Fen att fatta Bal.oppen, och soo desston ocksa Slllsr l€nlEe!, började bearbeta hsse: "Vi kan väl
ockaå 6kåffa kanl.ne! uu nå! vI bor på laadet och lottå b så förtjct
i deD?'
tradDJlågsn E! väl lnte särskllt populår lrAD böljan nen sA sEenlngoh lduk8de
husse d gev Eitt hdgi@de.
En stor bu förfärdlgade€ uds rycket
stA* och stön. Separat 6ovlÄda ekulle det
@kå @ra, belt klädd ned galon, t blindeL9e av legn.
Vi ringde en kåninupp(ödare och börde
oaB för oE uryår. Jo då, det fam6, Vt akte dlt och tittade. lör sålterhets shll
htta ocb de ands hudafra vtuta I
ft*
btlen. Lotta hde Ju trtutån få bjärt61ag
av att 6e sä oånga kaniner. Vl beståEde
Vådu!"
o6s för tuå stycken av ftsen'Tlansk
Ded låUg håryöron och en av ilVlt låntrasr',
rlllan vl flck bllli8t
eftelsod den bad€
päl6f€1. Den @r %d vr., nä! d€t gällea
corgl, kallar "flufl",
langhe.tA alltaå. Vl
betalade och gtck. Så bitlJade hetreBan.....
VL hade lngeD låda att ha kånlnungarE
I ute Jåg bäde deu 1 k!åt'. thde vi balt
1 deD 18en låda bolde nog Lotta ha Erit
Hon forDJ.laen bäDgde aoo en baBDtället.
klase re1lan ftacåtem
I blletr eb agelade
nåEot dellantlng nellan ång@skln och kaEfterson vl har ett nät Dellan
MrLefigel.
flaMäteM och det tE&re ut!rct
t bilen,
wr ellåMt
dä! Lotta håryde Dlni@It.

Ilod fölaökte allå @rianter av kryFl4
eh ålntng för stt ko@ fraD tiU kaDinem @n ho! trade into liikEt @d att
@ @a år en något fylug corgl-daD i der
gyllen€ @delÅldem 3ll ta! @n 418 lnte
fraE E! soD h6lst. E@ kon vl I alla
f&11-

Vl placelade tÅninern I bu63e6 egenhltdlgt thopsnicklado bu @h a@ktade.
l(aninefra såg ut att trLE6 alldelea {örträffu.gt,
det Er bote d€t att Du hode
vl en corgi goE tyckt@ plocka fnD @rhoD bsde, lör
Je Blutta av wfliFtlffi
nu br d€t av tut,
rot de@ bu! Ded
den fart mn hn få på fye corgL-ben,
Dessuton lät hon 6oD bara eB atodörtJust colgl k0n gön. Gnlmrm Dåste hå
trott att vl höU på att slakta en g!ls,
on d !u bft någon.
För att få Dågolluda !o be91öt vi att
d€d
släppa in btta l bur6 tlll€a@na
hnlnerm - hd hade Ju aldtlg velkat
aggressiv Dot grades lqtriner. Sågt @h
gjort, l6tta {l*
hopF ir via aovlådatr
soE är belågen utånför storå buaeD. V1
€! ver*ll8en spaDda pa cd s@ stulle
bändå.

lptb stod nu iae i bqreD, alldeles
stllla,
och beudsde de 5EÄ dJuren' Segå, neJ tripdan bölJade hon för8lHtgt
pa otulng,
salda, sa&tå pÅ tA för rtt
Seå plötsliSt
itrte skaä@ knlnerE.
tlttode bd pA oss @b EåA ut stt ha fått
ol.nst sagt eB IJ@btå 1d6. "Det här glg99
vieserllSen 1ddåde de
Ju 6ra Elpai":
lnte hund, reD €d gör det, 6åken var
klar, Blpar Er ddt, lDget auck od sken. Van vid Elpar 6oE bm E!, börJade
pA
hm ge@st törsöka ven& btdtrugaru
rfgg för att ku@ tvåtta ded, Det E!
itrte det lättaste föi6tås efter6oD lanlnel@r tydllgen lnte gör så, goD kiiEFde
verkllgen lö. att få den !@ eh når hoD
tycKc det Er klart aå a}rulle de mturllgtvls hå Et. th, åtet lnte hnlnsgar sa@ Et 6oD små @lpa!"? lvdua€tr
inte. NåJa, vl fortsåttor väl D€d reagörtngen då,
Bur lhge boB böU på de@ förstå &g
@d kdlirerna vet Jag ltrte, Es att det
@! hede6 Elpsr, det nr det iDg@ twhn on. Lyck]lgare hund bar Jag aldrlg
aettr @rkd förr olLg! aeBre.
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Glädjen och tryflkedct€n bland dG öeriga hudorEa @! DÅttUg. Den eDda' uton
Lotta, soB fölsökte ta aig in I buren vÄr
vÄ! stota dobeDMDnhån€. Med det höll på
att sluta olyckugt fö! håna d€l, ty han
håde ing6 anlng oo att han bade 3å stort
huwdr d€t höl1 på att fastE 1 gfuggen
beIlan sovlå&n od buren. Vi lyfte upp
EaD losade
en kanin llt h@od I 8tåtlet.
och sllckåde eh tycHe tydlitea ä@n han
ått "detr @! bla Sllig".
Det er Bu sert ett bleår scdaD d
skffade hnher och Jag har feKlakt lnte 6ett Iptta rycket 6edan desa efteraoE
bon åtaglt s{g'tdygnet-lut-kanin-hkt".
Nä! det tu @t&gs kol@r hon föstÄE
gätu ln eftersoE @t ocksA hör till
en
sv heues stora passionert En pÄ kvåll€n
fÄr vl fösa ln heme för eD liter tupplu!.
Dsaaru fölllyter
helt I kanln-andada
för Lottaa del. hlei
teckeB, åtn1trt6e
fö!6öker gråva al8
on att kaniDer alltld
föi hos oss år'det
ut verhr ö*drlvet
s@rare sÄ dtt httr
fölsöke! grä@ slg
Itr.
@h det
Fur son helat, lotta ät lyclIig
er huwdsaken.

MISAU liJiFF PÄ TCNET

Det w! t!ångt @ 6sligheten m hö3 atliDdå ett stort antal nedleqr ' sa8t !eP_
r€entaqtot för an&a rasor dadaE€t de! 20
nov@beF $Dlades tlU Cofglsål.lskapets sedllats@ @t det tå8s liU'
@nllga höstträff.
torp bkots Salt6jöbadeDs ko.@albus ' soD
såIlskapet fÄtt f,örDånen att dl6pon€4 för
sina träffar ocb soF velkllgen år Eå "rystgt"
sod @n bata hn öFb aig'
och stämingsfulLt
l&d rynnae het älteoppå och Fnnkakstårta/
!Ä!dn eloge ttll &mna soB tillbrlngsde
dage md padekElaggen i högeta hugg^addapr€*väUeE
huvudpusHen
upp
fijr
Mn
På
de
Fn - ett fötedng åv SrJe Olsson 6 brakav
cofgis.
tälEteat
Anlednln8en t111 ä@6@let @r det karakEon utrördes pÄ nto ygle.LegIS!-IgEtär4rd,
brokes oe Gärdet i våm6. H bddc file eh
bur ett sådint prov går
irtr.trerade6
"riää
t111 eh de t@ktlonor det gav up9bov t!11
hunablna.
de
deltagatrde
bos
Ett kataktärsprov består av åtta o1lka @Eenti tlår följande testas:
hupluet'
dådk!åft, skålpa, förs@lsluat'
nervtondltiotr, teaPera@nt, här&et sad
tUlgäryltghet.
cradering@ av mrJe sobeRt 8år f!ån _3
HJärtltEå co!g1-bälsniD8ar
+3 liks@ slutondö@t dår skalaD utsktitill
lrån
vs mr fölJande utaeende: -3 nyckct dåltA'
totta (HerdeB Electra)
-2 dålig, -1 eindr€ god' +1 aodtagbat, rZ god,
och
+3 nycket gd.
I€M Ringbelg (6tte)
dl1a corgientulet blev gtåda bsked tlll
siast€r dÅ hr O1B6on ohtålade att SenoGnltode
tet av testet 1&g reIlan +I - +l'93 fö! de
Dlo deltogarE och att det var-en Eycket bn
år
slffrå för en så liten arupP. Atskllltgc
? ???2 2 ?? ??2 2 ?? ?2 ? ?? 2 ?? ?7 ? ?? ?? ? ? ?? 2? ? ??? ? ?? ??
rädlgen, fick vi veta' de scbäJrar' son åld?
lig knvlar 618 över troll-Etrecket.
Ea @n dter en &mM mn red hund
tu b Ju schäfeh en Dycket pofarlä! taa
på gatan.
ofta honoch f,öper dårned rlsken att allt{6!
?
- Få! @n kloppa hunden?
na b@ olli6pu.Sa ägare. Cor8lupptiidaru bår
2
- Jåvisst, Jag ha! både Sasbidda
IortfsFnde kvar en dss kontroll övel n_
?
och Jdaprlt ded Dlg.
Ju
cobun
een ocl <lämed flöiuahet Ett @r elf,et olDd?
? 2 ? 2 2 ?'. 2 2 ?? ?2 ? 2 ?? 2 I ?'! ? ? ? ?'/ ??2? 2 ? ??? ? 2? ? ? ?? ?'l
re földa upp alla de Blpa! son seueB vllkot Ju är enoFt v{rdefullt.
Upplaar@E posltlon ät sUtså för ttll_
fället nycket gyDnsnB *h den låd d det
boslti@ 5t& d corglägare crbå111t från eD
sa nnrix @b lntro6serad FrEon 66 BörJe
olsson bör vl velklr'gen ta faBta pA. En elogc ttU Börie, soa ttots att håN hjärta är
Dl.E6

@
ho6 bd6hundaru , har en 3dd och rik_
tig instå1lntry tiu. au.o d€ roset son
ba@t utanJör deB beteckni4eu och aod
väl Eest råloats {ör noU @h istet av
brukahundBf olk tidlF!e.
tut va! rlttgå en hög6t latlGsstrt
kvåII,soD gav oss ed hel del att tila
9å
6lst sklldes för att 8å @r
når vI till
@h en ttU sitt.

!E!-14!-l4s3.!Ies!e!

f!ån deu al&D
Det @st p6tttw
Iabd€t tu utan tvlvel den ttora UPPslutnilgen krln8 d!4ayren ute hog Alf
Jönssd @h det toda te6ultat d b!
sett hos både hudar dh f6rår€. Jeg
hoppa6 att änbu ft6! av d@ soD töde!
akå1l aktlve*
upp ch säUer ElFr
deEsa köpare att deltagå i dletsy!tu€e!, ty vägd ttU ttevliga hundÄl gå!
CEILIå Nybelg
Ju ttll si6t genoE detas ögare. D€t åt
lnte tFF bundalns 600 får lära 318 rågot uta! först @h frä@t äg3ls sod
fÄ! låE 619 ått fo6tm elM hsdar.
vllEn studl@Lrkel ä! plaDerad tlll
leD fö! deE soD åf lntresserade latt
Lära sLg EE lngåelde on corgl, o!
€lpuppfttdning, siul(do@! etc.
En åv de fötstå @b lldstg corgiuPPdeB
vl bå! också halt en cotgitråff
L Sverige hat gAtt u tlden.
föda@
22
10 nov@ber och upprlutn!ryen E! stor
avled
den
StockholE,
Flu Blla tiotCh,
son atltld nä! Alf Jön63on ko@r tt1l
aept@ber ofter en tids sJukdon.
os6 för &tt ge dreaayr- ocb uPpfost_
Ellq Nordld ketrnel, ElgN@' år hnarlryaråd.
ke för de JtDSle lnoD tred ett E4 I
Vl6ten av bvåIlsa lotterl kol@!
av
osa
lbon
de
äldre
stantåvlor, aetr för
den ko@de Jublle@att tUllalla
corgi, ett Em 6oa betydd€ vänfighet'
6od säkert ko6er att bli till
skrllten,
gl.&d
öppå
Xn
@h
aak".
våEksp @h "skt
6tor glådje föt atla corgilDtr€ss€tade,
tlllsabFn corglEåtrnlsh sou vl trirlo6
@ns ed. !,iÅBga underbas tråfftrr ordFlGtetln &lltt
&s hos EIla efter qtstål.1DlryarD i stock_
hoh.
!ör tåsen kan hena€B lDaats a@ bl.a. L
@b geEom tumplotr Renordå Black and
Vhlte, Oraryion Ek@ords HlJa och Cbaaplon
Clyblrd of $ey. Ellas slsta hd,
'rcåy"'
alog förla h6sten.
]ur o*AtuLERAB
EUr bade sldrig ntgon Estdontk€mell
_
en hor tog oed stort intres6e eL6å del
AxelssoE, 13 åt, 5o4 Lot Pa I
på
avel
@h
andF
- CåilE
nedirds
1 det arbete soE
plåts n€d sin co.gi Casshr
- I:a
utBtä1ln1ryar.
ntrl-! ud Brukshundkf,ubbeE tåvMa wr Ce6sutoo en verkllg vä4, od
: ttbsar t 6tebrg den 3^2. Anta6edoåMi6ka @n kurde anlttå bÅde EId
- Iet deltagarale hundat @r 15.
Ulder
BåGklig" ptobleB och hEdbekyee!.
Red' "
alls tråJfar @h allt "hundamck" hörde
Jog Eldltg EUa säga något od andta bund_
näelBkor och dess huDdarr soE hon inte
sa tlll
den det gällde. Jag värdeaåttet
och högåkta! en Eäahn 6ånnl6ka son EIle.
Gönn Nllsson
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ffi
D€n 7 novede! sanlades d, ett tJu_
gotat Frsoner,på Stadabotellet i E61öv
för att försöka statta eD f,ohlavdelning av Corgiså]-Iskspet I 6ödra sveri8e.
Göran Nllsson, son ko@lt n€r f.ån
oB Oe aktivlteStockholn, inforerade
ter soD förekomer l Stochol,fi @h det
stunds
dlskutorande klart
cr eftcr eo
att santllga ansåg att vl här nere 6ku1le fölsöka åEta&o@ uågot lihnde.
TilI ordförande valdes initiativtasekreterare
aaren Guiuel wiuel8son,
Bergt udstr6n och kassör bfev hrln
br*ilI.
Därefter diskuterados ett antal Iö!igonon och
sfag till
olib aktlvlteter
det beslöts att styrelscn skulle uderoch sedan
söka de ollka altermtiveD
besked t111
återko@ eed skriftllgt
Dedlemärna.
Dfter den ne!å fo!rella delen av Dötet vlsade Göran ett Fr intressanta
filrer
och delace red slg aw 61tt stora
corgikunnande tlfl oss 6hdra, VXd den
började vl
fölJånde kaffdrtcktringen
aUa 1ärå k6nDa varrndlå och stämin_
gen blev hög soD å1ltld då lntresserade
hundägarc Ettå]ar saffin.

Söndagen den 26 wr det digc att t?äf_
fas för första gånten red hundar. Då 6aE,.ades vi, inle dndre ätr 15 personer Eed
ulgefär llks !ångÄ co!91s, på Stortol3et
i }hld och prorenerade geEon stan tlll
Där kunde hudar& lekå
Lldamstältet.
och mss och mttar och hussar utbyta
åstkter oo slna hmdar. å1lo 6ob deltog
mr övereG on ott detta @r en trevlig
ford att träffas på och att den oamde
tlll
flera flkEnde årtangemng.
Det kanske rollgsste rv allt Er det
stora uppseendet vi våckte r1är d koD
tågade gcnou iåInö ochdet @r lltsklll.lga nämiskor som lärde siB käM :gen
en corgi efte! ctt b frå8at och pfttat
när vi påsserade geno$ stefi.
prooeSaotldlgt son vi lnbiatd till
Daden gick hddelaade ut oE vår julfest,
soD går av 6tapeln dcn 8 dec. Redan nu

-sTtPP Dii{

]'

ts

har 25 persone! åmält slg och det gor
ått det verkar lovrDde f;t att vi ska
och ytfå en trevllg feat tllfsa@ns
Iärå kådB varandra under trev_
terligaie
llga och engeneM foroer och på det €ättet 6täth samanhållniryeD I vår nya
Lokalaldeln1ng.
Vl är slltså ganska nöJda Ded @d
600 blttllls
ha! åstadkoEdts, oen vl
dlf våldtAt gärle att vl bLir ännu fle_
ra so! deltar i ko@nde träffal och
soa vi plan€aar för dntern
sKlviteter
@h våren. ;i. Du int?esserad kan Du
bdra ta kotrtåkt !d någon av oss I styNaM och adresae! sod föliet.
relscn.
Vål ndtt:
tumel Wilhelffisotr
(jslöv 4
TaTt uL3/412 4a
ESröV
hrin

lÄrnhlll

ös1öw 4

ESLöV

Tet: o4ol4u

aenSt HedströE
Erik hhlbergsg.
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ren. Rlr€ cller skicka i.n en !g!aql!på bur rånga
gg!99 rörha#bestdllntry
böcker Lu tänker köIF och hur Eänga
sldor Du vill h i bot(en, ti11
Nils-Årne Törnlöv
nakdderv.44
ra3 54 T]SY
Tel: 0A/756 l7
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åoadr

våtue!

åål

isid*

p" åwn nlndre

kan ura
-r*isöpi*a.

ader

upp ?ddy och höIl hånden
rffit hns nd 5Ä det irte sHfe hölaa bur
hån &rrsde, se&t 6t4ts,åde I etken soF en
ån ett 1€loÄ' Jas
1l:I:" -i:::.:l rdt--värre skräcklnjasaoce
9:l: I:lig:l-la-vårLt hjälpte' trodde i
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auå ttufäl-- lt.-äå":å:.Xii"å; Il"fl"li',lii ii*_
reult;ra! i ått haD vld'".**,:il:i
r"s, röi ttt. ai
att r;dy sku'e vtu *r.

nl!t.

i.;,-jiå. äi"råii^.ii stort bels fråd
ten soa les nÄ6te vrsa {et. bn: tl*!liåo'"ll'å.;";;';;;;.
-_' . - _ -._ oD? Jo,, eu hans hun_
€lågsnål %r ned en bder dlket gJr ett dar.
.-_.'--.
soF mn abaolut inhade lMkotg' Något
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#
sl.ö@ der
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rÄsra
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det
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Elessnål brev det lnte, tun
riok
åter
rgen
urpre*
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I Ellrheten sv vih hstac o*"dåi'iii-'
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tes reddys mckskrm, vrr.ket
så lätt, b@ Lyckad€s till
si.t,
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-'-'. -::'-:" -:--::Jas

hinen'
rrukt'i€ stt ?eddy 3kutre u"'ta'ou
ä .r
-- :19-ll-1t:-l:,lol,t-hpotrsefad'av
:''Efterson ias hölt nåBg! otäcb sokor ju6t
ten h(8 6klDnbltå! Den lnte å
*
btev
Eturligtias
rae€ att hitta och tirl råga J-:iä
1* : i"::lins-så
åt reddv ått hen
"n -l::.Tid:
tyckteE bn tro ert cet
*'-.åi-åi":l b:11:d",""*
; --. -_ lEhlle
ko@.
hdn leg föFökte fÅ fatt i

den ktart se rando r dket 'u' haD
noe att ,,sprättå'i och mor&
,,kon lBen oo nf vÅgar,,i, . . . ".'"ill':.å*in affien gång Jas rrck sere r bend,

hrårtat
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lir€a rct oss I skosen dil Teddy hr l.pe-

iljnuii"": .lrg
"*rit,-i"-uiirl.a"u"i"i
Ii-J-iå."i
ä"iril.ria tttts sråettnso

ErJade elclka. Teddy höll-fa€t hn@ i
ucksklnnet och sbkadö hon@ aoE en 6l!64. Dot alorde Elg rasande arg på Ttsddy
Det @r
och även ChLcka 6oE hJälpt€ till.
bgra att dyh 1b och f,å ott glopp o& få
ett grepp I Dckskimet Pr' rltt @cter
tlll hud. lAngå giDger &dFr Jrg hu det
bltr Eå
ko@! sig dtt str hef,t plötsligt
5tark. Jog flck fatt I Gckskinnet och lyfnteftel
te bonoB lakt uFp L lufts,
Jåg
kåEpade fö! att få tag I Chicka ao6 wr ä51
soE en Ä1. gon blev fast tXU 61ut och bAda bundasa hö11s nu L luftcn ocb gråvlltrg@ tEfann slg undet Dig. &g bockade så
och
6Ebbt lag kutrde Eed rdE tp!åttlade
tJutande bwdåt, Iuet koppel hdde Jag tqgången,
åN.!s
ä!
git ed, det Er föl6ta
det oLltld oed. l€n det lö6te alg genon
att DiD dotter, 5on €l md! hde ett hopf
rep. Jag satte {ast T€ddy i ena åndcn ocb
Chicka I åndE. )fu wt bägge hudarm butrd1ångt,
m L hopprepet son lBte @r €p4tellt
lelde @h
CråvLbgen 1€\de, hudlrE
?eddy hade lnte en eDdsste lLten 6ktåd eE.
Eade någon sett qlg då d wr på väs tlll_
hkn shlle de säkert trott att Jag f,ått
klok,
lySgskott ell€r lnte @rit riktlEt
d6 bättre ett kort hopprcp än !'Dget *oppel aUa.
UDdet hela tlden bade Nuttc stätt I hkgmides och sett fölskråckt ut, Det shlle
a!.drlg falla hode ln att bära 5lg så llla
Ät.
Br€ddd dg, oed huwdet I dtt hä'
llgger en oycket kelen och 96 Teddy, belt
orehnde @ hur BÄnga gÄng€! Mtte haft
hjärtÄt I bolsgrop@ för hrE Bkull,
ooooooo@

VASDAG9M@N

av E.O.
Når kl@l@n llnget kElt t ss, br Jag
@6t lust att dla täcket öre! huwdet och
60@ d. lien bä! ge5 1ruen Påldotr och
stld höf, 6! on lång utdragen Eugllng
från ?ellee !u. Nu gåller det ått ldtagg
med täcket lppdeget
försFrsstäIlnlng,
ttU hkon oib a!@r@ frla, våntat ia8 På
ott ovådret 5kI1 btyta lö9. f]ir du klaa"
{rå8ar Dlb @n €h öpPB! dören. sA toneller Tl6y Bus 6on d aäbe! hån. Thy,
ger, lyckllg d g1åd övel att Dtten år

slut @h en ny häru.g dag bar börjat.
Når den värsta glädion br 16gt sj.g
(eller 6kall jag sägo den bästa) hör @n
en s@g fny6dng f!ån EEe r@. tusee
öFp@r och där komer Baa6e, sträckd
fägger buwpå 31a 6h gäFpar lJudltgt'
det på giiEgksten, så @tte får hålso
g6 rcrron, Eedan hn nådtgt dftar Pä
swngen. bcn 6en Ar värdigh€ts slut,
för nu snlllde bcse i kylskåFt ocb då
Nu gil_
en a@B tattlk.
tår @n ta tlll
bus1er det att trych slg t3tt tntiu
6e, gnäIla @h 6e 5å y*f,tg @h trwrlg
ut sön nöJltgtr Iör då gbäItcr husa€6
hjtuta. Ttry däreEot lägFr sig en blt
dä!if!ån, väl vetadde rtt det räcker
Eed 6 goe ttgger. Får Msse sÅ får @k5å hatr, När husse ätit lärdtgt då är det
Tt@ys tur dtt lågga 5i8 ed $osen trltkt
flnna, f5r det
sot skåpet där htffiten
ska väI bll ett :a! hudkd 6å soån1ngoo..
Ja, så börJar dagen fö! två 6Då co?ets L Göteborg, frå sxå :oraonllghetet.
son allttd
Först Bssse. den förstådlge
vet hur d corgl uppför sig bäde be@
@b bors (oE det lnte är någon ånnan
b3nhsd son sttcker upP) soo helBt .v
allt vlll hra ute hela dagen dår hrn
kan vlså ofla ancro vlllen spä6t @b
bstighet
ha.n ber, trots slD kortr kn.
tller dlken lych att få följa Eed:6
skolan och vlsat upp I hundv6rd'
till
@ra od oF en ori@terl,ng eller 6oE en
langdtrg få fölJa ced åEs fröh6 ttll
det f3r att wll.a ftr. VlsEerllSen gick
det irget ddile Ed @l1nlngen, Een det
wr oh bårlig dag.
5å ll1la Tfuby, hen sou lnte ålls
fölEtA! detta rred fosttan. Vårför fer
un tnte kulo uPP böck€r nät En lnte
kan låså d@? vdd är det för fel on ett
soffkuddår år
@b ånnat börn på stt€
brtä,
etler €d 6:ielar det ler roLl oD
Ettorna är llte fransade och wrfSr
får mb inte hopla upp och sltcka g-l!å
mn 5k.11
6nÄ11a ntulskor
i affilktet,
El lc@ llvet. V A ?
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