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ruttreFd sehetersre hr vl fått I
at"u"" As'ar:eod: vt dll all6 göra vart
båsta tö! att notswrå det förtroende Nl'
vtsat cs' lngd av o5€ ha! Dåao! qen
plestige att försEE' 14d bt a[bitloner ett lysa för qeD del' @n tillm@ns v111 vl s@ sagt 8öa vÄlt bästå
lor Co!g13ål16hpet. Vi åt ockae aryelå8'
E att ae Sållsbpet ensådan folo och
fbg' ått se det en ton' som 6t6@Fr
de ll€atå sedle@rnas behov. Hårklyverl
ocb propagenda för den egd personeb' soE
tyvälr tu 6Ä @lrtgt i polltlah sa@nhd!€ sripp€i vi Ju i eB sÄ bät liten
klubb' dä! Ea@EhAUtrl'ng' hjålpsådet

*b gott hråtsldp e tlll glädJe och
nvtta för samtbetet Ed alla o€dle@rm'
r flsa ar har säu6kapet velat h ett
"cortlDårk€"' och kr-Erlk l{altin har Eu
6bpat etr! s@ €tvlels@ gett spotronga
- i uppdtag att fraEtälla' Det bllr d'la
ett rot Dåtke I @tall ded eÄ "guldcorgl"
pe 8!ön eou n€d e-n tlteD "dul(lrlngl obkrrnS, dels €tt rot tyg!Ärko att By fast
pÄ klåderu' Typårket bllr tlefärgat i
vrtt' 8rödt och riilbrot. DÄ 8t!rd av
to-alsSuttlået komd netålbålket att
subventloneras sv säLlE&apetr sl att det
undsr dettå å! ko@r att koab 4:?5 +
potto, Så pas€a pÄ att töre er' nbta
Ar b1lr det dFare. Hade vI lDte Pet-ErIk'
utan hAst enllta en e@n koctnå! lö!
stt göte den f öllaga I glls, soE Pd-Etik
skänler StlklaFet, bde det btlrtt Eyctet dyråre och tagit rycket lAE ttd. I
oXeto Elj!@r boplas vl kuM så8e Där det
ar khrt.
r dettå DllDe! av tldnbgen k@et
ockse 9@ blla8a de EtsdFr s@ 8äller lu'
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På arsnötet beslöts, att en ko@ttt6 beståetrde av Slvert Nifssodr en sakku&i8
utanfö! SäIlskapet sånt undert@lmd
skulle utarbeta lya stadggr, soD jag
hoppas styrelsen kan enas oE ått föreslå nåsta arsnöte att goalkå@. Det rcre
skönt att fÅ ett slut på det onekllgs
gan6ka tjatiga stadgepratet! @h få så
pass e*lc ocb mturllga stadgar att vilDte beböver lAta hårklyverl hlDdra ner
dsentflga sake!. iien 61 6nä1fa ocå
spas de 6tadgå! Ni nu få!, så N1 br
deb att jånföla de nya sed, son Nl fÄr
på förslag så sEånlngob.
I nästa nleer hoDpas d kum bcrätta
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uder
året, nd de oftb ko@1ttår$
hr ämu
inte komit tgÄua på futlt all@r, Liv€t
kräver sitt, ocb Corglaalli februri
skapet är baaå en del diirau, även @ den
delen er både dktlg och stl@leraDde.
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får Ni veta det, @h
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dess örehr Jag !r en akön tld
fylld av sol och vÄr.
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presentera rappolter från
de ollka ko@lttAerB såmt delos ko@nde
altlvlteter.
hotokotL fren alsnötet,
vinst- @h förtuet!åknlngen för -72. FÄaot
ob corgiboken (!d.
N-A lömlöv) ocb nåaot
@ SåIlskapets ev. eSE Cet-utställning.

På {estnlEter,
A@rl}6s oots@llgbet
tlU Cruft E,blev Eq o An qb Kydo!
C:esta glupp 2;å,

ibr on Cruft's

SCP

hoppas vl kuM

PeDbloketiken Cegette of lvey blev grupppå Cruftå i år. lladunatscertet
vlmre
vatw av uDghunden ktbls Dusky Curacao.
Bäste Caldi blev bllndle-hanhu.den Ch
&llesr@d Gsjthyf,.

Och från ave]s- @h standsrclko@lttan,
fölslåg på en nera utförllE Etaderd för
*elsh cot8l penbloke.

i nästa nllmd-

På grud av ott
l€p. 9, 'ry€lsb
ldrest,
kuMt
utan medföUer

tehl'skt elaafte b! el
Cor8la" av E. Forayth-'
DedsåEabd detta nlEo!,
d 223.

I 4n2.
I bltlken Jör d 35 (L Qr nyttarens zerllE)
och u 40 (Iacy) hr'rpbln
red bltch" översatt till islätstruken röd tlkr', vl1ket,
efter kontakt red do@r6! uå D. Iinter,
dsat sig @F fel. Det ska1l t 6täuet stÄ
h e 1 r ö d t t k.
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Synpunkter Bå SKK:s
nya lydnadsBrov.
.{lla dsuilllilgsiottearetaile vet,
att lyabadaprovetr år popui.ålra til!etälhhgat, Eoh Eåkert gjott myckct stor n)rtta, Pqbliken har ju Iått
se, att hsdar av alla raae! å! 1åraktiga och välda att lägga ne! tid
och iatreaae på. Vad aon valit sår.kilt toligt att bevittna, år der eDturleEm soE sgdohalna visat och
deu goda hual de balt @eit sina hudar. HittiUs bar det Iwits teå klesse!: klass I 6oF valit dea låttare
ocb gom hutlada har mårt klala

chepion är ablolut lydig och komer
når Eu ropa! (zerliu), b6ile eD,
aom övato me! ilte klarat av ptoveD,
ä! lito m6ra oberåloelig i fråga om

mcd eå aånga trnång att de erhåUit
första pri€ för att tå gå vidare till
dea avårare klass U, då! maD e!övtad€ lydradrchupioDat efte! tte
etyckeE första p!is.

nu ock6å Bkett, Vem 6oE nu ån lEJt
hdd om detta - om det år Bo JonsEoo clle! sKK:s tåvliagsko@itte .å bar det eaugt min meniog haadlagto på ett åkada168t 6ått.
.Först kalake holt kott on de a1a pro-

Når mn visar uågot sod da kan,
ser d6t lått ut, och det å! det ju ockeå, heD iDEa haD komit 6å lålgt
har det lagtr ned mycket tålanodsptatvude 4!bste. Ploven ba! kaa6ke
ints varit allför evåra, meD iate
belle! aUtfö! Ittta. Många hudar
bar kldat att bli lydraflacbmpion,
aoen aånga bår tlots aåaga tappra
försök iDte klalat ett enda första
plis I klar6 Il, s6 t. e!, aia Polly,
Jag tlor mig krrM påetå ned den
erfalenhet jag ha!, ati en lydnad8-

rydaad (Polly),

Ilom K€EelklubbeD hat det gaErlatg
tått 6ånga lydnadachampioae och
?arje år tåvlad d6t os SKK:g lyd@d8hEil. Fö! dcssa hudar och derag
hosar och battar har det ibland
kåtutr guskå tjatigt hod semtu
gamla prov, och det ha! tyktata ob
att prov6 skulle göras om. Så har

ve!.

De

är nu

uppdolade

I tle klasaer

varav klars I ä! nybötjarklasr. Dår
f6tekorlee! ett aytt moEent, tandwiening. som ju åt bra att md låt
hsdcn. I klaes II får de hudar som

klatat tölsta plis i klass I deltaga,
I lnkellningsmomentet ha! ha! iDlört,
.tt bud@ på komaado ekall etå
i@ A@ paBaelat halva 6t!åckan,
varefte! dea irtallas igeD. D€tta LiUlågg user jag bycket iltskutab€lt,
då tjuoaingen med att hude! glatt

z.

LotMe! lsf,aade mot sin förale går
fötlorad, då dea uu hela tide! uder
ir*alludet vånia! på 'ratllkomandot'r. Och vad vilL mu Dai! maD kalla! in Bin hEd ? Jo, att den kommef,
soa ett sLott, förstås!
I appoltelilgseoh€Dtet lkall aplbrte! vara av metall. Itte så lått, då
detta prov ändå Jör EAnga huda! å!

"Krylxade,' ba! inJölts som ett Eytt
moE€nt. Håryid akall hEden krypa
cia 4 mete! vid sidan av sin fö.are,
soE får gå f!@åtböjif. Äppotterlngen utfölea sob i klass II.
.F'järldirigeriag år också nJr!! mobdt.
Kmmaadou "Eitt", r'6tå", "liggttt
Hudd lågges e{t6! gvliagsledaleus

ett besvårligt &åpitel.
I flitt bopp över båck skall hsden
i utgåDg8ställairg pA kobmudo hoppa öve!, på kotm&do st@a pe
udra sidu tilL desa tåvlingsledarea
bcordrat f6rare! komheudera återhopp. Håcke! skall våra helt öppe!
upp ttU 10 ch I!ån överkuten,
d€E 8kall he eE höjd av 100 ch ocb
s bredd av 60 c& För ea corgi,
6om har er Eanl<höjd Mdst 30 co

efter Jöraren av}ägse! sig c:a 30
meter. Förårea skall efte! avisaiDg
av tävlingslodareE koeendela bsd@ tiU stå[ande/ såttåDde/ låggude.
I{uden oka}l akiJta stållniog 6ex gåBg-

får

båcken vara 50

c6 hög. !'ör bu-

dar aed en EaDk}'öjd meuar 30 och
45 cm ek ll bäckerå höjd vara ?5 cm.
AUtså: en schåfer, en graad dMois,
ea irlåndak varghud akall hoppa
t00 cm, en mops 50 cm och en bas-

let

?5

cb!

Plateliggning okall nwera vara i
5 hiauter i förarens åal.a
Klass III år öpp6 {ör hu[da! aom
hlarat ett första plis i klass U. Tre
förstaptia i klass III be!åttigar ti.U
lydradacbabpioEt. I deua klase
gåt ilkallåndet till så att hunden
på }omudo
"Btå" skäll stasa i
ståonde BtåIlning efter en tredjedel
av st!äckaa, ilkalla6 på Dytt, låggas

i'plat6'r efter två tredjedelar av
sträcke och så åter ilkåIlas.

ÄaviaaiDg

i rilgens oaa Lö!Da, var-

e!. lludeD b6r ej uder öhiageng
utfölandå förllytta sig bot ain förare.
Dotta kalla! jag kadaveldiciplin.
HittiUs har det i Sverlge bara inlålts
hos vis6å lblis- och bilitåthualar,
drar eD aåile ab6olut lydad kråvt8.
Huuwida detts å! Dågot f6! fsiljehuder år vål höglt diskutabelt, I
Svelige haa vl iDte hrtrr&töler tlll
sådas prov, h6 SKK bar kaaoke
några cirkuedomptöte! i baldicke?
PlatsliggDiDg pågår i 10 biaute! utom fölarens åsyn, Detta velkar ll.kBgm eD dl€l andra hoh@t något verklighetstråMalde. Även för d mycket duktig bud å! 3 - 5 hinutets
platsliggaode @ hycket €to! Igflestdng. Nu 6kaU huda ligga i 10 miDuter på e! utstållning hed masEor
av åEkådare soh ilte bar en uing
oh att ett {ör både hud och lörare
sYuerligeu aervpå.frestaDde plov

fölsiggår. Bao och hEdar .pringer
@kring Eed €ller utan tillsyn, oltå
iue i rilgen, det prasslaa med go-

rllapEear, del vi6alas ocl rop.i
FoIk Ealtot sig mcA slnå U*a"t jonaa:för 'repsL kaaske t. o' !q, medl €n
löptilc De Bd tåvlar btrde föteke
mc frål detta - 1 syEarhet uuder

mdshud, Ma acd meB Bqqlläakta msront.
Intc hellcr vet jBg oh albt å! riktigt ge-

dettE ptat5liggdde - dellt ?risligt
ltt da åv rådod dsak€r akall as

låil f6r sia, at! et du,Liig btaltdlarLed
år doktig jwt för att deo *! av tlarrdrar, och sKlii velkar jo ldr avoln rned
raeludar i alla andra ramlnåsbaag,
TåBk också Eå förargligi dt tle tå 8e
sis Led som chanpiorl, oft dcb föt
tfligt iir beråttigad! Det e! näaligan
.å att \ill&oret for att.hli lydr.ad6chanrrid är, et! hbdeD miBt f{tt
6ft aBalra pxi. i ojtpeD klas! I Fld;Dhet,
Och det ho jq irt6 en hund db!årral-

sitt atbete 8ed aiF bEåa! spolierat av re! talklöshat och briot på
bjåfp ttår SKK:8 Bidå.
Detta car en lite! kryePt vernion an'
reglerna för LydladsptoveE, som alla iatlesretade ken rokvirerå {tåt
Sl(K. Av mina kot!&entaxer bar kåtrsl.a frugåtl att jag år ayuEr ligeD
kritisk, Vad irg Rhrar åt en må16åttnirg. Jag uot, att dot var av dtot
peykologiah bctydelge mh till nylta
Iör hudjlerliing€n övo! hrffid hget,
att det irgc vat Dågot oövet6tj€ligt ati
få ein hund ti1l lyduileebampion,
Som ]}!!'f,eB Er utfotGde ökade dc
lntleB.et, o& att, eUt tlor hruda! aneåldes tid utltålbingaraa. Ieålst var
{råtr b6rja!, att hundågare 6lu.lle ta
ser aD&va!, aå att hurdårna iat€ utsanade icke hudltgalc geem olydEd
och dåligt oppförarde. som proveD nu
har utjotnatr 6yns sårigbetele ercr-

sa att få e hud,

som inte

är eyc-

ket hgld och mycket villtg alåltilL, att
sdErlå8ta Eig så n''e.het tvåog sos
ett d.eltågaude i klass III iecbåt.

Det tjuoig. sed lldsad.grove16r
varit att ee. glå.lj@ och älbetllusten
lloe budea oeh det gBb ramdbetet
med {ötarq
NeJ, lydEdocbepioEt i kla6t ll och
gålE eD tredje !'elilklas!rrtör cham-

pios, dår

de

ke tåvla os

SKK;g lyd-

nrmutEkt ait hlaadraehmdar ehafl få
tävlå jult i SKKaB rcgi. Iolblår ti

rae få,
Jag &antko bqrde eotlvem vatför iag
dvåndc @alet skaddalör i bö"jån. lle€sa nya moBcat i kl&ss lI och i sF.
nerhel-

i

k14Br

III å! så två!a, att hs-

darbå behöver låag ftd av hhirtt, orr
de slGll ha en döjllBhct sit låtå 8ig
dc@ Mo inte desto ait.lte gåller
reglebra frås förstå utställtingen dett5 å!. lot. på n{gor sått har det infot-

mdatr ob ilett8, 1aå!ton, i !&ulet
l-Z as ltuadolDlt och i PM {ör dstånniagarnå i Matmö och vårtcrås sxod det
<Iet en Iret del qb llunalspottr lydnadRhud elligi geta syEtsmet. Nå! alet
blev Lekant; några dagar före tKK:3
avdolaingars åramötd, Isns dd iagen från $t(K:e titvlirgs&ombitta dld.

för att preseatqa och diakutera de nya
bertlidhelserB, trotå att bs sårakrlt
bett ob det, På örtra avdehing@E
årshöt€ kmde roft bara i Lorthet diakut€ra trågan, ette!6os de$ irtc komsit iD sl.dftligt en vecka l{'re I t Cöte-

borg verkade man taget På aålgen'
eea dår lovade maD i a1la lall ett
Eytt möte i deda fråga. I Malsö

ha! md varit orolig att 6vet huvud
taget lämna ifrån sig de nya reglet-

na, d! iDtressetade medlemmal
bett att få demt Ett sådat hedlighetsmakeri 16refåUe! inte sårBkllt
dcsokratlekt' och det borde ha Iegat i Keselklubbens egei ittreaae

ett aDala6t bekantgöta ile aya beatåffielaerna blud tåvUDgdiDtre6gelade. Mu har ju möjlighet att
geoom dagspressen tå 6ina nedfemar. Med alelb ogenohtålrkta
hastverk har Bc Jonsson med tävIiagskommittans osakktslgå hjålP
eDligt hiE meDlng hatrdlat @navaligt
mot såvltl Kemelklubben eom dess
hedleEmat, Iör att inte tala om
hudbälningen lnon Sverige 6vet

Jåoför ba!å detr I'redricgorska komhitteG 84tt att arbeta: &il har fö!6lagea till de nya utställoilSsregler@ varit ute på reniss ho6 specialklubbar@ och dåretter omarbetats fö! att låggaa Jlad

ho@d taget.

på år€möte@ l9?4.
EfterBoE kemeuuUmåktige fått llera Dotioner i dema fråga, tro!
jag lnte sista ordet ämu å! 6agt.
Så Iågg ilte av, jobba På med Era

hunila!, med uvånd Ett föi6tånd'
I Corgisåll6kapet viu vi gålB ha
lydiga hsdat, me! i glått och gott
samarbete hed matte och hu6a6.
IN6RID

JOSEPHSON

Anemi hos valpar.
I hopp on.tt rDdn upplödtF rbll
.UpF gön ..r
rla.trt tq Jrg b$
3Jort, vtll Jrc b.trttr töU.!d.:
trör Drt .tt lr nd.D taldd. d,D
tll rs tdrlr nlF! ail hr lyctct
Jf@ I dtf. Fö!.t. Echa lt Eltrn ltck.t Alup.tt @b öLrdå ! dre
!ör [rt rtygt. Ä6n ctt ! mulurtln8s ad Jrg tlor Ln hn pltrrtualc löt da angrra 6lDas, drkt.. l,!to tötlBdrlDg. Btt.r da tukr!
börj.dc tyl tv nlFil
rtt öL. rtldF
lD d. öElBr. D! nr del !öJdr eh
tyttr I lldr!. tll! d.t n! ttd .tt dtr
tllr6 hd.r d,..a till tl}år fötrt.
Tlcta .ltr .ut!ångnl'r8.r öIrdc da tnl
nlFil
Ltt6t t el.h.
OEltgt lilfrd. J.g .n .rtrr.D upF
t@trr Bd d6t lmda bcF De. Snrct
blF rtt döt tntc n. Dlgot onDttat,
.tt l. atr Lull ti .d atlar lLt ElFr,
tEt*o .tt dg6 6L.dö llagrrnr
eh
nt dDaltc. J.g fttsrafc lh! 6 stts
d!& tlU rtd., .a rnn.la @g.tt!
dct..a, -! .tt Jrg n! vtllre
{
d. blca .1a.. tÅlprn 6r Ju pt8t
tö! öFttt. .l J.a bö4.då tr .tt ttg
llg .pö\.! l st d.t GJ trsd aa8n.
hrllg !2r. dl8rt llct nlD.d
ö8s eb törJådc tiön töpöL.tt .DvtDda beDt. Da bl.v rUt .tadlSrta eb
.lknrr I rla törrat.tt gl. Jrt yt!t.d! b.n Dl d. d,utr ao tftt rlda b.n lIrl.d.
orkrtta. t tln föraatt.tt ttl clt r gl, nd.d6 d. rllttd dul,l , Nlt d. törllyttadc .tg , trntd. d. .lg ryc lt llt.t ry b.tbeeD.
SaaBda .6 au.uqrr tot da al8 trrr
ttl,l tlk.r. F6!.öLd .tt al ltfnd.
Et 16 6 ab rDvlnda rtyltq. Da EtLda hr t"lrt att orl!trtarr .13, nlr
da ltbtat&t., lut.da d. buEd.t b.Llt
14 tyag6. Dc rl3 ut rq or d. htd.
LFtp, D. Lud. Irt! ltt h.t tlr.b pa
Lt rö da atEiarr qtrD Jaa ttcl nta
dt Dd rtcd. J.g börJ.d. tF rtt -l!.8 nr "rlDr6i, dl LlEpt6t nt
Futr llli trt.lltrndr' !ördr.E.
Da brd! d6L lnaa ptrtt brö.ttora,
vtlt t nai8tr- ttllr br. JrC b.rttrdr d,B tör att aiitÄ Etr!fudr att.r

helgr!.

lil EtolDtra .trUdd nlFn
p{
.tt botd Dd patöUd .tt Ar nitrcc o_
luU. J.g lrlFdr htcrtaåra
nI- Er da
DUD E! nal-!..,, - XaJ, dat
lnta. Dc blr nlFro lr llglt rtt aFrr pt. D. Ir bbcltL (tdtot.!) ch
hu ntt.uhall,rri 4 vat!!lnlh!. VrI_
Fm rvLlndd utab yttrlllgrr. [!r!at_
.öhbg cll.! prqyt.ntlg. t.g tru tngrn rEladEl'ry ttt tvt?tr pl utltt.Dd.t,
Pl rb b.glnD sttchdlr %lFtu tlll
EtlltnlrhögaLola! lör olrtutdto t6r
.tt it bcldttcl.. på .Jukda. ÄrttllgbctcD tör tdlott t! llt ttoilE
t.d. flutl, tör ryclct vttt ole lno
cqtlnrcn.
Jrg lfta !.r ryclct lörtvlvlad och
fölvlsd, dl Jr8 rldrl3 b.! Löfr ttt
dcu .JuLd@ lörctd hq corgh, Dn
att !u flön ltrJ.r lnq tElD tuda
d.ltft*ar bln rsl,ast tör d.n, LE
rtllr UnJ.r?
tra GL6 .aEF tlck Jtg ttlt da!
tlngr lrdtEdan tv l? lmo! @h B! ö!c,
utlat.ad.t lrh Ftcrtatrböa.Iot$.
"Vld obdtrttto rv tvl Er ttUhöltgr
huldElFrt f.l.t Corgtr hrr .o d8.oErt fr.trtlllt.
biiagndt3 rDdt ( blodbrt!t)"Btt.r tycLt rltgudr ltct J.8 tth
xd Dtcrltilts rd Ltt hod d cbdultl@!. Jag vlllc Et. q drt ludttr
nlSot rut t.l Dl nlFD
Ir blodbrl.t.
D.t k@d. br bltvtt Dagd tö!tD.t!t[ I
n sy.t@t
tfU töUd re Dl..lbatlt.D,
.l.tt. trd. .J Lll'nt t6t t.F.,
-!
dl hl!.d
brd. Erit dödr .tt dta!.
Vld artrLt tBrtd Glrl rtt .!.d !öral6 oltt bd l,!11@dc ElFr, Da
ll..t. Dd d6[ .JrHq nr t ltdcn
,l-5 Ec&o!. Danr tallllda 6IF! blda
trlb Lrehr eh prthtr ugp'l,d E. ÄEr
6 tltrd lltt da rl,ln bt.t. uttodrtag
ri.t ! .hl$tgh.trD, Lrd. blodb!!,!t upDL8, h törlrdrtDg t .od.sllölt !
lrd! un onl6 tllt, ttt da angtr.
nlFe
drbb.dd rv blodbrtrt.
ld'r Uttild ösr rtt d.t .J t@tts
til8q lfttuA rJutd@ gå! .J rtt börl.tE.
gJllEr}I.FLrm
.ttcrlt öar rtt J.B
lDtr drlt ltt.rtnltaD attat törrta t.y-

[drv.c]u, dl J.s lth.t börgt lr8rL. !ö! nlFE,
Slcl tDt. rtt h!,!dn.
J.B .dBd. d,g @Ll .lt€rA!, .tt rt.
tvl alFu
bd. brti blrtrs tqAr ln
d. öEltrr vtlL.t Js tr .tt SaEb tyDl.tt tFtra latr blodb!1.t. Pl €tt ttdlgt .t dlu.v rbql, aa! det rtt botr
Io,otr .td -rllclD allar l!J.ttt6i!,
t rlt bD vl rllr nE:
Av dattr tFL"r Jrg .l,h .tr lör.ta
bctydrl.G .v.tt llt. otduc.E rvllh.l ltt.t oGL b.tt'rl.r tl lyclet. Lltr lntc b.ll.r Pl
.!l agrt allcr d vGtalhln utlltEd.
lts rtt lötata aD otrl.ltlj. rddaraöLd.!S, &d .Ut nd d.t lleblr rr ouh
tFEr.
Ellr.bctb Jörhon

ila yrtD t. D.t ldtr!

ooooo@

taaDrrDtat 6b utrlttatab ad
XlB. ba!, Nl ad lt$r dctt. ,kul,la
hr nllt [.d rt.tr ra'dtrgrD pl bttrtteral.Etr, rll! rlB qtlarr tlllsre
tE Dd fi bal dcl rDdE h6d.rr vtlL glr unda! baDtdl,rg@ brddbundrr,
AsI göb 6 rlol L.!.ltlr.prvr
Llltts,
3l C .t€tr, trtp. A.Dd t@b. ocb
gl h.lluAlq öer.t Irop (nttolyfl(l).
AlIr r.k. bwLh@drr. tot lvlgad.
vtd rl Sptt 16 rlt hllitcr I r! d.
corglaar E na aad 6tct pl aut utsn
rtt t"tl dst rliltr. AElutnhgrvtt
llcl do .ndn brndatu4d rtta! ocå
huaer rtl rld lldrn a €h aa Dl dr
vln .d Lortb.ltr LlcL Jycbr AJorde
6 !.@ 4t ,.3u. Dat n! rtottr od8ll8NE td att. bo. trln 8lE d@ rö!drg.!, d ilt tro:
tlU rlut lt rlgea Gtt bJ|ftugt
t.ct tlu rl1. Er ril.tUId.
upp @b
gJord. rllt.l
trvll8t tör d! aöt.botSrra onr vl Er t St@lbol.
bllt

FRÅN ctlrEnonc
tlcf gtaLhol. tör .! Etltlgt t!.vua Jubll.rrupa: Ett b dl .ll.rt_rtt
d.t nr rlt rtt. alq.D J." .T-ll
rtt tul ar coateter I ,r-':::_-

Nyttrtt!, Nttdtla.

tu
rcltNBtÄoTls8a

D.Eldr
I o gm

ch Buob

t@,

(ltldorcr

ir.J-i.i.Åiill-i"rrruttr) rg
A";":-ifi_A; ro_ror, rruy,
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l.ll"

"åTilf^il#.:n""f,,H5';"

b!!nd, l{t.&, .6 J.. thF toa_
dr hrn nr ura.llr 3 l! srdl. E !
nr dl rrr.b l€8 @b 6lt r, sÄFdc

pncc
a;; il;;.;:-;iluou.
t;;s:;;-iä-iäo
o
r_
i"ar;;;;r-;i;.r-irrrr^uca",*r rvrr

dffitEa, Nk.c och Jrg, @b b.d.rt
rtt al.t vtrrt 8& rtt "ltn 3r.b hu!d.! dtt.". Ätrb .e dcttr ltu sult t bn lotr Jrg tr lt rlii h.lt €b
blll.t ut.tr rtG drl tl,lllgB. upptö.Lru, [.ntt! flslllb, lör d6t ltr

M
llknlp.tr I4.s Ldr (Foutrldg! IIt.lllAbt 8p.cht/?, &r!rr SG.t) hrr 1F
pottcrt. lv YF@. oci Ktl.t.r Ssdra, sPhar.

rlD

f'''Jä:l*J:lli'"Sfitiäli:

gi;Hl:-ff'äur-r'o'to'ouii.i-åit " oolr''s d6 30 'E -?s.
:ll'"l:äfrf.::""*il'oläft.'1"
rld.L. Vt bat ElLllF! Jobb.t pl

tL BLeki
geJ aLla-corgl-eatuslaster:
Jag skqlLe
le vLua beråtta l1tet @ 6d fol& I
3yd-ö€trå Sverlge vet @ f,elah corgl.
corgl
D€t låt vå1 bra. Saken ä! hft d6 ått
folk L Blek1Dge och ayd-öatla Slåne
@Dt på österlån, lDte v€t Ed eE cotgl
å! tö! !ågot,
Od de late t!o! det är en koFtring
lellsn schålet @h tax sA ge! de slg deD
pA att dot år s väatgötaapota.
föUarde ordvåxllng utap€lades på
Asteltiio, nå@re beståd på lång1eh€6
hundhppUjpdl.Dg8bam. Vl 6r dår @h
träEde våm kapp.burda! @h vår co!91tlk E! @d, då Jåg bli! tilltalad
ev
@ Askedare:
tu
trevliga
huBdår
dod
dilt"
-'DoE
I
@d ett nesnde ögoD&ast pÄ vår
corgl, -r'Jag hår en 3Jå1v",
-'N€J, I@ Ed aåger nl. ht ni en
selsh co!gl?" gåger Jag soått ch@kad över att aågon vet Ed s cörgl
ät.
-nJaa'r, sDÄtt förvl.rBd,
"@ vilataötospets alltBå", seger EEd.
-Jaba,såger jag , 'rrea det hä! ät 6
welsh cofFL",
-rlta, &n det ät lu s@ 4k"' aå8€l
@Dtrd @al ett uttlyck l rrtlrtet
s@ on bn hsde atött pe en ldtot,
Då gav Jag upp. Tl1lligga6 bö! att vld
sa koo bå! ned aln
ett seMre tIIIfål1e
yästgötaspets @h dÄ ftck han sjålv ewgöra oD det @x så@ ns vll.&et håD tydUgen fötdtod att det lnte Et. hn tlttade först pe aln hud @h sedån pll vår
tlk, Erefter hen långs6et nshde på huwdet och glck gln vågr @ erfaretrhot
eh en hwdro6 rltuo.
8o[ Jag nä@de lörut 3Å br d kaPP.att Jag tdr
Anl€dnlngen tlll
hu&!.
upp det l8en ä! att vl nog är ågar€ ttU
Svellges eDda }@pp1öpnlnas-col8L, Htf
det kar ko@ sl"g belor pÄ att Dår vl
AKe od ttåBde våF lePp.hutda! sA Et,
autid
6oD tLdlgale !ii@ts, vå! corgltlk
Eed Gh oltersoB ho! åt upPwen @d
gE€yboulds oclt vblppet 6å tlor hon att
b@ å! eD vlnthuDd, Når då do[ flck 3p-

lbga pÄ bs6D eå skulle givetvlt ocLaÄ
bor Bös det, PA skoJ l{t vl beme Prod pA etaltburen ch ått sPrlBa eltet
trason, IteD det höIL en gåry på ått 6luta 11b. Jag skulle n:iDliSen k].ocb !ågn huda! @h stod vld Eålet @d ett tldhöll Jåg koPPlad
tagaro. VÄt cdgitik
bledvld d.g. Nd! 3å stalten glck och koppgreyhouDds
let på ss
Jaaåde förbt lD 1
törsta kufian btev det för dycket för vår
corgl, stt doh flc& €prlnga ocb lote hoa'
@r Ju reF rse oråttvl8aa. l,l€d ett lyck
gled h@ u halBbndet ocb stick llåg
611t vad hoD orkade, dek på utalda! av
batrstik€tet. Jut sd bo! skuUe eb 3I8
under och ln pÄ ba@n ftck Jag tag t heDne, våd 6oE kutd€ h häot når greyhdnd66 I nägt. 6e*u!d blfitrade förbl' @
lme på bDn, tös Jag I'nte
bon Ellt
tått@ på.
-oNå. Jåg flck Juln@et av Cotgi Pråt
så Jåtu där en ].lstå pÄ nla Dedle@r
@h blaad deh faM 4 1 Rodeby. B! 6
Eln lörvånlng @h gLädJe. Jag tog L@tald
ncd b@e cb tru år vt två h& t BlektDge
6@ gett @s doa pA att 6pErda upplysnlng
@h ln od vår rss, Sådtt vi vet aA fls
det bara fys corgls hår, nåellgd DiE
tre (tvÄ tlkat och en båre) @L h€m*
tlk. Ftru det !1e! så rcte det Jtttekul.
oD nl 6ob tu fuerc ttU d€o b6l av et.
vl hs nere t Blektrge sänder en hälantng ttU alla co!91-åga!6 ocrh hoppaa
få återko@. tbn då hopFas vl att d€t
uderhar bllvlt fle! ågBre ttU d#
bfa ras här Dere.
VånlLs corgl-hälsdryar
f.ån
Blrgitta sv@6ad
Pl 2755, fleaby
3?O 15 JohaillEhua
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,ur.. lrlcbn söLte upp gnm- ä
S o*
taDt@ eh hd att fÄ ElJr hdn@

ä
a
;; hurd en stund. - Det kn Ela llt€
m
våR, för m
företår du lllle
il be6värugt
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Yilken höst !
Av rllFe
rtu .htrdr Jrg .r.tt
lobb t hörtrr. fö! rtt Ytn lldrt.
d3lE1!g.! rtt dct t M 6 etlr dold
@rgl .l atUldG Jra rtc8ob tlu
wd8t'drr,ett
rldAtntrasbtrl. Drt
Er d. nrlllSd ttllnöt€taleldc dh
J.8 b..löt Ua EttG, .EDL eh cst LL .tt.r.o i! Lurdr tl rtlF!alir 6 B! kl&Edc @ vt' lplngalld.
Ch.l I blgd b^Util. J.g h.r, r.lo3 uI?
aoEu tlhlbct r€d rlaD Dyr -tcrtltar
ct b!f4D lbte ltt rtugf. 8l,og upp TVhE@ bot töt förtldnr, utrgtlcld.
.tt J.8 nr hcLt bjlEt"ttt.d pl r1!
m ttda latDarltt. hd 16@ 6 lEt$Elor Fn tlc} ottlr dl4r. lclltl&
Da Ftr att Jag B! urkorLrd cb .Irlta rJUr .tt d.t llg lkot I d.t, tör
trr rn rlbrt pl llbcrldD I 25 lr
rl llr un oog töstopthtlt upptlu.
9lor rUtrl rtto u hla.D, Lllul
.wL.!.
tör dd ku rn Jq: Ellet
hE? Vl,arcrlr,acD löBril Flryrllrn
I tjfrn
& .ngpl.hu lt.stod, d6
.luuc lrg v{l I@ bopt rd pl. GIct
d tunsr rt.g pl tc.t @h blev plrccnd I U.plt3 gnpp. Rlqdc dn .y.tGr
t8t rtt trh 6 hu duhr,3 Jrg Et, taI|da oa att alL corglbatl.r [r rlllE
pa @aal,.h *h rtt [n t na]. ttU ooh
rrd Lud. htn I Bagliarl rlg6 tlDA I
U6t,
flrta dag llDStlc alB !yat6! och t Lda d att h6 ba3tult Dl.ta tör €a
tvl !.d .! huttdrd. till Gult'., t.brorl -?3. MB Ek rlg !l.tin, nu nt
Jrg tssg@ rtt gl pl cq8llrh lls.D,
lntr unrLntlylto! dtg Ungr.,
FU$ta &g6n på luEan vtsrda dat rl8
att llasa tDta nr rnlll utrD trbda
abrt ebgelrb eh vl,Ua Ftr tcro pl
oFg.lbDds 6tb. Dct Gndr Jla La thli
lrla rl! tJhh rtoltld [r Flt, Frt,
tlt. Dct rtclt. lltc llDgt. Eq.töt dg
för rtt .lnlr Br dg t ar.d6m eh
börJr d aFluE lt3r6. Dlr gLcL dct
btttra för dlr lad FdrD ltt F.t ta!t.r tlll rd llut t rloLn iö! 23-30 l!
a!dan.

Vtl*rE bört: AldrtS blr Jrg tllt .lf
d t!ött. I dttcn rv desrb.r Er J.8
rl trött pl -tado
.tt Jrg tycktc
d6 6dr J.c ltllat }undc lon Urb I

h! rlr .lrg . Jsg glct
rlng@, nGJ, Jr8 töll
Irtc tör $A t!@ pl d.t dl! Dd .tt
hopF upp plsg och glrd pl Dr8dd,
d.a Grdi J.g Lffi! ad hoppc. upp ut
rbee h tln llre uLa, 6 dat bsFt
pl att vf hr! rlsHrtlt vlcLlkletr
rd aD t@ !6 thlr 8eDil drt eb br!.
hL.D hoDFr, rltt rc -gt tlygd upp
rcd tct attnDd! blr,cl. bl!@ pl bsdrd nbar @b lag Utara 3oE lör
.tt.llpF.tåB8r
lLekrD. Ått Jrg rp
alan lmr
upp baFr Fl rtt nlat atört.r ut I fölct. .Llr oob .hdr vllt
bl$d tpFUaot, .l lör .tt tl .lgF
taUrr,bt och LopFr lnr otfra! Jag
da eb tUts rlg ut alDg@ -gDctirIr glopp. V1lx6 bö.ti bE v6 ftct
d 3:a t aDgalab d tntc Jrgr talt att
fört{d av argclala Frb. apeicllt för
cDglrdFsB, hry, bqEht, bd8bt, pry,
prld, 0.1d, n6t, Et, dt tör rtt Lntr
trL 6 d!td(. dtrtrL. drur*,
Sl SrJrd. dsgern Gr eh Dr Dlil
alt d.n Dglab tldlnrdrta! tör tdaD.
OlrtvLt bölJrdc lultrurGn }rlsgh ltt
p6r daga! lN! och dln UU. fDtlc!
tiltllld. rl3. nDat lt trq 8rarl.tr ltrtluodrD-i s' Jrg tf ll atn --,
a6
gc4at FpllLnda - "dl ir dct Ju ll4rllSt rtt Us tlllhlo do @l t.cb
lör ll@t". Dct ttchc Jrg or ett bn
rld.
Vlll d llrr Lln[ .D nåta uhadg
oldertUgt .l l.k ut @h n. tlUqud.
Xln rldtar blcy a6 ny, dtdc ruEt a@
or hd btt L lrido, DJöt rv -taD pl
ltdllb r@trqn.g!r, ttdUaE ut@trd
r.d Fllt-ga, trhda dgElah ror råataid6tcKit@ g1rrll! ebrD, Iur Jrg
h.d" hunlt fl nkt Ed d.t cnt lr.t.
E b b.dG hob aGtt tlll.tt
båda {t @L
dlycl .tod pl bordct .lkr hldlt bÄdc
hertf,llr @b bGtrlt trrl. aJUv IM.
J.g rlg rd r! z6bl. luttrörs rotaaL
xr ocb Dr lge!, oa Dd r@a @dabdr ptl,l.! klaEdc Jrg rv rtt håDgt
rd rl gdt .d b.h ttdc!.
vl fLcl ta .D 6Dgolal corglLcnel,
Ld. åErrG PBt C\ftL!, Allt %r toptsD
både hd, LcEelbyglEdcs ocb hEdrrE. vl, llcl .. Sult'r l tel dsg.r eh
jh8 tötllrlqd. .tg ! d. tL8tt Jyctrd,
PA dcu låttcut.tubln8
nr d.t drlllgt lltc hldrltÄll, byg5illt luft, rll.
Död ocb lut
lbtr upp ur

HT,?,ff:l
Er rtnltgr 4h s Lörda utra atölF
IIuh rv atråar lör lrtf. .llc! !a+
turfrF. AlIt nr d trDt.rtr..Lt tör
j.a rl $8 br! !!e t!t. D6nlt ådlti
tttlyal.n. Att tc vln ilc.teo d,E
rlr vl ErIE rätt hd.e ftrrsd Gllr
E tlt P.ulrhtcdnl6,
nr Ju lttå d6ptlrs.!d.. vt Itt. loa 8öE G rG!
!lrt. l! 18$ ri! rtrtar ch J.8, tör
al ltcf.t rd Jrg ahttrilr pl ttn
d.!.! bu Jrg lnt. altatllt pl (lcn
Ir, kD.lr d.t Er d.t Lultröro lnt
tlld..
Euralm! l!a!

G.

ltedbclf

P.9. Jör.d Ed J.B bl.v Frlnd nlr

g8 l@ b.rr .l[
rltr nlt:

w!

l! llErt

t

D.A.

€orgi.

D6t Ir rttldr8 eh et ba! gatt ut
pl fo!|upro@dd, D.t lnktu gott
I dd dlrtqngr lE tcD utrv hrdr! |
td -d rttu *h buqt p@Ddr
d@ odttrhf t[tvlg. Vttltl*t
aHttar. Nu thu blr götrr .! r'atot
rrk". och .o 6 vllupFtdtsd bund
glr bd llt8t ut pl a!ltL.Dt.E,
DuLtlg tttch: oJ, dl! .t.cL.E
b.r 6u g+t I -E€4. g! poitlo! Gtsde
dlltry-' .L.U aog ltertUb de.
Jlller. dl b.da rtte tltt .tt dot 6r
t6t E!rcL.t baotl t dån dJuptrt.t
braddt@ J.a töpt!.
J.tl, dl 6t dct du td !f,t eh
"..tld" t Ett. eb Jrg r@ d.ttllkt! Ett..
lördG I ndlon rtt I trrul..tq
tlw s }egeDd ro .t5.t. dt Cud
.bFda tY,.ut rt r@
nvbcn,
lrd. hå! d.an ltrlD .lt Balr! bn
hrbda Ln!å. 8D lltln brd Et lra.D ocb byctt€ dq. tFti .n vr.td
JrLt lycbd.. vlt E ltc lDt! t. dd
tulbl.,
@ vll etr btt r" hEda
ahE och av d@ ataprd. hÄn H!ilb.
ned@ rtlalt bolv att dda -lI[r i, ovtM€rltgr ttda! EbIl tlbl
Dd atlDtnda tEual.
Drt lu lDtc Dt ntlt o cotgl.
vtlarllg@ trt h@ dd lty4adc s6t!an, ED hrr du tunlt beud llllel
!l l! boD dlg ttoEeB lör hlh uwt.
och hto .llllct
bo il du rlull!
t1.pF nlg6 ru! hrsd ilg@ s&4.
I.J. ltbeton !tlD! tDtc'
8! run Enl6 av httuu ibp.LE lörrldr
I BaJcB. G.nr. ltt
daD lltragldda, Ba Dd datr alllldrtt
deD
ltlt
hedo! hrr hyttr !t
d@
Dt !ru. t@ llr .Upp. tlll d blt
a1a
tf,u.
lv
Dlrlör blbr Lvlbor, vlas, tö!
trubp. EEaat. trgr duD Looatast o avlrida!:

o@doo@

-&|6L*llh{dfihiffrlc
lrddrlaffi.-l
.

n.J: }h| it vt hö, Du tL ge vlrt
nllur 8ol.td' G+-d.-vtllt4. gtol:
h.d. rltt a sta .o. Jrt fö!co.
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ra!tssBov

Det är eB hårug frlek @8@ en
röldeg I Do9@bet 1971. Våakan pA
rygg6 ktu
lttet tung. Den lEehålappottld Etsåck. aoclor, mta!,
bel, rpåsele, spelltu
oöh vgs@dy8 att Bttta pe ute. fabtun och
Jag åt pÄ dg ttu vart fölsta br&p!@. AppellJ.useb, sos vl ,SeDobgått
ab r€lutaa
Ded ett tlofflcleut
tEulsprov ban för kulsdeltaga@'
a@ @bA 6kr tevla ed @rardrå L
Vt vtDh! ådJö et
Fåmlac€rr.g.
buae, s@ aÅ snåUt BtLalt qpp föt
atf körs oss htt L allå Eolg@twrden,
Lloclon är bala 06,20: D6 slsto belvtl@a fraE ttLl Slt Stekbolsavd€l.tt
dng€ l].ubbtugå hado Jag b€tålt
pI@@B
lör att lulta ur FabLo! allå
doftd l!å! bE löpånde @@ 5.lsy
gaD bllr helt dr!18 av så
dåth@,
gå ql tEalor på och
goda dottd,
tac&åt DeJ tlll alla våaugs skJutadbjqdlddd.
Vt ko@r flaE lag@ ttU lottDl'Bgq d t8oldnLn8€! @h sa tår vL
traåto vldare ut tlII sphfålte!.
Förata [@nt
ä! 6pårn!!B 3@ n cd
och
tve vlDtl.a! I oltl€ rtEnlngar
JaB l8ggef, df,t
tre appoltföreElll.
åper ocb fet sprl!€g 4 lAag owåg
eh
tlllbelo
ttl1 FdbiaD, a@ altta
våltdr vl.d eE pÄle. Vl våDta! 20 Dl.r.
eh aeda! å! det &gs att låb FablaD
ge på, D@@ är lF@
vid vÄrt
ger klartedsD.
fElt ocå t[ovledsrd
FtrEta apporta @ikeps.
F1a utfert.
8ra. Full falt lgeD tvÄg. hbldir tvärsts@r.
vlDketE: oJ då, Ett€, @
spElrb Jrg för låndt; x(b@ eft ögnbuck 1 luft@, dår har vt 6!Äiät tgetr
eh futl falt tlU !å3t3 dFpolt, Dh
tq vt den, BE go6a6, Eaktå !e! nu
l,@D dåsta vl!&cl. Fl!t, den dtikela
toA Dr brs. Slata appo*oD, Då! tåt
tt den. Eårltgt tsbtani 40 poäna ftc!
tl@ tlllgsr
vl, SFlalroweat@
DE åa 35 poånA lör Bodkåht.'
t1ll kLqbb€tu8ln
vl gå! tulhlo
för att där v[Dta DA att a]la 6kå bll.
plÅtauggklås tiU Dbt! mtHt,
pA 30 !-avEing 3 DtB. Dod föBa
atåd. - DÅ aått6r Fabiaa Dosd t

nÄgF 6rbba snlffat åt
vådret (rh &r
ger
löptlb!
det bAU, där MBeE lrt
slE apå!. IÅngt botta. l&a Fabla! ht!
LåEt dee. 8dn biitla! le nÄaot orollat
,. bllckd.
Nu år dIIa sanlride och llrptlta@
ko@!. De sh Bn eed på plat8U8asA att
dlDgsn: IottnL!8en ha! utlålllt
Jag s@!frr och
ftblaD sl4 U.gga !ä@st,
tlD.ker pÄ Dt! 6ödlts Långpror€Fd. Nåvå1, vL lågae! ler huidatu. Det 8At en
Dl.nut, det gål två. Nu bötJdr Fabiå! se
oLyckllg ut. k! s]-l,cl6r sig. Det får
ban. SA 3åtter !a! slg upp. Det tå! brn
avdtag L poårg för, Jag håIl,d aidrEr
DÅtte hn slttå k6!. lGn ael, dlupt
olyckllg reso! han alg upp p! alla tlEa.
Der gick ÅlI8 poåry: Jst de lrudo!
provleda!@ ritst, "Bå ttllbal4
tLll
hurdsru @h res der upi", tr'@td sehd€!
Er dot-kG!, når htn r€t€ slg.
FgatoD aekuldet soD koatade 50 poilrg i
Eu ahU lortsättly.dddsmMt@.
ntDgs bll?
Ja, härnbt ko@et 6Fcialp!o@@Dtet budföling. tHå! vt vant&t på ve!
gl66altad t
tu, bltt FablaD .lltE!
bolt ster
bucke!. 'Ett trettttal
&ts
gA å! det dl vÄr,tut. vt
löptLldff.
50 D ttu hJålpaåf bdlöltnSsEtråch!
fönr@ ocå håIsa! pA honoD. FabLan
lyfter på b€Bet @h.8låppe @ 6knätt
på honoE. OJ, oJ, hÅE å! vl@lg nu.
ttLl utgåDg3vl, splilge
tl}Ibah
Iä8et. Js8 böJer DIS tror för att koPplå
1oss, da kopplar Pabtan fast. På !{D
ae, h6lt borta lråE Fd har sle gö8.
Mvål, laa lår loss hon@ och ko@sdelar 'r4rsch". Fablan g6r verxligd
tvåB, @ fastBr på d spä@tde flåck.
J.g ta! la hono! föt nytt för6ök. ha
AA! lvlig, Ea fs€tEr lgea pÄ 6åm
fIåcI. En trtiat för d€u nollaD år d@k,
att Aå6taE Ålln haahunde@ fd8t8de
dår.
V{ tar lolfeftrt
@b dålott€ kör d
fg{!g D€d lydBdåDl6t6,
Nb !.bl.d
@h lag alr t! pe eppeuplanr år Jag
lltet ololtg ftu, Ed hrb 6*a bttti pl.
Jag våge! inte @ segla At dodrD,
a@ står på E! al! sida @ plåB ocb
höJe! al8 b€tygsplakst efter EiJe
m@t,
vl aö! U,rförLgheti lsdö!gå@d6r trttt
föU, plåt€låggsod€ uDdet

'ilitphud'r

.

.

torta

Irata försts
gÅ!9, då tö!s!d hte tAr.tae

utan

fo!tuättc! att gå EtEt 10 o, !ffiUnl'g, appolt€rllg. Fabta! tJuEta!ta! s@ Ef,Ll8t, @ år 6 av de fÄr ,,r.
soD de@ dag n€d l.ått Dysdö vdkll-'
gd aptDrtear och 3År d sju. Aopp
öve! tåa|l år lget plobld. Ean atår
stl}la I utgålgrlåge @b hoppar på
ko@Ddoi De. soa tlttar pe aåg€! att
ållt råg bF ut. lrd llq det tåclo
tllt dtt *o[p6naen 50 poähgant68s
vld platallg8nlBgs?
När allt år k1d!t' daDlat vt t
klubb8tugan för betygs- ocb Flautdelnl*. Jåg sd t@ten red dLplon
@h fråBr lörstktlgt @ Fablan är
D€d och bltr. kutaj.€dåletr Ld oe.h
pelqr på 6lsta bl.dot. hn koD på
slata pbts. EB 6r godkäld, 160
poela Dg8te @n h! fö! gdht.
fibla! ficL l8O. EaD tå! eu stor ksn
sr Elg, lö: ett hÅa Jobbst dukttgt
trota 1öpt!.1@! lnpl nåsaD.
Nef dFdet teEre gJotde vl ett
offielel1t bruf6prov och k@ !€d 234
poålg pä tloEdo pIåta av tJugoeq
doltoilade. 22{ poäng gd uppfryttnLng
tlll nerta klaas, Ds l@D an fer

t dsn slo da llaB av lelaktå$plov @h lult- @h b6raelpFv'
soE n@
hete! beEhibfaFrov.
Fabl,s! ba! klåEt d€ss IE@ @tse
dh hB det gick ttU ah Jag btåtta@6amnBent.
bttrJa

Eglblo Asalsson
ooooo006
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++++- 5@ ttU blata ntl@! r@rt
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snö'.

Ttdlgt

en @ry@, 1 BltteD ev JdDsrl, börde q1 stte ropa, "tltta det
6aöar1" DÅ bfev det fart p{ oga hutrdar'
ty vl v!a6t6 Ju att m!8mpto@Bden
@! 1 faggo@. Vi boppade och 6lottado
lut @tte @b tyckte bon tog oBi'dlgt
låbg tLd på alg i@n hon blev fördlB.

Ttll 6l6t k@ vl allå lall 1våa. Kleloa Dr lnte @! åE 6 Pa mlgoneq eb
ute Er dgt så yltt @h flbt, atos
fllryo! dalade ned Dot d.k6, Dot aåg
ut soD od hola Nödbge Er klått I den
vltaste sa@et. lrÄra koppel

hadE @tte

t haDden sådet E! bås ott r8. pl
Bd nosd före @h plöJde vi lå44
spår L deD orölda tnö!. vllh gliidJerbU tL gav upp, det rlldlat €lode
@11a! t!ådata@r8 pÅ ku1l4. SlatG at tLU dgi 'rdet hår du NiaFe det
år vål toppeu, dot kåffi s@ bo41l".
Vi glttde Då6un ott d Ekulle kr.ss,
vi tsrå splang oDkrlDS. ocb leLte och
sFätte e!ö på @!aDdE, &tt6 kaatade snöbouåt Bon vl föEökte fAEtP,
vI tlodrle det @r @nUgs bollå!. ile$
så€ deD glådJe s@ @&!, Ef,tel en
tl,@ rolEd€ mtte på oaa och aa att
d6t wr da8s att gå h@ @h såcka
ttUotte och Ltuhqas, lö! doD ghlle till 6loLan, Fölat lÄtaadeg vl lnt6 hörå be@, vi bnde Ju så JåtteroUgt, vl vtlle di eladt ltte Bluta
Jut då, lbn de 6a Jag tlu slam,
det åt @g båat st lyder a@ra sått6 vål Dtt€ pÄ @€ kopp€1 nå6tq
glg och de h! vr, Ju 1nt6 1€1o", vt
k@ öve!6s oD att vl skulle förSb
s€ llktlgt ntHtga ut @ €n strtd lEsD,
för dÅ g{! nog dtte qt Ed o6a 6
gAlg tru.
En he:l vel6 ltck vl. hå så hät
rou.gt. llr6e tog @. L btld eb vl
l&t€ tlll sto8d fls gÄiaq, dh
fick vt sprlD8a €l DycLet tl vtlle.
D6t. cr toppd: lbn s@ såEt €ri
'etter
@ reot" wr gnitD €tt E1n@
blptt cb nu. år alet å3q grått ocb
'trlrt, Det ar för adgllgt, tYcke
Nl,€ae
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