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Icdlddv8llten I CotglaållskaFt
(CS) lntludent trCP år Pe! ar kr
t! ö:-)'
l5r- (?ör frltudedls
IleD tDsåttet pl P@tglio 7o @ 27 '
6 d brglsåtl.krpet a6 @ttå_
85re!
IAXIÄ

dto

@ä rdrest:

colSldillltllPet (l' swrb {eLsb
Corgtsåtltl.Pt) blldN.l€ deD la
fcbsrt 1063. CS år l36eler.t
r€d SpeFlrltlubbh för Slllakat!_
eh hirghutd.r (ss) ' rdrosd I
Dlla s4or.tr&. BB8.vågeh 29'
182 A4 DJuEboh, teI: O8.t5t 03 43'
W

3S gZ

7g-2, lledledsvSlften tDL-

lsGnt SsD-bladet ilr kr 20:-/lt.
flSiD !r 161n tur r3@lent n€d
sEFlr xeMelllubbd (gK) , nd*ss:
Ixntskrra, 40, k tl2l, rll 37
wemold, ter: oal23 ?4 90' pg
ll 77 - 5. [edledwljtea l*luderrt tund!'ort [t tr 43t_/år.

IblåDd, när laa llaa€r athlöa @h orosr
alg tbr Co.gt.ållaIap€t,
Ja, d alalle selert
blt lörvldde o! Dr. dtots hc oft! det håaföEöker
töratälh
!t& vtlLa nl år
der,
Jrg
ocb hui nl år. Det ä! lu tå rtt vl lldrlg Ellt så nÄa8! förr och Jaa LtbE! det aob ett
3to!t anahr rtt d skrtl tycb att nl llt ut
nåaot posltlvt rv ert @d1eal6F. En del.v
os3 260 perafier är uppliLlare ocb ut6tällere,
@n det år tDte den atölttr gruPDen. Uppföträft.3 et6a pl de utdare @h utltlllare
rtäl.l$lnFr
toB lnodnas lv N€nnelllubben och
(SSD).
svensh glllskap€- @h blrghut'ds]lobh!
och FEDdsa h6De hllle!
r€dt pe hntdn
svertt
dar, oång. rv dd kåE alt! blodltljer
ge @b EEltDd I husdet, ocb de åt dycket
sob röt corghvel ocb co!81bnlar
! lllt
upplijdnlng, !&n Js8 eEer lnte .tt de år typlsLs roprelettrDter
för Cor8lsållakap€t6
dh rysct Esen, utiD de åt olltd
rdleer
år vål att Mn bllr t@dr|den. Det Enllgrste
l€. vld ett FIpLöp, dd ordltåta mdl€@
hrr etr eller tanske ett par hurdE!. Nit 6tä1ler ut äutder eE eller ftoF glnS€r' tbhnd
Mt bundeD
DeD 6r1lga edl@3n
lDte rllr.
blir deD chatplon €l trt
3od t.llue[edld,
t!
den llk!
det
deD
tnte
dst oK, @ bllt
I fadtlJd'
ttrked fö! det t all. lr deB tld
d
.tt
aYash
br
vl
@b ofteFo
alidjen
s sud F3, s! levet det llDge.
.tt
ktutt
.ll.t6å
.å8!,
Jig föEötet
Jlg
rv osa bar hunds s@
fnE tul ttt de tl€ta
tr lDtresse_
ett rv !ÄEa sndF lnt!6lsen'vt
rde av YÄF qna hudrr. d elll 6kött dd
ds vål' t4 vI ur lnte
rått ch oppfdtn
€h
lntr€aset att åLa rut pA utstållnlnFr'
ge!
I?
t
@
vl
iycbd br ett lltet l€l I
rtt det
DXtemt I! vl taclr&d
sln aterlö!.
flBnt de, td offrst närtrn rll stn lrttid
eb BF ulpå.Lrdt_
pl rtt t6n BBen tFnlt
ell€t rendterlört
6 r! dcn lnte tölrtuat
tqlt. OaL d€t lr dålfAt vr' t4r €tt rvel3råd
för rtt de 36 vlll FF a,n
t.!ållshpet,
ttx skell tå siklunnrg @h n€utnl hJålP.
(b ,1l13hpet bestod sv bP uPpfödara
Ekulle dot Eta ett ryplet
@ä ut6tällorM
dållslsp, @b vl åt wrkllgen tacksklullvt
'iåtm
rndn son [r red. Fi! r18
ållå
6r
ftt
tlffs det rngeläget ått nl ve.kll8en får ut
@h dÄ Är 'ttdtrlFgen
Edl€chp,
av
ed
nlgot
lä*en El}an oBs alla'
al€n tedDhÄllrnde
ekBl tlll €r 30! vt åldrlg
TtdnlDgen k@r
r€r nil utstållDlngår @h rålkErpaiftryf'

br !l aegra synpuktet ellet ptoblen
år det d EöJltghet för d att gös er
btirda där,
Corglboketr, 6on korel ut i År år
liockå nagot, sots Jag trot blia tlll
ka stor gl&Je d trYtto oE @n år 4p€rt eller a@tör' ds Jå! ni }äaa De!
ob på s anen slda. Erket, aoE 6nå!t
B*all bli klatt, hoPprs Jag nAqs elU
ba, al€t bar @tlt PÄtåtH lålge @h
eftotlängtåt av dånga.
En åffaD sak son betyder oerhöd
Dycket för Elg, år att hunda@ har det
bra. Det händer rätt oftå att Jrg få!
koataK @d corgiå8ale. r daa br Jag
sA glåd efter ett te16fo@Etal
6rit
eE @IP. tu! hår
Ded å8å!l@n tlll
a.tdrig fönt haft eD hud son inte @t
kude tnt€ f6tt
@lPeE
sen ald
upptrs,
och bättte Mtte, Tw?irr fåt
O_ k1ont.
@! Ju dl @h då kontaH led et$tta
Jag skulle öEka att @rJe
titlheUatdet,
eveDtuell @lpköpåre awåddes att köPa
etr colgl, od b! ellet hon lnte hat nyc_
ket ttå eb lnttesse att lågga ned Pl
under bns första levhuDalea, åtd$tone
v11_
Ddser. CorglB Ar i[te @ b$utld'
den ä! envls
h buBda! å! det före6ts'
kodekgäller
att
@ra
@b klok 9å det
eeDt @ 6n vlll €n helre I eg€t hs'
Att den åt klot betyder lnte att den
fötstår låEa för@niBgstal eller d
bestraflnlng I efterEkott. Jag önEkar
skull'
för såvål ä84tu5 6oD hudatrE
att alla 6oD hs! corgis går FA hr8 t
Ittet @nltg dkel dr€syr. Corgln 6r eb
arhtshuDd och iBgen sofflockllggBre'
er fö! la@n nl 6äfjer erå El6å tU
glädJe'
er sl de bs@r där de bl ir tilf
för lman nl låtd eF tlhr
l" ta*
""
aDs€r'
ffi16, det år ett stort
lbte ath bll uppf'ldare
in u^.rrt.e
len vara sklckllga uppeb utstålbre,
fttalare Ar 6toMd i sällskaPet' de ht
soe de Senerö6t devårdefulla hGhper,
Isr ned 6lg. Jag vet inte on det &! 6e I
sndn F6or, Jag ttor d€t l@pPt, att upPgör si8 ett sådant bo6vår att
fMsa
eh
föUs dc sålda €tPårEs utv4kllng,
stå ttU tJäFt ned ad ![d och handI
Btt@'
grlprtg hJäIp, oE det se Er dtt
Jag tror att allå @lFköpåre bn verlfleI ådu
!a detta. Jag boppas att de åktis
högre Erad 6kal'l @dverh I tldalEen dh
t pFkdela ea sLg av 6iB etfarebetel,
tt€k bundh@bP.
ov
Nu öGkar Jå8 er colgleltu€laster
ea skös so@r Bed eF
alld katqoiler
o dl nött icd t höst:
.iigr",
Ing.id JoaephsoD

nvtt huDdBradls?
ko't
eller eJ, @n nu kan hsst
Medelhavet @d
och @tter reea tlll
blodPld
sl.na huda.. fri6ktntYg,
eb huodpass ä. allt son f,ordra€ för
att få ta Ded buden. FYra ttmr
ta! resan. Eundlou@I@ @h Reao
Ea@rbetrr och fr.o.u, 1@J EAr regt@ksuära resor tilt hlta fråtr
hols, heå, NorrköPlng, JöbköPlDg'
Cöteblg och Glo @rJe t1sda8. Båetår fru lEtld af
k@ ldtlotlwt
froUe. MerkostmderE bltr rlsligS;
ulder fentlolappen för fotulltetelE ocb så någla tior för @ter dål
lntresserade kan lxnga flundJ@ruleE
tbgcharter"
tel: 08160 71 60 eI14
oa/62 as 63.

Foror-ÄvLtNG
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fö!
Vt är I dht behov åv cotgiblld€l
m-äDdanål (chd eller ra6bllder).
Dåtfö! utlyser vi nu 6 {ototävllng
real tvd klasset, fårg @h ssrt/vttl
utatr flm ptlser. Fo@t m ellel
9xL2, Vl planeFr att låta göra
elle! vykolt av de 3
lörstorlngar
b8atå I @rJe Lbds,
vi vtll säs ha bilderE för€ d6
15 Eepteder under 4tu: I Catolld,
Vetevägen I' l9O 60 Bål3ta.
Ob: GIön eJ att sk!l@ ert eget ocb
hundds räM o& adless Pl b6k31&n.
IBga bllder sklckaa i letu uta!
cs !örbebålter s1g råtten att b€hål1a kort€n och aätta in d@ L
vtsaa På
sor komer.tt
eltu,
6ärl1sl6psef tffi16.
I Juyn sltterr B@ kltrrger '
Per-Erik VaUin och kaae fludberg (vålkård hundfotqnf).

sTYe€rsEtt
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lO Sept.
l

t hela Srerl8e.
anordeB utställnLg
@h prognn för åIla corgilntlEBdade
boFs vL.
På lördågcn bllr d€t utställnLng - vår föFta certutstållntt{
gaitdagen ko@r att bJude på lårorl.la prqråE sd id boppas sbll
lntt6sdo elt Faaa alla corglfaBtagter.
frän "sP€ttU lördageE utstäIhingi har d prellElnärt fått klårteks
claldo@renir @ Dlckle Älbln, E4lard; seheteråre I fre Uel3h Cor81
Idse;
lmoha€re av keeel nildel@nor. ItF Albla & käld corgl'autolltet ocb do@re öve. bela vårld€f,.
gtstäIlBltgeB ko@e! att bl1 9lE&!91! or aatal'et huDdår i dl @h öLl
35. Dssuton k@r
wlpsh@ för co!81 och någm fom.v
koMer upp till
lydEdsprov att ord8e. PM oE utstållnlngen Lo@ei att 5ä!das ut tiU
D€dle@tu.
Prcgramet 6der 6ffigm
l.
2.
3.

trudetologi

ko@er att dfatta

(etoloc1-Iåratr

El@ntAr genetlk,
Avel och uppf&ning

@ dJued

tre ås@r
beteeud€).

av selah co-91.

fö! Er utanJö! Etekbol@oGådet 8tt 6F a€d beb
Fö! stt derlåttq
aUå t st@khoh n€d oesJd ått 3täI1å upp E€d
belaeD vådJar vt tlfl
sovplatser,
aUa tillgäDgltAs
södage! dd 16 septetur år €uag @n vl tlo! lnte att det al6IL htdra ntgoB att @!å ded I stockhob. vaLet av belg At be@de av mntbF
tet red Norska GrgiklubbL
&g fraD af,@dcl.aa @h prlckå ln hela helge för colgl - l5-L6 6ept.
k@er att ut8å den 25 auguatl .
1973 , AmåfDiq6tiden
Lipplysntngar, P[ ocb bla*etter:
Brr/tsnr

Nl6sN, cii,snrrG@TN 11, lrs

UtstiUlptnPskomittån.

lrete- och stald"!&omttt6n
bllDge!,
Terry Dllllnb@k,
Såll1n och sivert Nilsson,

34

smomur. Tål: o8^o t6

fungenr BoD utsti[1n&gBk@ttt6.
Gö!åtr Nilsaob, NlIs-Ase Tös1öv,
EoB ordföiåde).
s@ tugeFr

20.
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p6-B!it

OM ÖGOxrÄRG.
Pl lölek@n
tnlednlng hs. A€16ch Stardaldt@tttån
bott att b€dånttl€de
ndd o0 ögoDfärg lter st.ll
lllöna
I fCP, B.U. Norgan hrr .krlvlt o. ögoftrE I cn sittkrl
FrbllcF
nd I 'The t€l5h Coryl laagu" Frndhk 1969t @t h€la artlkeln tl.nb,
öEraitt
åv G. Dillenbeck I Rel6h Corgt Fnt nr 5 -63, EE Vål.1nget6 sttltel t!tö!d6
t Sg! nr 3 -?O @h hN.
li@ åiersrtcs och Frblic?hts
I ne
Arblt,can CorAl Cftib'6 lr.iiilettcr
rfit,
B.nl
----,

l.

btcan:

j

rfnfi{r brrib ög!, Bor nnllgeh
lalråiagea tr cgentltger lnte korekt
.ttcr ttADdrden, ffi aågef, nn6tbst
att, hffilqB
bed båieta feg". Ungr
bundl! br nGddtutG pl utrtällntog pA
guö'iv l5ut öion, !6 ag€stflss
ld pålren, D66! [r teknrlt'*i*are
tlrlt en to!r6lt. äD dat bl:rm öAat,
td del ger att båttre uttryck.

",,*T:,::t,:l';::
rv @t päIacE fårg,

;; it"tl;il

*B ctt Jör drkt
ögå är .tt f6reda. telföf
ett föl
lJuet, Det d*ttgaatc
år deL .tt uttry*d
förbur aket @b lrteulgent
- bllcka flr rholut
tnte blt sklrp
@h g€ndrångårde.
E drk!fr
eller sobeltårgad ccgl
Bhll ha drkare ötm In e sldtärg.d.
En trefårg.d eller blrck an tan E€d
€tarka shrtr
BrkerlnSlr
t huwdåt
sbll
ögon - de få! dock latc
ha $.tr
f 19 shrta, har deD endaat aurt Bid.l bttr ltgonltrtg6 löljå då raa pål30D.

Y€lah corEl o.tdlgu ahll ha drke
iSon @€ett pål6få.a6n. Dåt iir d@k
tltutet
Gd lJust blt8rA ögon (t16ögon) ho! blue Frleflrgtde
deophr.
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Lyokltgtvta hrr d? flosta.v vlr
d@te DuEn upFårba@t att fårg€n
pl i8rt hos en pedbroke relsh cortd,
ttll aLtUed Dd do fld* årlda na.r lnllslg€ @ldiger corgtB, lilTf
sktlt ver. "sl .örI 6oD 6jl1gt". Det
hlnder doct tdttrbnda ått pflbrole.
rad koltcLt öaonllry ler MrblDa på
.tt aigola! lrrt. år Dörl bsm .
Dån 68ilX. strtdårdo ttger "CCdH
STOIA V^RA TöAlTgilA OCB

xrnnts
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rd, nÅRETg FiiBc'
(,.:rid 'bldhd{rig rltb. tbe col&i ol
ltrte led i dcn uEprunuthe cdt) ftffi
6s ctt
ltF atandarden rn låd6 tlll
@rbehdca
förtydligrDdå dl ltuihrdd
rt hÄBd .v. d€r ång€Isla f;orgtIlubhru
,,
.:
lt4t.

"E et /.?ta

coa; noort,

!z AEls- Ab'stqdqrdlqitt6E
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telr 08./59 30 29 z,
!t Eu Vrllng€E
ta lÄcköv. 20
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CONGIBOIrEN
Co.SisåLlskapot celebrels sitl
ut ded för€ta bokeD oo corsis i
tryckas på koE6ttryckpåpper oed
cctrttdet;! höEå 6idor. Nå60t ur

ti-oålsjubile8

8etroE

ait

8å

Norden. Boketr koder att
19 ceatlaetar brealå och 21

i4dohå11et: PorträttSilUerlr
skötsebÅdr lashl-sto.i,k, trrd. !r8r

4g1ggp1,1c{Vrs

sKÄrL Oc(sil DIN

coRGMtÅ MxD+

För att få Dl! cor8l iaförd i porträtt8åIlcriet (Ju fle!
co!8Ls soD finas diir ile6to rolisse b11r bokon) fordras att
Du tl'll reda&töte! 6kl-cku ltr?
3S ntt toto, av. aå god kvalitet 6oE uöJl.i6t, ay huldeD.
€tetavla i tre led (fråa eor och
$ Uuaeu 3ullstärdi6a
och. mmoroaor).
- får til-l qch &od farfusf*
S Ctaa fote hel]-or att tala oD yed sod hd fött upp hudea
och Eä! de! är född.
$ Gäraa aågra korle letle! oD DiD trevligå oorgi.
$ oitt aan, adr€86 ocb eyeltuet lt iel€f ornle€r.
$ satt ra t9 !- kr/bud på cor&i6äI1skapst6 po6tstro.

Keelq och aaalra uppfödare kåE annoasela i boksE för att
pris av 70 !- kr,/6Ld,a.Då ilgår 9! bitd.Ytterl-igare bilder
koBt{ J5 !- kr^ild.
Analla Eon äF introsserade av att åeoq6er! i boketr odbedeg
koltelta redajEtören lör ett ned hotrod atlEkutera utfor@lDg

och p?is.

alla förBtår är dletta e! e!or[ satslllg av sä-Ilskapet.
Det skulle varå av Eycket stoat v:irde oa oå nånga aoo dölll.gt redan !! be6täl,1er bok€a ocb då sätter iB 19 t- k pe!
bokr vLlket är boksrs 1å6å prls, å CS!6 pA ued uppliivedG
oa 4nta1 böcker ocb valt dea/de 6kall 6ktckas. Boken boräknas utko@a i decenber och ileo b]-i-r då .! utaåirk! julklapp ti1 DIA sjä].v och Dinå bunall"ntteasoråde vätrler.
SoE

.R€daktötels ådr€66: Nil6-Arae Töra1öv, Eekadervä6er 44
r8, 54 riiBY te]-. 08/?56 r? 15
Corgl-Eäl-Lskapets poEt8'i.o: 7O OO 2?-6

Shicka eå spålt Eod aölLiat in Ditt @te!1q1,

rI;

arsol,U?

srsra

DAo

15 sEprBntsl:R +

CORGI BOI(EN

ha utsbotat deea koDpteiteledo
dtudud för {elah corgl penbfoke. Vi skulls nat:.lligtvis gåna se attr den kaile Sodkåblaa ev SvenEka Xodefklubbe!, 6om d6t tru är rätts vi oas efter överFåtta1Dg€n ev den €!g616ka standarae! @E ile! år tJryäF ktrappbätrillg vadö! den
Lnte eutid tolkåa !ått, Do engolaka böcker soE b€hedld corgl.s bnkd ju ockeå
ta upp gtealddleh ocb dläle?ter komentsla dsn på bra ryokot Btöco utql]@ ea
vad €Jålv4 stanalddlen tu l eEp!Åk, I vå! ilkoopLetteriE8o8todud,,flEs aleBea
CORCISI{ILSKÅmqS AVDI!g- oClI STÅNDÄ"RDKoNIIIITD

koD@atera! lubakatlo.
Läaer @n rdbeBkrl\Eldgar för ile kontLnentala !åssna fLuer E! att dleEsa är
b6fydlLgt utförligue åin de e!ge16ka. (ld och achäifer beskrlvs t.sx. på f1e!a
sido!.) I lnelika godkåedos oyllgeB en utförligse dtandud för pedlrolGa och
vårt fArs1ag bygger huvudsakllgen på en översåttalåg åv dlema.

Vt hs ttb-kt att doea utförl1gde atåndald tl1ls vlal@e skulle fugera Boq
konplebent till ale! åv FCI och g!(K godklinda atanddd€n. Den skal1 Bkickas tiLl
e&tll-gå godkåDda norrllska corgldol@o ocb de! Ekal1 åve! I!r&a ekic&ae eftc!
f!åtr CorgtsällskalEt. trlenllgeE är ockBå att den aka1l i@ehå1la fotoD oc]r teckn14gd f,6r att ytt€rligse vise @d soD är rå.tt och f,el,
INNAN v1 sätter igång att trycka uppi.konpl€tterilgsEteclddea'r vil1 vi dock
PlgsonteE den för lir'Clis lesd6 och vl är lrycket tacks@a iör FydpuDkter från
e". In 6å lår€e är det barå 6tt lglg$ och dårför år alet oxtra vlktigt att ni
hö! av er on n1 tycker nÅ6ot är galet, SefrEt aleu I au8usti -7f eåBte vl ba fått
th eilre €ytrpriD]der - ahlv 1111; Eva ValiD8er, Låckövtigen 20, 121 50 Johme€hov

(ter:

Oa,/59 30 29 eLl"€r O49A/71O 93)

!'öR$LAC

T

II,1

TO@I.1dTTJR^.{DI, 3T'}I{Di 'TD FdB iiEtr,SE COAOT !8IIIROXE

(Utdbetad av Corgie$l,lBkapeta r,vols- ocb St@dddkoMit*6

1973)

Eelhet6l!tryck:
leEbroke weL€b corgin skall vsa 1åg5tåL1d' kEftl8t och stadLgt by8git €et gs
irtryck av kraft ocb @sa 1 ett litet fomat. D€! BkålL vaa aktlv oob upptr6aa

Eoiligt oen våDLlgt. utttxrcket skall vda venllgt neu åadå vaket och i.!tellig6!t'
Köneprågel! akal1 vaa tydligt @ke"ad.
EEL: On corgi fåt aldrlg vaa skygg eltef, bltsk. Dea b6? atdrig ess 6å låe och
he Eå grov b€Eto@e att den vorku tung och klunplS' @n få! lnto bellor ha 9Ä
tle beusto@e ått den bl1! Epäd. Ett skapt el1er alugt utt4rck åi! eJ önEkvä"t.
Storlek och proportioner

uÅttligt lång och 1åg. I(roppeE (frå! bröEt€pets ti1l sittben) Er uppskattiingsvis dubbelt så l.åD€ soo ne.khöJden. tuatrkhöidon 6k411 vda de1le 25 - 30,5 cm.
FEtrt: fi@dd qfchst över eLle? uder standddBtolLek.
Euvual:

llurudet sk@Ll rse trj.Eagslärt och råvliktddo. Det Eka1l vae våi;L €kuet och
får aLilrig voa 6!ovt ocb oiidelt. Sl@Llor ska1l v4 tä8116e! btsd .och flat
nell& örote!. uåttligt stop. Oadst svogt nndaAe ldtale! oob wagt avsEal@lde
no9. forr6 åtligged.e lä.ppa" uod aErta 1äpprånde?. lvståndot @lte Eckk461e4
och mitten ov stopet ska11 ve feE åttoldeLs av hurutletE totala läigd, $oEp8ttst fbrhÅLler 8iE då till skå11en soo tr€ tL1l feB. N.€rXrgge! ek41l vsa rak,
l{oaapageh belt sErt och fu]l8tilldtet pLgeEt€"ad.
!EL: l11a egebFkaper Eon telders att DiBka det råvli}å bttyokgt, €å€ou rod
skal1o, fö!.1ltet stop (son hoB co111e), utfyll.d mder ögone! (åoe o! bul.Ite.rler), för låag aos, aLltför l@lGat stol) ach kori noa (6oe boa chor choil).
Konvex eller konkav rosrygg. Grovt ocb oädel.t buad, För @korado kiBder.

.!&s,
sb.lt vå€ nötöre ocb hofrollera @d Dä1s6G tå!g. 3n Uu bud f,tr he
ett ljuue öga ån en D6rkae, En trefårgEd euer blek Bd taE mal övervåigeAe
sv@t hurud bör hs diJfk8e ögoo - är hurudet överyd€edo !ött skaU ögon9årgen
f,ö].Ja de! !öda pälssn. Ögouoppulagen skall vsa ntrd och redelEio. bed väL åtLlgtdils ssta ögoalockskanter.
!El,: Gu1a, svsta e]-ler bIå (s1oE6gon) ö6oo. dgonen få! ilte vsa utstgende'
fö! atora sl-Ler för sEå
ögonea

9:99.,
(troaen 6ka1t

vda @aioleiola' uptrrEtåeirde ooh faeta ne4 ira{å rörliga. De EkaLl
vu4 anett utÄtf,iktade, €n tälkt 11tJe dlagen från aoEtipten ge4o6 Eltten d
ögat t11,1 ölonspetoana och ti11båka öör bi]-da en 11ks1di6 triegel. örat skaU
salta ars@ba 1111 6n Bvagt tudad E!et8.
FgL: Pör sEå, kattlLEa, Fpotolga e1ler Mala ö!o!, likso4 f,ör stor8 elle! för
oJu&a ö!oE. Pö" högt e116! fö! l.ågt &satta, 1j.t6on fö" tgtt blea öro! för€tbr
belbetgtlttTcket, Rore!-, tipp- ocb hä!86roD e! greva fe1.

BE,
Jä@a, Etarka tgnd6! ocb luUtq,1iAt es- elLer iårgbett.

FElr tfuer- 6uer ud€rbett.
lelg,
TäollgeE lång, torr, @skulös och l6tt v?iLvd i nåck€n. De! ekåU b5ras Eed god
terdlg ocb i en DJuIJ b6Jd ]-irje övergå i rygge!.
FE!! Bjort- e11€r av@ials. l,11tföf, kort ocb grov bala gof, ett gtabbiAt lnt4rck
ooh år tute önekvårt.

i(!o!!/Bål:
Ryggetr sksll vda 6tdh, aå råk sob döJ1igt och untefär 1l,ka lÄnt Eon n'nbröJdo!. Korset Ekall ve btstt ocb av Eedel.l&iltd, det få! Llte vsa sluttdd€.
AJup och av nedel-lålgd uod vål uteocklad€ ocb väLvila revBröatkorg€D sks1l
"åe
bea. I)ea BkaLl frel-flÄa a€tt vae tiggfo@d eed dt€n a@laBte dlelon nelle frubenoE. höBtbenet 6ke11 vda baf,tl8t a@t ekjuta fte Bå Lånat att fölbröstet
bl,ir väl utvecklat, f!å! side bör bröstlinj€n o6d, sl! lägEta del Ek&lra ailer@e! 6t!d ovadör hedloveE, auk11trj€n skall €nA@t vda svsgt uppdrag€D I
aJurldtlet. trJurpatiet akaLl vda kort.
tr'E!: Rud e1l.6r f1åt b!6Etkorg. Åvsa&lad av Alup ocb förb!6st. (fuer{rlvet 1ålg
e11e" kort bopp. Eögt uppdla8et nJr!st1.
Sluttedg kore.
Saes

:

Nataltg stubbsv@ ellor kupe!6d så kort Eoe nöJl.l8t. En svslångd
5 ca år tillÅte! aen on alen bä!6e högt Bkä@6 ltrag].irje!.

upp

tiLl

trrd@e ertronltetc!a

Korta bs e6d klaft1g bebstoMg. Skulderbladet lålgt och brett Eeal si! Lå!Ads61 llggede 1 45o vlnrel eot horj.sontalpleet. livorsoea av ss@a Lålgd so!

skuldetbladet eller bågot kortde och blldade 90o vinkel oot skuldrlbladets
Låingdd€]. Skuldorblad och övelam Bkall ligga vå]. lntill kroppe!. Ubde!@eB
ska1l fr@ifTån sctt följa bröEtet€ rodnlng, -lrå! sid& ska1l de! vs& rak och
placeEd så att eE l"odret linj€ df,ågen från skulderbleAetg högsta p@kt påase"d
genom e1let strs bakon anbågen. Armbågma skal-1 vsa riktaale rakt bakåt ocb
får irte vsa utstå€4de, MelLeDhandea s!ial-l- voa stdk, freifrån absoLut rak
och ff,ån sidlan enilast Nagt vinklad fleåt,
EE'J: F ensysk froat, 1ösa €sbågd! ?eka elLe! ijvelkotade nel]ehänAef,, rake
skulallor. 8ör kort övere.
Bake ertreniteter:
I(ortå ben med kraftig beneto@e. llo@1 viniili4g i Laä och has. Overdriven vin-kll.ng är lika felaktlg soo al-1tföI rakå vlDkls. Låret skatl- vara btett och mskulöst. Ilasoea skall vara korta, p].acerade lEngt isåi! och såväl bakif!ån som från

Biale llacerede lodreti not horisoltalpleet.
lEL: Itjultrenthet och kohasighet.!'ör överalrina elfer f6r reka vinkLd. oaåtxa
!6iiLede! och dubbeLhaE (överkota1tr6 i hasen) åir qycket allvarflga feI.

las6a:
lassama skel1 vare ovala och riktad€ rs.kt fr&åt, De skall vaa våi1 Elutns Ded
6tskå tranpdynor, välvda tår och korta k1or. Sporraoa bijr vda bolttagnå,
FEL: RMda, spretiga, fånga etter tlea tassaa, liksom inåt- el1er utåtvridlnå
tas6at,
Rijrelser:

lriå och flytende ned viigvimande 6teg, !,r@benea 6kaLl fdras vdl frddt ut& att
lyftas f6r hijgt. Detia förutsätter korrekt 6ku1der1äee och vålliggede mbåga.
Seddå freifrån !ör sig itrte beren exakt paål1ellt utei svggt 1tråt fö! att koDpensela dat koxta benet och det brealå bröaiet. tsaLbenBrörelaelna ska1l vua treaftf!1La ocb Cliv&de ned 6ott påskjut. gåväl frd- son bakbenen skall röra sig liLa
Lål8t freför son bako& sin lodfinje. Föttelna ska11 röra sig psalLetLt 1 röf,elaeriltningen utd tendens att svänga utåt, uysta eil-er kot@ ivegen fö! vår&dra.
Colgin iir en vallhmd son dåste ha fria och smidiga
s@t uthålfighet
'örelser
för att tuna utföra det dbete den ?f avseald för,
X'Eh: Korta ocb styltiga röle1ser, frl1ede el1er höga !ötelser likson trålga eIler lör vidla röreleer,

hård pålB åv nede11!i.ngal. Kort, tjock och väderbestiinallg udetulL
varlerd !å o]1ka deld av ktoppea ded
nå6ot Liingre och tetue hå! nat helset (krage), på bröstet, buken och bakslde av
1å!et diil Aet btldd 6.k. by*or. Pälsen på kroppen :r koltde och mera åtliggeal€.
Pälsen ske1l våra ak; en sag vågighet itt tiLlåton eeE eJ önskv!*d. Detta i:r e!
påls soB bytes varfbr hilneyn skafL tas til1 sasoagbetobad åvaalsad av underull förutsatt att Fälsen ä! flisk och välEkött och ej stU? hefhetsiutrycket,
FEL: MJulc, stråv e1lo! locl.lg pä1s, .jll1tför tl]m och l:orn päls, Avea]aladl av krd6ie
eller byror. riFluff{ = en för lång och njuk päls ned öv€!d4l\en behåling 1 ocb på
öroaea, på brögtet, benen, fötte!, buk och balde1,
P€dbroke co?gin skall vises i sin naturliSå !äls ute nÄ8on fo?d Av triming eller
kliplning, E! viss putsEing av tasss och bolttsgande av morrhÄr ar dock tL11åtet.

iilrelat-ivt

necl grövre och läagre täckhÄ;. ?ålqfilngden

Ytterpälsens esEdfäxg €k&11 va?a r'öd,sob€1 eLler fåe i olike styrka från sed
till- Ra}Iogly, bleck ed tm (svelt Ded rödblum tecken elter ett tJesttut nönster
på huvudet, i öroneE, på benen ocb a-kterspeåe1n.) Den kan äveh vaE fam eller röd
ned svärt sedeL. Vltt !i! tilLÅtet !å halsen, iltljgeD dalvl.s el1er scE ed lE1 krå:
ge, på bröstet, benen, buke]1, boo?! och son en sB1 bl.äs !å huqdet.
IIET,:

!!!,

'twhit€1eyrr

- vit red etlar uts

!öiLa och/ellsr: cvårta teckeE,

B1å, ',6I u",' - Aen fäfgad.e delen av pä1sen har ett tydligt blått e1]er 8r'ått 6lrinn1e'. !]ventuellt k& päLses varEi Fil blå som hos exeopelvls greyhoud. E ibtueyi
har alltid ljusgu-La (611e" 1b1ed ljusb]å) ögon och leverflir8ad€ eller 8rå ögonlockskanter, 4oss]Egef och lapplgment. Ireltechlad - tillåten grudf eir'g non ned för
qycker vitt e11er vitt på fel 6täLfen. Vita fält på ryggen Ee11& akJldrorye och
s?esen, på sLdonå el1er -DÅ ölonet. 0dårgat svat ellet 6vdt neal v{ta tecken
meE

ut& tetecken.

Helhetsbilde! iir sv stölEto betTdelse. iJ& eftersträvs en konekb typ vifkeR iukluderar a1lnän bafds och siihuett, eti attr&ktivt huvud med vackert och vElet uttryck sdt konekt tehpeaeeRt. Rö?elsema är av s])eciell betydelBe, säskilt aed-

från side. !:tt litet deialjfel får inte ta överheden över ovs håi@da önskade
egelskryr.
lludlar ned nedd ul,präl@de a1lvuliga fel fåi å1d.ig godts oavsett he gott helhetsiEtl1rcket ib fö! övrlgtl
d&

DTIER U}IDBR STA]iI,4IDSTOiU,EK. AOCRESSIVIIAl E1TER OVI;RDNIVSN,SI(YCOIET.
ROSEN- Er,r,ER FiNCöRoN. öVOn- Ermn UNDDRBETT.
FII,TECKNAD, pr,Uilr. rM-,

M.å.RXnl{T OIDR

vII, 8tÅ,

D-t

.lå. *-J

d'+a!

Bft€r6oE ja8 sJalv atd!1.8 rlktlSt klJmt tro på det dår Ded dsta, tycker Ja8 att
löUaDde arttet såsd s tbe Nee6lette! of the south Island (Ns zesland) tre13b
Colgl Iague vla ou Corai wolld, b gsEb lEttg, TelryD1tl6nbek (översuttare).
aod blälpt t1ll
tran dåta@aklF!,
att Lösa 6å oåWa ards F obl@, äv@
hJälpa buldupp?itdare? G€off Fearce
fau 6@!et.
lråqå hulduppf ödale studen! lalii8
väldet av att aEvåndr &tåDaklDe! fö!
att få fnn bättre avelsDtslalDe !@obeFr på det 6ättet' att d
på Dågra få sekunder hb
dat@sktler
leab ut probleD, aon det akulle ta eD
tut6b
DåEde! att löEa, 3å EÅate Ju
data@sktne. Gn ett vårdofullt hjåIts
@deL l- aveln.
det?
![en U! de v€lkllgs
fall€t
Låt oas ta det hylrtetlaka
E6d eD c@ke! spanLelupFfödale, 3@
ägg eD utEärkt tlk, lia! vill äDvåDda
ea dotaDskln fö! att tÄ redå på vlLkeE
bnbrEd bn sbl1 anvånda. hD vll!
cksA veto wd redelv:kdet av d6 resulteBd€ kulletr ko@r att bll.
fö! att görd detta nÅste uppfödare!
töreo data@sklBd ed ea oåbgd UPPIyBninSsr.
En !åste väUa ut flera avelahuJrda!
och göra en förtecknltg över allå dens
lö!- och scJ(dob! plus do godå och dåIlga sldor@ bos dera6 lörfäder.
h Lonplott startavla I f@ ellet
tlkeE godd @b dåfletå gerestloner,
llgq egeEhp€!, för- och Bckdelald
I
henn€
feD ellel flera
hos förlådom
geerrtLoner Bdt halhuldeE eh tLk66
ge@Ga@
all[ån@
ogashper Eå6t€
data@aklnen. Alla dea6a
lä@s ttll
på
såtts
kort, en aata @
upplysningar
tvl för €rJe hund och ErJe förfade;.
ln I
stoppod
ragstaadardo!
8&aäst
eed accePtelqde
"atrgma" tillsd@us
fel.
d di6k@uflc4Dde
Uppfödard oå3te dck6å fölse dab@skltro ded uppglfter m färg, l.Hålför e!och tenpla@t.
tellig@DLvÄ
fordras åuu fl6ra kort.
Så retbn Imn den el€ktlodlElo hJårBn eF åt färd{g att bölJå arbeta ut
ett syar Eåste @r än 2OO kolt lotdninSstålks.

Nu antar vI, att uppfYsnlDglt oa
eldast f@ gderationer bar lå@ts t11l
dBbd6kinen.
ob vi fordrar, att abta@sklns 5b1r
t 8tE lörsbg och fö!ut_
mra @ra 8tr
sågelsei, shlle det EE nödvålDdLgt att
3åg 20
1tu
@t6rlå1, soE gåt tiubka
g@eratlom!. Dett! skuUe betyda uPplysnllUgr @ e! åtr 2 Dl.llloner förfådel.
Nl bEke lnte tycket dot ät raffiav
dtgt. ilen ko! lbåg att I åIIa fo@
ttv kn aåBolttry å!@s n€d frln 8@eOo detÅBsllnen skeU
ratlmer tlllbab.
llllM etbet4 fe8 ett tlLuledsatälldDde
E@! på ett prcbled, 0åste den ba sÄ
oycket upplysntna Eo! oöJ1tg:t.
IiH bu@Fnde k@t@der 6kul1e e! UPPfödare behöF betala $l5o I ti@n lör
@.klD@ plus $5O pet 1.OoO ko!t. Hela plogFtuet gkulle kcta $1.OOO elle
il6r4.
T{I1 61ut ko@r gEret ut: dataBeki._
De! ba! 61t ut d avelshundt aon lgvtlg
fö! er äa 0O ål aedea,
hrför? Dårfö! att uppfödrrs övc!_
betoFde rlssa ege$bper am detu
sp€ctgUa hud ligde.
Det altal llDler, soD gick tlUboka
detta dJu, 6r eksÄ en eåket bag
tlll
för att han skulle våUås ut. Datt@skln4 slog nd pA Bråde! ev l8vel 4b
@ bB
fö!@dade att det Dåste b Elit
Ekulle @B smts lBvb PÄ
hund. hlför
den? h6@slrl,a@ förstod lDte, 6tt d@
ut@Ida bud$ E! ei av laseB atöttellDjer
pelere, oc} att l!l:I4 dero
glck tlllbake t!.11 hoEor.
Föfrtsåg€16oD d den !€suLtead6
hll€n vlssde slg E!å d bdvlkelse föl
upplödåren. Alla @1!a@ 3åg ut 6@ alD
ugaD:'a datsbe$sndlad€ ta?, dbfö! ått
han Er en d@lneratde baDhled. De kude
ant!6 tlh
ho@ Bår de blev fuu@
Eed udaDtsg för ett fåtal g@etlaka feL'
Att avla efter datdB3kln ä! ålltaÄ
bopplöst. En el€trr@lak hJÄd ka eD_
@ deB I
dest 8e aavåndttsi lDfoFtloB

tnfo@tlon.
fölsta hand sJå]y få: koi!*t
tre! lryer, hu Eycket hatr h vet on !akädod@ oD
so, koD våntas h! fuusthdta
huDd.r soD lerde lö? 20, 10 elle! t.o,n. 5
gderåtLold
sedan.
Cet !åg!a uppfödale,
I[te helle! ftN
el1et
son belt kan urda:lb alIE övor&lfte!
De skulLe lale wn
någqr kemelblhdhet.
on d€ LunCe det .
dEkllgr

Vi vitl uppntuksa@ våra nedf,e@!
pl, sälskilt de s@ aFonEolar ut
att en dåE fråD Csterslm EIF;,
suat brut@r tings på corgi(wlp)aEd6er. velpor bar tldlgare 5k1ckat3 ttII
hse från upFfödqre tut d i land€t
och har efte! @ f v@ka sälts tllluppfödårea.
baka ttll

ät or4' gtrelEeLede@t och lnte'so!
?-.r"r.trgt uppgltlts I törrs nuiret a\r lYcP' supPl@nt. cs
semeteiare, &!uo &sarson' iE su9Df@nt. Bed'
g4!1e199.: G WtlhelGon

IABIAN

PÅ

NYA

ÄVENTYB.

Iabj.aa och Jag kc@r lLtet seDt traD
tlll VätltlAby bsutshuadklubb, od @n tru kan
kalb strax före sju på nolgonen för sbnt.
och lår ldrt
vi ge!@år veterlnälbe6xktalru
DeD hil! Eängd gätler det kast6!tn@r,
mtctärsprov och Lu.kt- och höfselpNv. De BeEle bllas nuda be@Lning6plov. Deltagå!B delas qPp 1 teå gruwor. Vl ha@r I den
ItupF, soo titrJal @d tåratdäsptovct.
tlt L skogen @drs! vl, ctrb 12-15 ektatt ko@ ut så hä!
page, Det är udorbrt
fi 6cker hö6tdag. Iöven är så gula' att det
se! ut s@ oD so!.@ sklner. &ld det gör den
ått Btaffi och diitta'
lnte. vl brtr ttllsgdÅ
gå bLlr första hund bed fönte f!aEo!^de.
Vl aEalra 6ntar, Det ta! t1d. De ko@r tlUbakå och ser glå& ut. Det gick tydltgen bra.
N\I ser nästa icäg. för d@ gick dei lntc bla.
Sa gär det e@ eklpaget efte! det aldF och
änt1iB6 komet vÄ! tu. IililBga har tarat oB
alen rusklge dockån, eoD E! Bvå! utt gå ftaa
Nu, Fabldn, går vl in pA "spöketlgen".
ttll.
l'ablan h koppbd i en 1åDg llu på dlk@
är sjor{ @ ktrut. Dä! sh Jag bÄUa o<å liMn sb helst Inte st!äch5 ut. Fabiån kan
iväg, oG han b1h vett€kräsd eh
int€:lwe
Jas får tFte dra hdo[ fra[ iIU al]a otåckeller då
leter. un 6ka gä f.a& sJ{l@nt
Jag s?tge! til1 honoD. Eo väuliB provlelale
går eD btt bkoD Etg och säge! @d vI hr
ått gora. iinDu ett stycke läryre bak alr två
(lo@ro.

Fö?6t sle FabiaD helt qkelt gå flan och
@D!.1å DåNlska, goD
hr.-ba pÅ d ålldels
står a bit upp pA 6t1gon. Det %r Ju lnte
svårt. Uen 6edsD, bakm föstå kröks, äl d
upPsPhJ vtd Bldan av atl8en
stG pleseullg
ooh JGt s@ FabiaD åt breddd. &;n, qlå! nå-

KABA(,TÄR6PNOV

}I.,,.

I

SBK.

gon från bk6ldaD på den, 6å deb brrl*ar
ut ocb låter koffitlg, Pabla! tar ett
ulsatrortof,t 6htt åt 61de!, tlttal
get på ntg. "\åd är det hä! för eb 3ko8?"
_ ,,Cå och tlttal
säger Ja6 - "Ska lagr'?
såger Fablan. Ja, gd och hå18s. o.K.
då gor Jag det' en fy så roktgt.
gköat, ban hosa!.av ett Ftort atycke
PlötsltBt
tyg ocb 11 fÄ! fortsåtta.
loa3.
sh@el
bråhr ett.fruktansvält
Ett aytt skytt åt sldan. Vad ru, @d
bD och titta
iir det för skog, dtte'
eEger Jag obevekllgt ocb nu ska vt gÄ
lR bk@ tregla täta sDå! och undersoo hänge! ihop I
söka plåtburhlE,
en sto! kla6e @h har nsot nea lrån
ett träd, Detta ät en svÄr rak. Inte
bllr det bättle av alt llnBn faatut
L 4 g!en, son för @tJe 6teg Fablån
tar flanat åEtedkomer ett saaejl et
Men lra[ och no6a! ko@et
bukaru.
har, gå @r den sako E världen.
Nu säger ptovledard att e! umBtoppad glbbe slG ko@ nerhoPFtde
tlÄn en stä11nlng hö8t upP nelb! ott
Far triid. Jag sklchr Fabian frådt
och tJoD8, d& koD sbb@. Nu åt fablan bakm nig. "l&o gossen, k@ och
' hålsa', säge! Jag @b gär ftaE 1111
Jasil,
alftka! eh tar hooo! i !rM.
Bka Jag hålsa. Pablan gål f!åD och
gar vlJag
ae
bonoD
msar
rudltgt,
tlBe @b FablaD sder6öke! fottlaFrd€
- gubb@. Ibn gosBen, d hlr rer Mt.
Några stea ti.].l och a€dqn saålle! det
Jsg haa inte
en, två' tle t@llF!.
I s€ hur hbt4D tog det, l@ nu sh lan
hbtaD
gt fr& och hålsa på tklrtts.

le!ies--p1-r!je-=.-t

4å.

6ätter nosen 1 vädret, Fy, vad det
Cå och helså
lu.ktår, klofilntry?
Fablan. fabldn hälsar fttet företrött pä sLytten. Det skttten båIler I haDden er @r lntrcssant. Itran
n6ai av geväret upplfråh odh Der.Nu
båEte vt gå, fablab, kon. Det va! slsod när vl Itur
ta pröfibgErcrent€t
spathtlAeE, ser jag plötsl.igt., Ätt d€t
ftDs ful1t ned åskl&re. NåBon tar
tag L Fabian och cåger: I'VlIken hwd,
inte eE lltet hJätklåppnLng". Ucn det
lvlg
b! jag, säg€r jåg, oe! sprlqer
Eed Fåblån.
!fte! kaffepaus bär det ivög Et lSen
At ett an[at håIl I skogen. V.l b tlte
tå!!e Du. De, son fö1l bort vld ktåktäleplovct dr intc Eed. Vl slår oss net
eh våntar på vår tu. Luktprovet tö!€t.
Ock!å hår faller några ur. Nu lopds !ablan upp. Dema gåry 6ka ha! finG en
Derson, soE ll€g€f göd i gkogen dnst
lO D€te! f!ån stlgen. bn koplas t lång
baa en
Itm 1g@, rSä(" s:t$eF JaF d
l1t@ blt franåt btnlsr vt gd, 3å 6tlcker fabian iD i akoged. Jeg stamar @h
trrelar. Vad hlttar hån nu på? rTöU
säger provl€8ar@ eh Jaa dyhudsr!;
k€r i*ter F6blari, s@ tar !ög tåfr ln
blanat snåretr. ltud
båge octi så 3thni
m! ban, kasta! eD bllck på @&en, s@
ltgg-et 1 eo tgske_, lyftcr bpnet @t ett
Gå och hn13a, och Fatråd och drke4!,
blan går lr6tr ocå låter sLg opklåppaE.
- lfulden fAr inte €källa, visa rädelå
Fablan br upp€1le dggres6lvitet,trått soD åaD slo. luktFrovet år kbrt.
Nu återstl!
hörsolprovet, Fabi.an
placeraE hkon en barrlär av rLs och
från honon- Jag
hrahr, vlDdrlknbg
titt.
Bredldd dg stå! provtoI@des!
ledaretr, som ned- en walkle Tdlkie at&r i
kotald @d den p'etsd, 6oE f!ån ett av6tAnd sv loo n råkx ln I skogeb sb nå.@ 6iB Fgbian. "Ska Du 5ål8a nåCot tlll
burdeD, gör det 19 ocb sedan få! !u tnte
befatta Dlg Eed honon" sä8er proeledareD. Jåg lnta! nln Ftä1h14 1 o bk@
lablan @h sagq "pass på". Ocl Eå vlintar d. Iabtan vänd@r pÅ huvudet, tltta!
p! do@tu bqkoa dig' på
på DlA, ttttar
provledord breddd dg, sättel re! huwdot, Dcar I back4. hn är tbltkopplåd,
täDker Ja8. Uen p1ötsLXgt stra@r håa
till.
nåIsen 6trånn3, buwdet böj6, örond stretsaE frandt. bn mrkerer att
pe!5oien nErE! sig. Så slap!öa! hm åv
lgd @h sysslar Ded aDdt. Sd on 146,
upp n€d buedet, s@ nu 6'1ds åt våE-

td och öroD@ föll€r tydl-lat ett
l.lud, so[ går åt vädter. sktut,
skönt. - l\Dden skå först Brke:d att den höt personen ko@ mK
e@t slg, l@D deme ko@lt så näta s& 2S D. Sedaa s*å hudbn @rkeia ått M! hör persden årds
@!6chriHnlng.
efter det att d€Ne
lör6t EtÄit stilla 30 sek. pÄ ett
avstlnd av 25 n. FablDs är hlar och får t 6ttt
att
lEkrlvet
rqi6t'rqlngcbevls
ocå
har år godlåd i l*t-hölael
Endast betygån
kraktärspro?,
aodkend eII€r 1&e godkånd gea.
lfu I nars bitrjade Fable I
SBK:6 låare klasa sin utbtldntng
tlll
söhud. ED aökhutrd ah söln
rätt pÄ f,äm16kor, s@ tått bdt
s1g i .kog@, falltt
ner i helor,
göEt sI8, blldt
begEvda urder
igetra;ode re o,dyl. Llk@Dde
uppgif ter br clvllf ölsEreta
och fJålltilddui!räddntry*da!
g@ lavlthuda!.
Je8 återkomer tlll
höaten och
beråttar Eer oo hu Fabian tllva
bed @b ktåFi siE nya uwlftd,
&rbro Assr6oE
@ooooo@

c BA T T I S såge vI ttU Barblo
Asgarsd och Gunilla stölD s@
baft såm tio fra4ånga! ned 318
corgls på prov ånord4de åv Sv@b
Brukshurdxlubba:
Barbros g:$Lgq!_9gU!gg (reddy/
br äv1agt go&änt lulrtfi&y)
sbt bllhöt6el oca hFktnraprov
DyslJeiklåsa
dt uppflyttad tlll
på b!uksp!o7. tremea tLk E€lEhgg
rotget-Me-Not (IEt 6 ÄEbasts^orsäte!5 Nutta) har blivlt Adfud t
apper.Ikba6.
fabiaE kuUbror FerdtBnd, åSd
(båCe hD.ffi
av Gullla
är uppfödda av B{!bro) har @ksA godkhts
på lukt-hörsel och hta!:tätaprov
@b likson Fabtan flyttats
upp f!åD
appell- ttll nyRtrjarklaaa på gBK:a
prov. Eån ha! äveq deltaait på
SK:s lydDadsprov ded l:å pr16 I
dtrss r od 2:

trnsi('EsPRoml(on
1973.O1t21

Platsr Gustsv Wasa o& htteus

urydoffgÄd,

Stockboln.

$r

Jstersdes röstlähgderE.
NälFrande vtd årsDötet E! 44 st. Röstlän8d€n
fö! styrelsewfet
imehöll 125 mm (4481 IDströster).

$2
C-O

J6ephsrn wldes till

Dötets ordfömade.

S3

HI1 Justeringsnän @ldes f.uarm tuLdring och hge.
Sa
lbtet aGågs utlyst l behörig ordnlry,
$g
Lhplästes styrelsens och de olika komtttåernås för€ttnLBsberättet6er.
S6
UppLästes revlsorerma berättelse.

$?
BevllJade Bötet styreleen åG@r6frihet

för det 8ångna dret.

$s

\taldes tltl nya ordimrie gtFelseldqdöter:
(61 rö6ter), C wtlh€tEK bflb
ecn (56), P-E wallln (56) och ttlL suppleant D ksarson (m).
:e
Valdes ti11 ordföraEde i de oltkr ko@itt6erm:
Stekboln - EEhan; cötebcrg - K gallin; blnö - C VtlhelEon; Avels- ch stadard - E Vallng€!;
ItstäIlning
- S Nllsson 6aDt rdktöt
fbr WCp I Gtelld.

sLo

T1II @lberedning för styrelsewlet
Belglund och B Granlud,
Slt
Valdes I Töt8löv och R Eerglund till

1974 valdes: ordf.

redsorer

M

hge,

H Ebn,

R

@d A Erl.csson son suppleant.

$rz

Beslutade nötet att årEaqlften för 1974 skall @ra 5:- kr @b prenuerationcavgiften fö. \YC-Prot 15:- kr.
$ t3
En notlon oE stadgeändring håde lnsänts tllL styrelgen. Styr.elsen för€tog
att I JosepbsoD och S NllssoD tillsamns
@d yttertiFre
s förenlrysteknisk kuui8 persoD skulle bearbeta stadgarF. vilket ocksa beslutades
ev nötet.
St4
SekreterareD lnformrode nötet or att:
Ett nytt pängsysteB för 'iiårets corgl" had6 utarbetatg.
CS shlL under å.et ge ut en Jubtleusb&,
ledaktor N-A Törnlöv.
AIh styrelseprotokoll
shll
publlceFs i SCP.
I1e@ nya EdlingsprlsE
hat skä*t6 uder året.
zm:-h
skåU vara en Srudsuffi
son 6rJe komitt6 ständigt skall
glry tilf.
SS har gett 6 ttllstånd
att arraagem en certlftatutstålLtu8.
S rs
Åf,smötet avslubades och på kväIleh följde
res LauranS.

Vid protokoll€t
llil6-Arne Törnlöv

jubileuEoid&g

Just6rÄs:
Ellsabeth Goldrlng

ha tlll-

pÅ en St@holG-

bnlca

Fge

NåsEDdp:.I4rid

JosephsoD

(ordf.), DeriErik SåUlb, EE ValLDger, Gonvor
supplsnts erbF Assågtr (vrd

I&db6!g, Grl@l Utlh€l8on d
pstokoUet) .

$r

&ttot

6pp-

BE

02

fö!*.

Ordtöand6! bålede
träd€t öppmt.

!ö- GodkMoa

t@ p!ot.

de aåMmlde

våIto@a och fölrlasds

sa@D-

fösgaD6d€ Dötea protoko:[l.

gs
föredsgtrlngsllatå

s4

1älpregts-

tor

!s

gkrl@ekl!

$6

Efte pi{-

lastatålldea

för.edragr!rya1latan.

fhpdrogs åt E@ Vallnget att uppråtta r€glster övq aartllga BIF
kuUar pÄ wel6b corgl. utalfter t slbaDd båro€d ah böetlldaa av
CorAtaUl6hpet.
för låa åv skrl@aktn

Bslöts betala eE deposlti.@vgift
EE ValLDger,
B€löta

Lbköp ae 6

ny båftaptEnt

tllf

tLU

tldltig@.

ht

s?

t/bdl@!årke

$8

AidafngEut8.

s{lC at Ddl@hålken,
Eeslöts aFhtfa
@llat giaad oodeU, ttll
säUå3 för b 4:i5/bl
en k€tEd av 2.2@r- att ud* Jubtl@Ätet
Dårkd tillko@et.
h*o tör post@edl€sde
5m st tyg€dled å ld l:5o,/st att 6åUå5 för kt
ESIötd aEkffa
3t-/ at.
IDFdrogg'åt tur-Erll Wal1ttr att anr@E för aEbffdlngeD.

Eeslöts ått Corgl3ällskapet
för ttdDlagd.

$e
liouLtt6e! TtII ledÄdtd

ut6åas

3b1l

betala el6t!ö@tö!btti61!ge!

i:

Ut5tå1b1@to@1tt6n: Slv€rt Nllsson, PGI-Erl.k sitUs, B€ h-'
111!ger, GöraD NLlaeon.
EedsktioEko@l.ttåp: Iilgtld 6te11'd | öuntlb SseU, hrl€-Idlse
ADdessbf,
AvelB- och 6tapdalalko@Ittåp: EE

kll.Da€,

Görat

Nilis@,

.PeFErlk

Dillonb@k, sfred NllgEon, N116-Ame Törniöv.
atc&höloakoötttåp: EaF Ek@B, pe-dilt w"r:,rn, Pia Be&x!u, E1!e

falllDJ€rry
'
.

coP"lqii"foi-ittar:
KJell ltlgåtder.

trerstt! Ealua,

!&lgl&gg1!&: 6nDel wr.låel@ot'
!årie-kuiae n€enqvlst.

EJörg G4:aDlund,

B€Dgt tl€d8tritE,

vila

wr88Dder,

bltn larnhlU,

ROIOTOII

Sto

Stadgare

$lr

S12

Ftet

B€slöt6 att tllt nedhJålpdre vid try utfo@lry
Barbro Suodberg, kssledsre 1 törenihg6kuBhp

av stldgamå bllå
iid ItsV.

Eealöta ulElttJa hgrid JGeph6@ gntiessoE
1 tldnlngd Vl
hudågåre tUI föIJande amoE: Wef,sh Corgllntr€sgnde
kontakb
CorglsäIlsbpet,
Oa/36 77 A4, OA/59 30 29.

rtDA

3luta3

u 2r3 fort9.

av-

Ordf . förklånde

sa@nträdet

awlubt.
Jutdas
Ilgrld Jo6epbao!
oråf.

SaLtrJöbådeD soD o@n
hrbro A€sarson

s6kr.

ooo( )(,( )ooooo oo

o o(

)ooooo ooo o()oo( )ooooo(

9_9-t_9_I -__9_r_9_{_r_T-T
ldlndågs den l2n-?3
^aotdftdeg
Eslöv.
en träff pa Bo€etorp utanför
Tord
Vl hrde tnbJudit bnti#tare
BeDgtsson p:l Tekro6aa soE talade oE
Spurt hundfoder aaat vltåniDer. ca
20 per€orer ställde upp trota l€gb och
6tor0. Vl åIådde 66 At stt Llsbetb
Äshrg koD.
Dtskutende ob ett 6ätta 1gÅ4 red
eD dressyrkus av bågon:forD, infomtlon an8åede d€eJEkulsen tladage
d.ei 27 /3.
södågs den 1/4 biirJade vt dr6sJEfu€en hos Tot6ten olgaon I Fjelle
utånffu hd.
6 huDdat 8€d hsaa! ocb
@tta! kbpade I oddret @ lntreshrt
set ur stort. lEtr*tölss
wllbeldBon och Torstea Olsson stäIler
upp utan arvode. Eftel hrse! aerveFr
ToreteE sällå fn Kerstln bffe och
AvsJäIvko6tmdsplia.
sBörgÄssr tlll
slutDl.iS 3k4 I srjaE av iul DÅBd. I
p1ane83 I @J.
En hdprcemd
I sÄtud d hDd€klomutställnlng6 (8-9 8ept.) adordEs @ tråff På
Jåge;sto oed hundPrat och åup6
btetl
Ded åDb. vI hoppes .att åv6 Dedle@r
sig' Pu,utr
fråD heb svetig6anshiter
såldes I gd ti.d, Ev. överBttnlng kn
be6tä11.6 på mtellet.
Gudel
Bålsnlmr f!ån krtn hrDhtll,
Rosenqldst.
WlLbel66on och hrle-huise

ErsY-

)o

ooo

Jrlr-er-!9P!91!11sts-

sprtlov
hät I
Ja, nu har det Erlt
Skåne. Jåg 8r e8au o€d I Welsb Colgt
t 4 dagsr efterson ä8alB tiu ädarD
Er pA sere€ter. Att kok8 buldFt atek
utfotdE I Estå @b
rätt skpllat,
ståds 6r det ingen 31drl8h€t [ed. haeD börJad€ kl@kån 6.00 Eed att 8e eD
2 nåEders @Ip våtltng, vld lo-tlden
bar det iväg ttU hundb$et oci b€styre! dår. Ner klockåd häde bltvit ungefär halv fem på kviill@ wr det tld red
utfordrinS ocb fastnlDg. A11t9a@!s
taettog ungetå! l tt@.
å ti@€ tlll
nbg för 2 hud6r (de andF hai n6tttrt ut.
aÄrd att gå ut i) mh å trrc
Det slsä Jag 8Jolde på daiordriry.
gea son hade Ded huDdar ått görar 6r
att ae @Ipo @t. Jag tycHe det wr
skoJ och ska Jobb Eed hutrr nåstan
hela so@ts.
Bibbt Nilsson

'

osoodio

enixrro

"

(g Ch R. taspe./3torrrk
httds
bank6 Pl* Peace) åg Xetuet Bydberg,Vårby,
,l
och
betåckte deB
6 ej REcb Noble lasg
(S o N Ch Cr@ley lbolle ln krrltence,/
Sd Cb Uatcb Lilllput)
ägale AM och
NiIs-An€ Töinlbv.
Rsd

nmÄmwmwmsrcAntws v"&mu
M giolder en utsdniDs
m ivllting sv hutdu I Stoekhold.

För e! tld

Undcr 6n Elnad reuvsdes 1?5 @h
@ rt{l ang!v9: goE.!te!. flliilut.

Vlll rt.

h dr.del

av

hfida@ vu sder

€tt år.

liårds I desd

hunddgare,

mirsde /tröthade/

lob *

lnte ville, kiipte

@ Dy huld soqre, H6 rmå upptödrre. Sllt ocb släng.
&8 råts @ aadame Rolsnd (1.?03) |
Ju ms jr! sr på miinniBkoma, des
ms bqEdrs Jåg hundiln{.
En dludotogtal berettrde att hs i

tt*et *8tt

hud lör

på totk,

mh

höU

Gi

med

att klnna ptlka @h pllge.

&dlrtd, M skule lltt lagq på €J,
@ d6 gqtt lsj på nåoatekor
8r nydttld du t bokdtlkaprkretEn
rkafladr eJ e vslp m enättnhg
eb !älLbrp. @t glck till jobbet em
vnltgl. Orener
dDntg. p{ den

bll våDyladc i tim-

höU pÄ ått

lill.. Sm

mt ch kstsde s, mot vågglr, dlr
h@ vs tnlårl
& &htlj Eae ende dotteru bee6
Istslc itlrtatr: eD S:t BerDhordshed,
tru cL Dor vr gml. @h l<l@,
b@da Er toDfulnS€ls rndd. Nät
bil dltad€ en kille, s6 gillade s
plp, pstredelrskt och rtlvtrllrika
båttF h ftlil l{Jt, sälds kjlå tlllhftr tlU henrelr s@ - folttbkeo.
tn lamiS töpte er spetsvalp uU &
lliageu, m t!ösl, når hu lick rltt
udre 8lptoa ögoDp€tld, svse eh
öMdFgq, gtck ckså Tlpp ttllbeka
tlll keNeln roh nervik.

En .inmltlqde- llkoholilt h$ @
d@lEds pudel, em år !å tyngd

.v rkofl melle lockm ocb tåna,
alt h!tr tuhs Uka mödo8mt bh rtn
hle,
tr'rökE ldrts låi supu buka I BIilteD eh hr rd8 hjärt!trörp
-

tst{n

hon bsa år ? år.
DGt lim! dån8o sätt ett Dlåg. Eln
ntrkrDs vän, trtöken ldelb (gr{dd!tu-

vad nte) år vålmdt JåDfttrt ned
att låEra Vennen bund€D dl€r lnlåd
uten vatt€n och måt.

l\rEntelg vanvÄrdsdc, hisrhsillrdr,
överllvM hudar ohhÄoderts veqe
år ev dlurskyddrförotl8s I SwrlgE.
l\t@tak , . . Ms orkq iEte låoLr
Ser bsa vowen I Altohblsdet, m
var bfutrn död o! vsnvfud, mo m
Ilffie trv en ny mette, dår hån lUt
opp

ej

@h

blvlt

oi.,-. rrquc.

Mea olL desa hudådsre, !@ det
sktlw oE, ir lnte sdr3ts. D6 tl6t.

år letaltlös, rjileirka. VelpE !t
8trpsss tiU möbllneget ellrr bU
lktuspryl p! utstålbingeD- Få lkrftar
bund för htrdelr 6kull
Når ett bam födr, kollu det tråd d!
ör5ta d.g. Distriktskötsks 8ör
hobciilc, matrwa gå. Få bmavÄlds@ntBL
Kund! inte Lennnlågse och hudegqre, loh bllf bed vålps, ordm d€d
nåEod loh av koll? Det flds Eångr
hmdvänner, em lrivllligt skulk ett

p,

ett rv!ådt eler udestta f@U.

Jer, soh slrållsf hund. Ms kund.
göm besö* och rhge lD ollverllga
mlsförhältend@.
D€t må 6yrq lnit€mde alt d bsd.

våtdmäunblq skuils spring. och
soke. Men lkuIe vt tDte wålrr drl
oh vi vlste att nlgE av de tlrstrLl

vanvårdade, nlsshandlade flck det
bäitre rller åttnirutone evllvådå
h kånnr lrrvlgt .tt vålna m dis,

nät

d

hÄDga

mäDilkor

wllt6

oab

tolters. Metr det @å ut€lutor vU
lote det

eds?
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Ohutl€ld. .r&t ur FlDlm Dr l9l19?3.
Att rtct trck ttll Gertnd ,?ttorholo loD 8lvlt oct tlllåteltc
dattr I l.lab Cot8i Pt!t.
Rd.

rtt publlc.n

MWS FROX

EMN

iEl{A fAOM EI{G]4}D NIWS

FROU ETGIATD NETS TNOI EMITA}ID

pl vtlla
8a@6tåIldrg
av f.9?2 ÄE utstiillntDgs!
d6låts t1ll eel6b corgl FEbloko t StorbrlttaDl'ea.
t,tstårhte

cdt

hs! ut-
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Älets oöEtrlnE av dea elg916ko
hde t år sadat 7.581 hsbuldelitd
&r, Kvau.flkattoDesa föl deltagade
bde i år åldrats igen aÅ att hundåtu
etta eller tvÄe t tuppy'
båste blivlt
Julor eller l-tdl,t CJts3, ettå I Nts
GFdute, ette, tvlla
Post
elld
vlce
elle! tt€ t OPd. Vlda.e fick chåe
pL@ eh hurdar son utde! 19?2 wnnlt ccit eller f,eselvc€t €ra E€d.
U5 (45+?O) p@ wr amäIda I sn
oller flera av de 12 klasser@, €
kla6ser föt ErJ€ köb. &rali6 had€
3? åmälda I slG 7 klaEser' Nå@s
bö! LaEke 6tt Exi@la antålet klaa€€r för d ss 61 8 klassd Per kön,
aUtsA 16 klaEsd 6å@n1agt. Edaat
ett fAtal ls€er hsde fullt ånhl klå6ser tr.l.I sltt förfogaEd€ (bt.a. tchårfterson Jag tldlSare
fe! och afgh!).
klasslrdelbltvlt oDbedd att fötklas
Eiu@ på. do etgelsh utställolngåE
klasvllh
be!äta
lbptig@
kan Jag Ju
ser 60[ faM fö! co!916 PA Åreta
cruft's:
S*lbl
Judor: för hundÅr 6on deD
fr.nn
@" 6 Eo lnte I3 EåEder
gaDla. (De@ klåss fåN inte fö!
6rdts).
för budar DeII.n 6
Sbefl
Y4rltM:
d"" 6tsta d4, -?2,
äi--ze,ard.t
(De@ khBs fass för bedå köDen ln@
p@ @ caldl6 lick tiivb bhn&de'
dE ha6t @h tlkat tlllsa@E'
(hdelFradste:
fö! bunda! aoD lnte t11lelle! tre förstaprlB på 2
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putd ellet Dera (hlPPY ocå sP4iåI
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eb 50 p@e för ö1188 klaaaer aoE
Ml€ dolsa@ äud ardldes tlll
tagandet gÄ d€d vlFt för eE del hundar.
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gondagens BtJåmor rcta@Fnde lnt'
eve! tlbms
r6se drar @tsllgtvls
sDelallwiortlaas.
Trvtut @r log lnte 6A db helbe
ocb bÄde
aetsirad t DÅgq av bsm
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eftergB-uPpgörel3en blev drantlsk
60[ de beda d@@ höIl beDhålt På
sld re6p€ktlve celtvln@le och det
börJade vlska6 on att Ekiuedo@ren
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gruppd för Ge hrgBTet &bme
do@re på Sthle lnt I höstås) Een åkln
te ut I försh oryålgen 1B€t
Dot är vl6serflgen rollgt
Sh@-flEt@.
ått få se eb corgl bll gtupPvtMr€ På
Cruft's för aodrå ålet i Fd (t fjol
eGlutade 3oD bekant qh ibytop l&shll
g€noD rctsE51n utatållnlngskalllår
Fnd€ seaer) na pei6on1l8en hede Jag
trevllgale stt 6e
tyckt att det €rlt
vIM b'r&en cotgl I bn kddltlon
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€h t@p4@ntet br ock6å förblittr'ts'
@&o

1JISTI\I NSTER .

------------_

lFA:s tönä@h utstäflnlng b deD aoD
håIB 1 weBtolEtor, Nd York nAf dagar
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5A Dia btryck för cotglpFt
rluten
noE lnte trycl6s: Det här tu @d Jåg tycLte:
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tr/llss E@n har slaivlt
d tarikevächEi€ åltlkel oD böft1€dsdysplåsl I
Y6lah Co!g1 ldague's för@tDgsttddry
och bå! ttdLlgs
pl sln do@resa I t.EA
@h gaEda fwit,
ått uppfaidarm dår
tar detta probl@ nycket allElll.gare
å! Ed d gör hår. Äv@ @ d ha! &tart
fö! ca, qtt probl@t
slstelar,
vet LLksoD Ja8 sjålv de fl€ta
Eycket tltet dår@. D6t DÄste eellertid
f{tu6
Dågrå
ay4toE åc ungdJu, aoE ksn ge upph@
ttll
d66taDka! och hu pllvdhr
detta
buDdeb,' Bär dd bllr äldre? De flesta av
.q bar lDgs anlry oe detta. llos chlh@h@o uppBtår kBäskåIsfel lättare h6 dJu
@d f,ör stor vlnkel vid knäledeD tu hd
aådåE soD åt vål dDklad6. Jag ba! hört
aitgEa, att trär eD buDd bltråldre såttd
förlå@ing lD vtd fall av böftted6dysplasi., netr å! datta vdLligen riktlgt
@b
dd vll&en elde!?
Det erda fa1l, soD Jag nÄgo@{a b!
a6tt 4b Grlt L BtåDd att koFtateF,
Br fö oilrlng t8 Åf s€d.E. NåaE dnn16lo! ha(b köpt en åtts vekor gå@l
ll€st ntgblsd F1p ch t@ fö! att håota
s Corgt t sa@ ÄJ.d€ s@ så1lsl6p åt
d@. Ett år s@re k@ d6 blda tt11b6b
aoo lBckotdeliryåf
@h nedaD Corgltr @t
h€Lt aU rLght E! ll€tiå
så lD@lldtaeEd eb äade så tyd1iSa eBårt6, ått
Jag redde deD att låta 6vl.1E hon@.
JaA *ber
ttU två trqndar lbou två
alalla Faet, aon lnte bar klaet lGmelk1ubbeF BVA-prov; båda tså rör slg €rellertld liEoDJa Uande vål . bI . Vidåre kbder Jåg tlU fleF pll6huada!,
B@ !öntgata och befuqdta ha felåktlga höttlcder
@ s@ å!dÄ ar&tar vel; de shll€ Etqllgtrls
iDte hel-le! behål,tas lnoD polla@, @ de Lat6 wre !örllga nog för
att utfh
sltt årb€te, I eo alMn dvårghudsrå€ kliDer Jsg till
@ hd eh d
ttt, vl1lo båda klaEt f€melltubb@
BIA-prov, @tr s@ dÅ de psFd€6 prod@rade a\iko@ Ded gra6 höltledsfel,;
s4
Elt l€dd detta?
. fö! etg lir det d aBolut DödvåndlAlret,
att ea b&hhd
skau lnl@ årb€ta @b
håltör *Iotabåa korlelta rörelset. OD
t$te hud6 år kolrekt byggd, bur haE
IättåDe trött eh Jag b! alltld s@ett
röre1ser erhört väadtlr.ga. Jåg
8*

båt bft @ h6l del h@dar I ol.n
kehel och Jåg br d lör öAdbllcket, 6@ hu8lt en Eod btt pe
Eltt f@tonde Å!, eh äv€n d de
dd denm ålder lote å! 3e plgga
soE trår ale E! uDga, !ör de 3lg
llh korreH och Eed s@ vt*IlEg aoD ds aJort i helÅ 61tt Uv,
åvd oo d€ såsoåniEgoe bur ltt6t
Låqss@re I rörel6€m.
Når utståUatryatu
MrJåde lgeD
efter krlget ro!.de alh 6ftet
ktuftlge beEtomr
efte! de y*e
d@r, 5on vI sett diM på utställnl.8a@
1 pertlerL!. All
vlkt lldea dd gd twt@€
och
Dät netor qeEbp
Bpeclellt bet@s, gå! detta Bdst
ut ö€
adn egeGbFt.
Olr d@na
6kalpt
vltlc a@ärh pA dÄftaa rörelsd.
kude det tåDlea att deae okulle
förbåttraa d då sLuUe d tnte
hÅ s,l byctet att oroa o6s fö!. Od
DÄgon urde! tid6
htrde tala @
för @a bu böftledadyaplaat 6or
ut t begymela@tedlet, k&d€ !adkd t.o.D. de soa år @t provtagDtnB få någ@ l€dnlng,
o@d@@
8a altlkel @ höttledafel bar tl
dlgaro Nbltcenta
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FerdlDtd och FåblaE 6-Ariaa @@, Fumy, gjorde ollictellt
brukeprov d€ 1315 eh blev d 175,5 polry {irdtånd 1 appellkbas.
&rbro A6srsob ttll aUa hbAåDgår l dteesy!. R€d./
/&attts

O!t
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Jea bar 4 @tte' som år Dyck€t dYla, ocb hon har Eatt al8 I 61fret att
Jeg lr
göa Dr.8 tllr ly&dsohelPto!.
ao! fö!€dfa! att 6F
@ colgltlldo,
!no:@ I detta 6a@!årD8, och Jcg b
ocbA rycket envl6. H!a.e pågtAt att
Jsg år obe8å@d, dtte aäge! att Jag
b Eycket klok, Ds pe ett €FcleUt
aått. EftelsoE JsA år aaEb amp!åksIös tåtår Jag lBte on hu kJ.ok Jag verk11g6 &. I aUÅ faU hde tnte igÅ
dot låckd
tådrt bll lld$ftcååqlon,
Ju D€d en I faDiu€tr.
JaA bå! gått 1 skolå På riktlg Ma
både ned dtte @h '
och hr öGt h@
Bed DLn G@ ocb Jag kaB ltaB sleyt
eåBa att JaA hn verHl8@ alb de dål
p!ov4, Jag t!o! Lnte ded @r81 år
Iha ai8
6kapt, so! lbte tkulle I@
dd. UeE vt huDda! år Ju Ute oltb '
och JaE DåEte 3åga att Jåg lör Dl'b del
bltt helt enkelt dePpir av utståIlDlagalr Bas Jag ko@er dlt och 6er alla
desd buiibr ocb hör det vldrtga akå1landet, s6 lnte billler upP På bela
dagen, kteer JaA dg sJuk ocb BYcket
åtrdF
ledseE, ltrlo @@t 6ou Sllh!
hwrdar, €b bar deua 8åEl.a kodPlaat'
soo bob tyckd det r lolt8t att t!åtfo
@h ldeE!
bltt t Etulet stl@lelad,
5lg.608 O gp@I clthsh&t'
Nu shll
Jag tåla 6 hu Jaa gör Pl
att få
lydE(bprov@ fö! rtt udvlb
Dågot förBtaprts. När vl går In @b
fö}J ae br JaA Dr'n
skÄIl gön ftltt
aulltgsste uPPsYu, och de tYckd aUa
att Jsa år viildtSt aöt. htte börJår
gå eltg d@re@ ko@Edo eh Jåg gtr
Eed, D@ 6Å där 2 &ter efter. J6g gö!
aUa vdDdnlB! belt korrelrt @ IÅrg_
*ot.
Når vl skall'aPrtDga sPrtnge!
@h Jaa sprtratte nästa! iå stlllet,
ger 6A llngtsaet det gA!. PA vMolDgsru och 3 ate8 fnn ocb bak ocb At aldan
se dtte
gör Jag pF@ls so! En shll
Når det Provet år alut
sllpper Bktus.
säg€ då dodrs att det är Ju late aå
lätt Eär @n htE itA korb b6, eller
att ned den då! E@ Puaen åt det ju
Utet Jobbtat o@ det stru att d6 hEt

-

f.åosåffinalaL.
ba d6t båi. TWär kd det lDte
blt så rycket poä!8. PbtsläggoLDg uDdel
gÄDg tyche! Jag åa ett skönt @h ba
p!ov, aÄ dh tår Jaa ofä högpt. oöJu8a'
och alÅ tro! utte att den här 8åDg€il ge!
det l@Eke brs, Appott€riBg åi Jåttohl'
då sätter Jag tull nlte,
FAr rmt och
Iä@r av flDt, @tte bUr abd @h Jag
br vL*t att jeg hb sprlDga o! Jag hal
twt, Pa td€IlnLngen avlaEsr Jag la!I Poåltg'
t6 efte! ha Jsa ltgger ttll
ha! det gått öve! f6lväntan tar Jag det
IogDt. Apportertry över htrdo! ä! rätt
1öJUgt tycke Jå9, tör iblaDd ruUå!
dpFrten lånat At sldanr ocb de sbll
@n ä!då bopps över hlndret både fnE
Det ptovet gör Jag oltlo
ocå ttllbaks.
@rje 8åry berodlde PÅ hq @tte l'ostal'
ddelleloD @h åttdf oEtändlgbeter. Det
fi8s ett plov' sod av någon ddednltr8i
Det tlot Eånge
kauas !:tttllngsprov.
el svårt, M vi hu&r tycker
dmisko!
det ä! bu enkelt 3@ hefst. lltan ltt
vllJa Bkrlta 5hjlle Jag tiada vllia tala
@ att Dl.tt vådelkotb år elldele3 oEnFör att gh Provet På ett
llgit fl!t.
svålare sätt @h för att lnponerr på do@re cb publLk blular Jdg ibland L Etål_
let leta feD g(dls, soE andE bar tap!åt.
Det sku.lte Jag vLua tollå ett rlktlat
KoEttAt
vtttltngsprov.
@h @trt4sfullt
nog 8€r det tngS poäu, qd Jag hat aldatB oåtkt 4tt poålg s@16! bättte h
Ät Elg, det göt
Äskåda@ shatta!
sdtr.
heLa ttdeD, @h N€melklubben
& för€st6
aåger att FrbllxeD år 3å vtH18 sA Jag
dda8 fö! det.
bEke får ett 4tEPlla
!Ätte bUr 9u eh tyc&e! dtt det E! dut
att dråUa ut Sodts t I'ydBd6ltlgeDr @D
Yl b Ju s@ sagt LEte atlttd På sa@

huEden

vå91årgd.

båstå provet k@e! sist' dÄ
Det slls
fÄr @n rtls I tte mLnutd @b rthLgt
@b
fö!
dÄ går alL Dttar
av,
koppls
En del hudar snåUq
ä6sar atbil!ån,
gA,
det
åt
tycker
ser
vtU
då elte!
Jag
bda att lÄ ao@ €n atuld.
Ja sl hår br JåB bAutt på, B!1eFt
poå!g@ för de olllo prove! {rÄn gålg
ttU Eåry och aUtld hölt M .llo sod
sttts
rat ookrint 8gt att JaB h 8å

gq].ltg, Det !äcker för ELg, JaA bar late
se bögE aEbltlder,
J.g vtU kurs sköt.
gtö!d.
utan att blL alltför
Dttt prlEtltv
Jag tror att Bn bltr Utet akatrdd av att
6å en lnte får hrft
bll lydBd.chanptd,
att spllDga f!6n dtt€ nål hon lopel, ocb
ät@dc rtt utrått8.
dn bar ett vlktigt
Jag vill lnte ut9åttå blg tö! det, @n br
efter Ed Jag bört båta ett 11v, @b det
fö!
vltl En Ju L görllgast€ oå! disPess
Ocb aoDllga åv tu
sls åg@ lDtles6d.
get stlck 1 stäv Dot @ttea. i{€t lblaDd
En Jåtteklok gubbe
br E! faBtastisk tr.
t l(erel}lubb@ br åldrat PÄ Proven så
att @tte fö!5tår det löDlöaa att ta Dlg
ied på fler lydFdaprov. Jag åt !öJd, Jaa
aLll$r tnte stt Äb bt1, Jag åt ttött på
utställblDgar eh Jag bar aett 3A Dycket
av 8wlige s@ Jag bobövd. Jag et nöJd
stt ha fått @ aDl€ddlng att dta olg tlllb6ka trÄ! lyd8dBrtng@.
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Eltd att b

1åst wc-hat

d 1r3, tror

i år'
Ärbeta {tan Jublt€lffutställnl'Dgen
1€dE@t I arel66ren hr de6sut@ Brlt
Eerdes
upp@b
@d
@h stand&ldkomlttån
lödni4at går för, det vet Ju vl atla:
plouJä!
för
cådlggE,
sllERT NIIIlsoN,
leda@t L avels och Btdnha. också Brlt
och en vålkgad ocb oEtyckt
&domltt6n
skrlbent i YJC-Prat, där han @rlt redaktör
under d 1ängte tl.d. vl hoppas trtt vl liven
får ta del. av bF sakkuL fortsäthlryeE
1 ttdnlBgen. Slvelt hr albenlga artiklar
tat son dce ordtlsäde l styrelsen, där EE
mllt sällskaPet ttlf stort
fdrsingsE@
gagn. llaB ldoga atbete för Eedle@aftmr
ttt b1m5.
ocksil
komer v!
ltl6 An}lE t{inmiiv, en anlan låDd p}ofi1
5oB sethal relht
I ee16h corgl-Keteat,
wder tve år @b
ret@ro l Colglsållshpet
gäller
dtt
pådri@@
när
det
dv
@rit ed
gbpo lEtr€s6e för od 9pr1då kä@edon oo
skaFa
ned
att
pågAende
albete
kE
eÄr ra6,
eo 6vcnak *€lsh corgi-bok. ä. d pl'oJärgä!@b
ldtsppt
ded
stort
ltDE so6 vl @tset
bebärakat lntr€6e.
A1la tre ar3åetrde BtytelseLedåEöterE hsr
dlbetet - @b fortsätter att arbets - föl
stt Cotglsellskapot skatl nå 31tt trÄli vdkligt förstLtssEl8e. 6utr och FstypL6ka
selsb cörgi p@broke @h ref,Gb colgl caldlFn. De er vår& ett stort tACK frAD oes
s@ inte ba!
redl€@r på gråslotsligå,
nöJliehet att på aMt sått än gen@ WClnteEi@
föD
der&s
ge
eloge
d@ eB
P!at,
V1 boplos att ävq I fortalbetslBat6er.
fö! utvekod
d@
saErbto
sättnltrgen fÄ
Iingeo iv vå! ss - $ElsH coRd:

Jag att det et Eånga ned nLg soo Gåhr ott
tack tLU de stvrelsertort @b bJbtligt
leda!öter 60! vld 6eF6te åFDlttet lg@de
atyreiem.
Jag täDker aI1t6å På c$All NILssN,slwBT
solm
ilIIltSON och NIrs ARNE TöRMOV sou I 4dnd
A!.f c Dllcssd,
6ed ålsDötet övetgtck tiu. att albetl och
proDsgera föt våta kba cotgls pÅ andra 3ätt'
utan €6 pr@tlge
le har au,s oeg@yttigt'
@oO@
ott lyss föt egeB del' gJort
@h aDblttde!
i olt&å fudsltt bå6ta för eol6lsällshpet
mr
ott
4 av redfe@ru
år
Vt
8lada
I
Vl ko@er att soloå dese l$atset
tlond.
det \d sJäI@ tnte har
upidrksa@t
style16eD och Jaa tänke" dårrld specleLlt på
styrel_
awåqd
på,
d€
€ftersoE
tänki
hJäIPEae
(leFs l@tset
f ö! sa@dhauntng'
fortfalatrde 3tÄt I centeD€dle@rF
Uet ocb gott ls@4tBldp utan taD*e Pl 513
fu av föronin8sarbotet'.
ego pesbn sob vl gåru dlm6 och nedl@'
B€d,
qaro koriGr att aab.'
o@@o@@@@ood@doöo@ooo@@o
ledlet
cliiAf MIåsoN hår srl6 ordlnrie
t 5 åt och d väUätd PrqJil i.
Visd6@ord
I qtFelsd
dlr håh bl.a' lagt nd
ulitåliDingskretsr,
al€t båsta
'.iIurao otme är nå3t Dlhlsh$
ett atolt oc! ttdsktä@nde arbete @d ves
på Jorden. lted hundeE aime ä! våtllgare"'
I detr {\td.tid€D iop!6a
dD utstÄllnirsat.
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att
wi att hon bll! kEt ocb oedverler tlll

