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sEIItg CIRGI mT (WCP) ut8€3 av
corgl6älLshpet I Sverige.

R€dåktör: lngrld CatelLd

wCP:s adlesst I Cateu.d, vetev. 9,
15 60 Balsta, aeLt oLTI/612 26

Co$i.aä116kåpet6 adte6s :

hrblo aesafson, hppelg. 2,
l?5 62 JärfålJ.a, telt oa/36 17 84

Avels- och stådaldko@ltt6E adress :

E@ Valllger, Läcköv. 20, l2l 50
Jotramesbov, te:}: o8l59 30 29

i{€dle6åWllts t Colgisållahpet
(cS) tDkludest wCP iir per å! kr
15:-(för fanilJ@dr.d b 5:-) 

'D€n l$ättes på Fstglro 7o 6 27 -
6 @d corglaåUsbFt soD notb-ga
8a!e.

IEXIA tuE od adress:

Corai6åIbkåpet (f. Sven6h wel6b
CoralsäIlshpet) bildad€s den 18
f.bruari 1963. cs h ass@i-etat
@d gpeclllk]'ubber för SålfskaPs-
och DvfghEddr (SsD), adte6ar
lltla S€gerst!öts, Eragevägen 29,
t82 64 DJusholn, tel: o8r55 03 43,
pg 39 92 73-2. lbdte@avglften 1Dk-
luderat s$-bladet ät E 20i-/Ar,
SSD är L slB tu as6eierat red
sve6h lGnBeakfubben (sBK),adteBs :

IÄbt@brg. 40, Bd U2I, Ul 3?
stekhold, tel: 0823 ?4 90, pg
LI ?? - 5. Itedl@alZlften llklude-
rat tiDdsport er kr 45:-/å!.

Bbd dmlakor soD lnte bat hud elfer
htt betraHas rasklubba! @h de eiiBniskor
3on ä! engggelade i d@ oed 1 bAata fall över-
s@de leende. Jeg h3! de@ @@ a@
håft anlednlng ått fuDd6ta en del över oteB-
ken. Då inflmd slg f!ågsB: Vad åt d ras_
klubb och Ed tJMr d6 tlll? gat vi inte
nog red ftiellBggr I detta förenfugsgql4 land'
här flBns Ju bAde SK( od SSD för hundägo$
föeton SBK, IftEdf!ä4jandet och lonske någotr
@r oIMn hurdklubb.

En raEklubb sblt tiUwFtå lnbe6aeD
lnd och fö! e! speciell ras. gu! gör @Ä de
det bäst? Jo, fölst och frå6t genod ott de
ollta uppfdar@ sa@tbet.l för att frsdtäl-
la bundar soo föUer rasens gtandold och b
nentalt €unda. Men nycket dktlAt är @k5å att
upplyGa eventuefla @l!&öFare oo FGeE spel-
ella egeslaper, så hudarm6 g& egeEh-
per bllr utveklade och de komd tlll 6ln
!ätt. G€lonstt hjälpa t111 red att o!d@
hlse! l dessyr, mutaltester @b 3äUslqp6-
a{tmr @d föredtag, dlsku5sloner ocb trLv-
6ab aaMro bn rasklqbbn @k5å blt tlll
pytta fö! alla de oedle@r s@ lnte år ,.ntres-
.erade av ut6tälfnlngor och son lnte aktlvt
ä@å slg At huduppfanhg, Där sDelar ocksA
Eedle$tlalniryen en stor !oL[, dÄ den Eör alla
nedlel@r. även deo soD lnte hor anlednlDg att
Bå på utgtållnlngc! eller ht tiUfäIte att
ko@ tlII sä116kapaaJtEm.

vsrför bllr det då något töJugt öve! dess
klubbr? JÄg tror det har f1€ta orseker. En
ä! brlst på genero€itet och bristaDde viua
tlll sadrbte Dellan uppfatdarE. fu @ lDt€
kan se något gott hos kotkurrentetBs ptLs-
betönto hulalar utln bala fel, år ett 6a@lbe-
te uppf&r@ e@llaD dö18t gtt nts61ycl6a. En
amas or6ak år att det ll1tid fiN ledle@r
soE tår klubbeB arbete fullständl8t g!åv-
allvarllgt @h bworfrltt. Itu;efä! a@ det
gällde vårldeE €b €Llel lcke 6m ocb hun-
darna ko@! bolt I sa@röanget. Oo en såabn
här llten klubb skslf fusera får @n tå den
för Ed d€n är, en hobbvförenisgr dä! n€df€E-
mlm spenderar d liten del aV si! fritld'
när inte vikttgere sake! pekar på uppDtuk-
Eadeten. Det är oerhört vixtl8t ottkom
lhåa detta när @n plånerar progn@en. Det
skall wra 6ä att de eon h! 6in hud 6oa en
hobby bland Eårya andrr skÄI1 få ut något av



sl.tt Eedle@Xap I loE av lått$lt e
gåBge D€d aldn b@dägare av 6a@ ns,
ded bjålp ttU d"@€!E 4b red föt€dEgi
t aktueUå laea.

Jeg bå! gaEta länge tltt @ öELe-
d!öD, nåd1gd att @! elull.o k rtlåg8e
ds6, d.v.a. f6!sök få ledå PÄ hu
d€D Etår dterlömåtaLEt' @ntal.t od
helBodå3Bt8t. Jag b4! bs ,.nte vetåt
hB @n skutl€ lågga up? d sldan ud6!-
söknlng, IGD häroDdagea Itck Jag l€dr
på 6tt @n hÅI1er på att aatratn tu-
b4tildet L slvellge' och edJuDlrt l. No!d-
borgr 6ob JaE talst Lttet n€d oD dettat
ko@d att redogöla för ttuvågaAAry6-
såttet I Eå6tå nrtuar av hrndaport. Ea
ha! utarbetat 6tt poångsy6td @d oulg
k@fticLent sutafter b€tydeldsB, Eå

att d6 å! högle f6! 4€{qElels tygg @b
!ölels€r eh lå€ite tbr öR@ ocb smE.
tltEtribgd ske! vld obåDlade utdtåll-
dngrr, @h @n La! tÄtt @d !An8a bB
hqnabr s@ ald!19 vlaats pe utstäIlBlng
förr. En gaabn hå! o68tr1Dg är Ju @r-
hört lntres@nt @h €tt orådo d{r €n
dsklubb v6r&U.ge! kunde utråtta aÄgot
fö! tqsea bgtydolsetuUt och vcttlgt.
Och tou tqfolket g@oDfös dot ned atn
stos ns bolde ti Eeat vÄlt !6tåtl'vt
Ltl1a antal b6dar klls ov det. oo det
tEgg€ upp sA att det lEn berbetåB aia-
tlsttsK och uppfijdab4 atålle! upP
loJatt kå! @l eå sDåniig@ fA ea EPd
blld av na6å 6tatE och de ollh a@la-
dJ&E betj'd€Ise.

Vås 4årken Uå! nu k@tt @b alls
EoE sEtt d@ btt bllvtt sa föltjuta se
de g{r åt 6oD snör L EolakeB, Ni kttiEr
d@ gklast g4oE att 3ätta Ln P@gas
+ porto pA vålt postgtlo 70co27-8. b-
tållEålk@ kctår 6l?5 och tYE!å!k@
3:-. pl t!åflat dh utställ,nltr8"! alalt
de oc&sÄ fl@' ått köF tö! ds a@ bgl
tltlfålle att k@ dit, goss På att
köDa t A! aår vl BåIJer doo 6a biUtat'
![sta Ä! gÄr prlset uPP.

IBtd Joaepbtd

:: ALTERNATIV

:3 CRUFT, S-RBSA

;l nn v*ta I Iondon för {OO:- k!. I

i; t ""o 
lDaer: Jetfryg f!ån Atlandr

l.' aen s/2 -?4 (k1 8.m) , brs lrån

:: StsnsteedB ttlport t111 feEl4it@

:: edcn hotel' förEta frukost llgAD.

Eedesa alen fon -?4 (kI 11.90).

OB vI b1i.! olEt 15 P$one! hÅr

vI eöJUgbet att fÄ SnPPFbatt.

vl.dare upFlytqtuggr l&@3 av

Y@e 3'reE6d, tcI. 08./49 83 ?4'

Eda6t ett letsl Dedle@r ha! sklddt
10 fotd tlll vå! t'tåvlt4 utaE li.E
p!ts*". (lfcP v 2h3t.

Fö! ett ge alla ltterligare d chaa
att deltå, har tlds löllångta ocb
s@Bt den I aovceber rIU rl b kor-
ten.

FllE nåt lEte bra av att aLttl I ka-
eBd lör Iåtgo. &rÄpp 31ut Pa ruUd
ocb skLctra ko!t@ ttU rcdaktö!@.
Ädr@b:
rngltd Gatoltd
Vetevå84 I
19O 60 Bå]sta



CCR,GLBCKENT:
D! har våLcbto gl.öet col8lbokdi? Vl ber utat!åckt tiden tb
når @tdlel *gI1 @ft lDlådut til1 dea 2 5 oHober.

Obs I 25 olctob'r Obs !

VAD 6KALL DU SKICKA IN?

I. Att foto åv huldeD, bekt t pro?tl

2. Fulbt8dig dtaBtevle L tlo led
3. thpgfft @ uppftHqte, fajdekedåtu

4. Gäry geBls ko:ta ad€! os Db hevllgg colgl

5. Dttt E@ oeb aabda och ev. lelefohl'hd

6, 36!-^red ptr colai.så,l1sl@p€t€ p@tatro ?o oo 27-6.
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VAINING
Bu6ch Noble Iåss (s o Nfr crwleython rEherltaD@A o s[rc! wetch Ilu{Put) äg

A@ o, Nlls-Are Törntöe, Täby, f6dde den 2n te6 6Lrj (2+3) eftet Bwch
Ltlx l&tts (sch n6ch rspe/ stor@tbanb PtDk Peace) å8 xemeth Rvdbelg ' vÄ!by'

PagEled3 Beau (s o Ngh crdleythor! hbelttatrce^yttalens lopah) åg EIh o'
fnsnr Enaqvfet, lnrlceba@, födde den 1ol8 tre @l!ar (2+1) efter Ruach Ht
nit"w tiå RuBch Lsr/stor@ban&s Pt* Peace) åg Keneth Rydbdg, vArby'
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welsh c@gi tu en surd ns utan någ- förå coglaveln franåt vore kaEske att 1å-

ra rassJukdo@!. Detta undellåttar sv€ls- ta avelskomLtt6n uPprälaa nagon {om åv
arbetet tLllstö! del, eftersos @n ln- t€gister där mn hrtlägger avelscJu @ä
te behöver ta hänsyn tiU deD. avko@6 Eåd DÅaon tn av "do@tklitik" soD

Därdot föds endel coryis @d visso koeittän utarbetar 8e@EåDt lnon sig 6JäIv.
u utstållnlEssF$*t iek€ öEkvår& VåsentlLgt ä! då att få Eed Mde dju66
defekter, Det kan Gra bettfel, färgfel, :örtJäcter @h brlster. Givetvis sbll upp_
för lånE pä16 eller något anEt. Den hår l&aren få en kopia på b€dömtnA6. Att fä
typen av defekte! är lnte nÄg@tlng soE ott sådaDt här reglster ått oEfatta sadli-
ilr speclellt för corgls utan vl tolde ga avkom! är säkelt bäd€ nycket kostsaEt
Iiggo d bla blt öve! gsosnlttet ou eh tldsödade, oen mn bör kuffi koEplet-
@n jädfö! Eed sddlllgs qnd$ raser. tera efterbDd och 1 alfa fall få en hyga-
vi får för rt6 shll tnte 6ra för notr- lig bild av re6dtaten. Att de bla resulta-
chalanta når vl utse! avelekodbi.mtioDet, ten lätt komet ftaE ger sig sJålvt då det
eJ heUer ska vl öveldlih når det gäf- lig8er I resFktlve upplcrdarea eget int_
1e! Emärr€ defekter, fndfönllt late lease,
när det gäller andras hunda! efler upp- sod bekaDt l(an nan lnte bedöm en hunde
födnlngar, avelsdrde på aMat 6ett ån genon att b+

Nä! det gäIler ei !åa soE i antalet döM avko@n. Trots det kan @n allt soD
rqlstrerlngar är så 1lten 3on corgl, oltast få ett oudö@ på @des egm och
fordtas det ovillkorllgen stt ålfa soD åndns huda! skulle kunm plesten inon
fildgr upp rasen 6a@rbetar, länpllgeD aveln, Slvetvis är detta le@ spekulatio-
genoa vÄr iaskfubb, corglselbkapet, föt ner. NäffiE bör ändå att fömtsättnlngare
att bäsiå nöJllga aveLBresultat skall föt ett lyckåt avelstesultat ökor dd töräld-
hnD erhåIlta. r^djuretr föltlämter, re! det ä! ingen

Nu tror jaE deJ veta att något hud- Sasntl. NA! dot 8åller att väUa ut säkra
ltprocentlgt sä@rbete atdrlg ko@er oveLsdju ät avkomebdöding ett bto 6ätt
att fuDgera, rer Ju fler son hjålpe at som d@k @dför att g@elotloFilt€!@ller-
eh på ett objelttd sätt lnJorEerar od F blir telatld långs vllket t sig sJäIv
bllr lnförnomde on de ot-ika avelsresul- ddför ett långsa@re lesu1tat. En aMn
taten, de6to stö*e möJtlahetet firrc dJltghet år ått I avetn använda eycket
att 1 ella fåll uppnå ett bätttc resul- flB urgå dJur vitet fötkortar genetatios-
tåt, lrterEllena och mn kan nå ösht re6ul-

$D bålsättnlng 1avelsarb€tet gi[Ie! tat E@bt8re, dook ned stöile fol@lgldl.
att fitda upp corBis soD är 3å 11ka den Natulligtels b en konblution av bäEge
ldealhed, sob fiFs beskrlvs I &ses sätten att föreds on förutsäftnlrea@
standdid, soE dj1tgt.

lrån kn då frage 6tF vaden @nli8 T111 slst v!f,I Jag nÄfia att corgl ä!
EåIlskapshudägare har för nytta dv d€t, en eycket trevllg @b br3 ras olldele6
han dll i nåwa faU bo en säll ocb för bra tör ått den ska behö@ bli föf-
aentåIt bs corgl, sen spelar det lngeB atörd på grsd av €nskilda indlvlCels
iol1 on d& är telfäraad, fluff ellet pleatiSe och p€min8€gol6n.
hr swns. Av det här hn vi konståtera
att oE enstakå corgla fÄt vlssa qteriö-
ra defekte! behöver det lnte innebäla
någon kdtastrof @rken för hundeD eller
uppfödaleB, även om andra uppfaare ob
obrlhärtl8t försöker att utnyttJa d€t.
Väsentligt är dock att hwdama fitds upp
Eed den oEsorg och oEvådud son den se_
rlösa råsuppfatdaren g€! sant att even-
tuelh @lpköpare bllr InforreFde oo det
verkllga förhåtladet. f,n DöJltghet att

forts.på_nästa sldc,
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Oo !rågo! br ayDpirdter ellff an-
drknlDg4r mt o66tående a@ktår
Jag @d htrease deas öp?et L wCP.

Ued våd,tga corgl-håfaaibgsr ttll
er al.Iå.

Ja! Flodin

@ooo@@

Vl flEr s@ bebnt lo-åtsJubtl@
I ColgtaåUshpet L ll. Detta föma-
tedde Dl.s att ].etå frÅD !ågE dådl'go
qeEpls! av VcP (u redÅktloneM gön-
@!) fö! att se 6d 5oE hånde 1 Bål1-
gkap€t affo -63.

sCP d I b€tod dv tvA atdcllerade
61dor 1 rllkca bL.å. kurgJoldea att
stddgar för föreDhgd antå8its.

I dl håde S$Cg (SveEb WoLab Co!6i.
Såuekapet soE det hette då) bels 8o
Eedle@!.

gälls&apsaftEra @r fu.tlgt be-
€öktå od eurn 40 och 50 Eedf@r
på eD t!ålf vät ttgi o@Dughete!.

I WCP r 5 flcL d! Iän 6ts rtt
uttålå @' 1l6J kÄal, allt 6l,L8t tlll-
förlituge uppslag€biEker. AUtså hget
"!" i corgL.

gelt Etutu.gt b också att nÅrye ev
de hutdsr soo vl eterflme!
I vån stailtåvlo! etod på prlslEllas
dot året, l(drelB@ sod ByttareE.
Solbdg€ och librEåt€l8 1ötek@4 otta'
ofta dgt året.

En gadl6 !trtreseut lLtetr årtlkel
fastFde Jag sålFkllt lör och beslöt att
dvkortåt åtdge d€E, efte!6@ det då!
Ded hårsa@iu velht En €tt 6Ym4-
Itgo @rlÄbelt å@e. rqDga alE Eedld-
@r b! tlUlo@Lt s€abn d€sd och l6ake
har nllgon glöEt ock61..,..

På försJ.ag dv d Eedl@ ko@! vl att
1 fortsåttBiDgeB t€Iåtes Dlgol u Dt-
s@ralde d åv llCP tlau lO år tlllbka.

'SXIU,IIABN IGII.AN CAroICAN OCU 
'EMOIG

iIBt.5E CCRGI,
saetawcPu4/63

De fl€ta av oas corgllgq!€ |! fortfd-
Bnde 1ått k@Judefade av de två rd6od.

Enligt ea kånd auldotltet På nBeG,
lft $. nold-ThoBa of hbes EEU, lJ.aE-
hyetyd, erdtg3nshite, lleles (hatr hr
u!d6r två decemter gtudest hårstå@tB)
h! de t9å hudarE tydll,Sa och oltlB
bkgrude!, Do har lnte 5a@ anoa 9J
heLler sa@ hlstorlå. r$Jrtg4, lör@IÄ!
ban, llgget förul!.l.Dgs L derls &d
"corgl". Corgi betlder elda6t ocä all$at
"Ut6D hnd" och det he! 6å@ D4fu9, aoo
når vi såger "lit@" elleridnlatyrn BoD

ett adjeldiv tlll Ndel eller :rÄgoD enilt
Fa, s@ fö!6k@r I ou.ka atodeh!. Det
E b!, soo o& allå ad bund!! !ol1aå föt
corgis I walea. I @rt fall koD @rdl83D
tlll Wåles för oolc{i8 l2OO f.Kr,, urdet
det att p@bloke lDte koE tiU weld förttu
1tO? s.&. ladet Bffy I av EEgleEd' re-
ge!lryattd.

Vld den tideE aåndo hÅn ett aEta1
tlsdåndBka våBre öv* BDgel6b lGBlea
tLll Wal6 ocå d€ földe sse! red alg.
(En d@n kå1lå uppgier Ät 92O e. xr. )
Lloyd-froEa Jortsetter att så8q, att
Peobroke hår a affihntng6vittd ltXbet
E€d den tldig6 ghtppske. Det er fåat-
ståUt, att P@broke lnte h.r uÅgd Lll-
b€t bed taxeD, @dån cardlgao reLsh @tgl
gansh hatårt h åv tå*-atad.

!b Llotd-fro@s' båaståmibgateorl
6ktue! sig sAlsdå n€ot frå! wd vI
cDllgen hn lå64 1 eÄF buJdb&ket,
nåElL8en att p@brok€6 uaplulg hatt ått
Eös ned vlkingålB, Tidputrkts - dtcllg
9OO - 10oo e.Xr. - å! dock sa@.'

I.&teltd

' ooooo@

Slsta rnan\)
15-11

-,,.r-daq
-73'



Av Pta Bekklus

Af,la tyder vt vål att Just rår tL!
6oE @! är n4got alldeles faDtastlgkt.
sÄ even Jag. Hm taDkar EÄr tUlbah
tlll deE gångeD då- Chr.ch (EzPerams)
nedkd oed sin förstå @lpkull. Jog 6l
Dycket nyfikeD på bur trutb, aoo haft
Bin för9tå hll Älei L@f,, 6k!l1e ?e-
Bda. Nutta hade lnte tolcldat chicka
9å Jag väntade Dig att det akuue bll
Iik4dant Du fast tvärtm'

rö! att lnts fttcla skulle b1I stö3d
under @lPntryetr, steryde Jng av köks-
öppitngs red en spåEklE. Itnder @1p-
!lDg@ stt tvA dycket adBlde och nY-
fL\@ hundar pÅ andla sidaa akL@u'
näsllge! Nutta och ?€ddy.

Efter fölBts 61peE alkoE6t och fö!6-
ta pipet börJade llutta gnä114 vilket
övergick t111 både skall och tjut. Nlit
wlpningoD så @r över ocb allo sJu 1åg
plydugt uppradsde hoe stolt @l släpp-
tes d l6tat skahnde Nuth 1n' sast
Teddy s@ !u buvtt ilorfat. httå tråD8-
de slg geFst aer I @1plådan hod Chtcka
@d h$ eh lsde 618 tlllrätta uts!
rågs son hel6t protester från cai.cb.
"Jag ska bJålFa deJ Glc*a, Jdg vct hu
@a 8ör", Ver det dåede 5å hoB tä*te?
ChLcka ttirl<te väI: rrsl!öf,t, tå hDd cts
d@ så Jog sliPper"' lbn 6åDnl4@ @r
losle att frlcka lar lite o@Em då.
Nutta lelde sig LD I ro:-Ien soD @@
och skötto d€n pA bästa aått. gfter 3oD

Nutrts sllttd går in fö! del hb ned att
ren1iehet fuf a och o så blev äveD des&
@lpa! !@lJ.rijdE p[ @ga@ åv dll tvått'
precls so4 allå Nuttas egna @lpa! he!
@rtt. Chlcka koD b6ra till d€n dä det
Br @tdag6. Det heb luli8cFde Eycket
brs til]. ded alagen koq då Nutta väglade
cbicka ko@ 1f, I lådan och @tts fLck
lldta ur ltutb E! gÄry. Att dö@ av ,

hed6 uttryck, 5å E! det f& ndrtEt.
Nåsta glsg det shlle ulpac aA F!

det Nut&s tur. Det iörsta hon SJode
efter Elpnllgd @r att Jag" lut L

Iäg@hete! efter'Cblch fdr att ge hen-
ne eD oryAng vtLket oclGå skedd€. Det
tog e@Ilerttd hastlSt slut då "hövdln-
gs" k@ ai! dbtte! ttu uldsåttDlng och

Iii4de upp ain fru. "äödlngoD" det är
Teddy det. hn bdtå@er @b tlhm har
stor r@pekt fö! honoD. En är e@Ilettld
inte sp€cl€Ilt rättvlsr ty det år allttd
ltutta s@ sh tha upp, ure 6ig ho å!
Ekyldig elle! €1.

Tr€dje gåsgs ltuttl mlFde blev dät
eldast eD €1p vilket tycJrtd föreÅF ltuta
Ith nyck€t s@ dtB. hgelår 3årttdiat @1-
paale ea a@n cGgitik vllket tyg{lt licL
ett eJ.cket tEgLskt slut då ttk E€d BlDar
doa, aUa utoo etr flte! knke, Blt€t kd-
takt ned ågareE b@Iöte att lfutta dkulle
lå bll fctem!. Vl" Er rycket Dyttlot pÄ

hu ltrtta sku11e r@geF inJör de@ DYd

soD E! två dega? l6gre än hemd eBe'
l,lo8 fit JaA trodde det skulle gå b!d, D@
LaUa fa1l.

Det verhde Båstan s@ Nutta adde !Ågot
ty där ågalo @d clp salätule pl Mllen
EtcL Nutta ut t hal-lq för att se eftd
vd s@ koD, uågot son h@ hte 8äiB gör
trär hd har ElFr. goa Dålkte uå6tan pa

a gång att de höll 1 4 @lP ocb blev
uycket lwlg. Eon vlsado klatt @h tydltgt
att vl shUe gå @b lågga deu 1 wlpl[dåD.
Det @r !örade att s€ de@ Il.l].a a6
kdsbde Blg övd föFta båsta sPeE (E!
sDck de så bögt qtt Nuttå aeg å11d€16
försk!åckt ut @b k@ qv alg @d attt tvåt-
tande. Att Nutta @! föltjut 6r tnte itt
ta Ei6te p{.

E. aen epldod Ja8 ko@! att täDk PA

hårde når Iutta hade sln sl6ta kuu, 8@
då @r tre vekor ga@I, ED !a!l@@ PÄ

nin arbetsDlats vlll€ lnte wta åv 6iD s
unge. Den tle v@kot ggnla urgen di ayc-
ket nindts år s1@ syskon och vnadg sdåst
50 aFd. OK Jag tat hd deb 6vel Btt4
eb föEöker ge deB tlllekott, tåtlrte ocb
ajorde Jaa.

t,ådån Eed kanlbag@ placeBded Pa
förtsbrå&n I soruet, laktta8d av
tr€ Fa! ögoa! neJ fö! leatan llEa par,
Ju glölde kstten, Ette! rtt h elst upP
det lllla DytlUskottet så B! de hå! tb@-
IF!4 Eer talsde åD någoDain. 6lchB
itaor lyste av nyfik6het' !tuttaa nfe! JaB
der, ge htt do!" och T€ddy tycktq a@ Nutta
en av.belt andB or$*er. Jår sedag blev
det att Jåg Ia& net de! i Elplådsn tlll
!tuttas Bto4 tttltJwnlng, OJ' 6Ä lttan haD

Er. Inte Dyckei större äB noBPårtt€t pl
Ellam,.Ja iBte nycket stö!!e ån d huDh.
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l,bn d€t gjolde inte ltuttå något'
T\/åtta6 Ekutle ba4 eb av lfuttåa DiE
att d6@ BÄg at€t Lnte ut att 6dka
sålsktlt bn. l{u när hd fett en aY
skyddsltE vllle boD @t$ltgtvts
lnte gå ut @h dp4te11t lnte då hon
seg leddys intlesso för BlplldÄtr.
nou sl@kade av ibko odl vlsade 31tt
Ech Sarnityl' når han ntrBde 619.
Det 6! bra att bgF ut hese dl Jag
t!rckte det böljade bll dag€,@n negoD
plo@ad blev det inte tEl @. lståI-
let etr 6pråtr9@fsch tillhka 1111
po!t@ ocb upPfö! tlsplan tred ef, lart
s@ Jag eldltg trott Nutta on och 5o-
dan tort ti,Il ledaE för dtt törvls3a
sla oE att dd Iifla faffi k@r.
Tcddy föIJde elter håck t hlil octsså

han av aa@ skål D@ 6oD sagt av helt
eDd4 olEaker. 8oo Jag trodde så kla-
lads lanlnsS@ slg inie eh Nutta eAg

lltet uldFnde ut nå? bn @? J6stu-
!4, @ 81ö$de det hela nY&et fott.

Nutta år ocktA nycket oEtyc*t av rå-
ra tvÄ katte! @b urje eftetDlddag d*
vl ko!:l@ h@ f!ån albetet vtsar beda

katter@ hu glada don år att Nutta år
het@ tAd 8eD@ att Btryh 519 not
heme och ståtgas not heses huwd al
d6t åkd hit och dlt. De ge! 518 lnte
gärE för!äE d€ fått @r Eln PuBa I
öat. såkert b ldrttå sycket 6Elchd
över aluupp@ktnaig hon fAr f?ah tat-
teru l@ BaDttdlgt lYcket geneadl
särskilt Dår @tte ltttor Få-

gåkelt är det Eånga soE bol uPPle\tt
llldande hätrdelBe! n€d alB bunftl'
Den Jag tycker L slla ldll att dn
lfuttå är nÅaot slldeles specLellt
"d lurd eh go' om",

å-! -q -r-g ---9-9-t--c-I
l,{ed ut844spudrt f!e[ dg tesultåt 3@ blt-
t1lls redovlsts I W€lah Cotat Plat ä!
atåUnLngea failJsnda;

L Noad ct R!.tta!6s Narclssos 89 P

2. ch Solbergs Isolde 68 P

3. Cb EerdeE Jacob {8 P

4. cll Kydo! colDtreu 4? P

Nord ch gyrotth F@3b Juli.E 47 P

6 - gllde@uor Black Frla! 4l P

?. Solbet8p Santd 'lO P

8. Iot c'h vo@€u3's cullgutt 3a P

9. Be€u 3? P

lo. or voEella's Ndo 35 P

ll. Auscb ltlr httw 32 P

12, htta
GS: B€ultateD frå! godeD ocå öst€rud
EJ Ded!åk8de. OBs:

NF Cba@loE 19?3

N o S Ch t(dor Co!.ntrsu, åg tsart Schöd-
feldt-wube!9, No!8ie

N o I fr vo€ellå's N€o, äa hso hud-
aen, Notge

S Cb Solbelas Isolde, åB Bdgt Aid€ra6otr,
er@

S ql Herdepe Jacob, åg gtl8 BolB@n-
Erikssd oeh Alf Brlkaa@, SolE

I ch fucor bod Gtrffy, å8 GlJMr B€@-
qvLst ocb Y@m€ lsft, lbbö

S Cb Hlld@nor Black FrjEE. åg Tetly
D1tl@b4k' Lldtlgö

S Ch Niilto | åg låhe rlodln' OPPaa].e

Nord Ctr Nskkall@n CaEUIå, åa E Rl!-
ta@, Finlard

gtp

llliror concrMÄRKEN
kostar 6:?5 + mlto

''''Tycil3:--
ilii P."e.* "ett" 

LB pa vått P8 d
,,,, ?@02?-6. AD8€ P* tdlongeD vll-
,,,, kd typ av såtk@ det gäl1er @h

,,r, hu BÄnga 6oD öakaa.

ssssassssa6ssgssss8 sgss9

!! srsn unxrnoec

ä 15 novelber
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Negr av oaa eon be6ö*:te ladakro-
mutstålhtBgen tog oss @k! ed titt
pÄ lydE&proveD i klaa6 3,'svåraste
klasseb alltså. Det @r Ju litlessånt
ocbaå u den snpulikteD att själve
nDbtordt' bako! de nya prov@, Bo
Jo6a6, hr do@r€. l&n h! nog lnte
stga att d6t bllvlt nlgoD Bucc6 fö!
gK, Jog tror bora ltt det @r tre an-
dlDl'ngar i klaas 3. Mr vl wr där,
tåvbd€ eD llten achäf€rtlk. Eon @!
rycket dffilg, @E Jag skuUe ald!19
dua hå eB corgl, son va! så h6d,
goo dll€ Bå gänd Gio tifl bg5, och
hugse Er eå snåll Bot henae, @ @n
hdo Ey*et väl Dårka att det använts
dl ryc+et tråbg föD att få hse aå
d*ti8. D€t 6oE Jåg giltar i fråga oB
lyabadsprov åT når frtrodlaa, glada
h$dar stolt vlsår upp slE Järdlgh€-
td, tag trodde trår Ja8 läate do nya
r6gle@ att det €kulle bll o$Jltat
ått le re bu!&r ko@ glatt frao-
6priDgande vld d€t prov, 6ob heter
lffilrnlB, ocb det blev I höB gsd
besa@t. I de rya r€glerB 6kall
butda på ågaieF ko@do bll stÄen-
de Bår den awelbt fötsta tredJ€de-
leD av stråchn, 6edan pl befallnlry
apllDga aot {ös!6 lgen, @h lligAa
slg pL6ta på k@ndo efter två tred-
Jedols av eträ*aa, föi att tlll alut'
på Eytt k@ndo, ko@ till fömM.
lDgeB hud utförd€ detta prov aMt
h ytterst tveksa[t, dn såg ätt bundon
när de! oär&de alg föFren beb tidea
dlade pA att svbrytaa. Att krångla
tlll ett prov soE skall vlså att hunalen
x@r €mbbt Dår husse ellet Ette ro-
pdr fbratår Jag lnte renlngeD Ded, I
aj'lerhct 6@ i*ållnlngen är det m-
n@t s@ mrJe hdägare br stösa
nyttan @h aIådJ6 av att huldeD be-
bårshr. Enelleltid Er domten Dycket
6Jd red den o6n odålade scbåfertlken
@h fraEhöIl att Ju6t så vllle han 3e

Det år be*1agllgt att gKK, 6on såger
tls vlua crbetå tör eD bätt!€ hmdhåll-
nlry aJålv fölstör den goodvlU tör lyd-
Fdsprov son fa,!re för ett år 6edån ge-
noB att låta en bluksd@le utårbeta rq-
let dår lnte bänsyn tas tlll aäIlsbpe-
hutrdå@s tyglk. Det är ?lera rase! 6oD
uplhölt att tävla, dÄ de nya reSlerd för
bopp t.ex. tu shdltgs för d@. I 5tä1-

let hi sKK:B nye direktör saSt sl.g
vilJa arbta för sågot 3å verkllghets-
frå@nde od föllåt 6Å ubota dqat
sm obllgatollsk budÄgafltblfdntng.
Jag utgår från att de flesta buEdlkare
å! intresseFde dv att l5a alB s&öb
slB bud, de Eoo iltrdå abffa! slg
huDdar linrer nog krlThål att k@
lfrån den utblldnlngo. hr skull€
den kontlollems? Flnn6 det lEte noSi
oed pangfafer? Dessuton är d€t tuu
lruen obllgätorr.sk ldräldEutblldning'
d&et : så fafl ka*ke vore åmu @r
av beho@t påbUat.

Det egendoEllga t fallet ned SK(:s
nla r€gler 1 lydnadspro@u är eeelld-
tld att ha6 krttik lått kotus fFD.
ODdelbart efter d€t att de nya !eg-
lem offeDtllggJorts bad En pä
Hurdsport oo synpu*ter från fleE av
deD son br&! tåvb och 6d fa@ p]l
lO i toppllstön förn året. De satte
alg ne! och sklev, och JlB vet att
brere! hr krltlsla, @ fasttu det
aått ett halvår 6edan do dag det Er
EA vlktlgt att delas brev 6tulls En
Lme, hsr de foltfaEDde inte publlce-
rats. tir det @ningen att klltl).6
shU dö 1 tysthet?

Iqrld JoaeDhs@

ooooo@@

,4. EUNDII{ Ekriwf er tydllSen ayctet
Dg författarei wra stavsätt hä! bl,-
b€håUe8:
EuDd6 ilr ett jur. ba hr ett huve I
eia @dan son han akåller red och en
3EG I åndra endau, 9@ ha vyf,hr @d.
IblåDd år s€nsen avhöggen. nundeD bar
fyra bn, aoD slutar I €m erdsa !€d
tassar eb 1 aDdn endan B€d kråpp6.
Sådtga hudar åF stoF soD santbätu-
hudar åck sonliga ärd sDå 5@ Dll6er.

ED bud heter tack ocä har såda6 tED
so! på liktjlstor, hn slepår @gen pe
Drkd och förekårer e€t I sellskep
ned feb frökmr, 6on de leda L brd.

l{är bunden bar ett beD i m6n, sJÄ1-
I€r hD @h bi.ts. SåDli.8å hun&r an-
vånda NlkårJ fö! ått slippå bltas.
DoE skall @D acKa slg för, aär d6
ät utan N*årJ. "
OEnatående Iå@t u! bken "Sttlbl*
Fr och gfodor" av R€d. Albrt Uol&-
Mst (hre)



Nlirwsnd€:.' Irylld J@ephsob (ordf . ) , tuw! Iardberg, EE vellnSe!, supplaD-
. t"ro rngtlå 66te11d och Barblo ksirgo (sid protokouet).

51
OrdfönDde häIåad€ de nerErande dlko@ eh förtlasd€ 6a@h-
trlidet öppat.

52
Fsststä1lde6 f ördf, aSlnS6LIstan.

$3
CodkäDdes föreBåerde rötes plototoll.

S4
iteågs ytterligale trd ledånötet tiU utstållEtBEto@ttt6al
Terr. y Dlllelbeck cb NlIE_Alne Tömlöv.

S5
Beslöts föresJ.Ä ersDötet att 1D16!e dJllghet tiU stäldtgt i!ed-
I@lop.

$6
B6Löts uttysa s lototävllng pA corgl@tlv. så klasg€: fålg
ocb swtt/vttt, stollek I r 9' I x 12. TiIl Jsy utBlgs 91ä ' '

Vallnger, Pe!-ErIk Wsllln och Iasse Rudbetg. 'l ''
Tävlligstiden utg{r den 15 sept@be! @h re6ultat€t neddelaa : I

I Juln@et åv Se.

$?
frppdlogs et &erstln hllln att tlll etylelsen lDto@ Ded full-
siaralgt uppsJort fölElag ttlr lnofflclell utstäUslng i Göte
bE i entlahet med det utstäJ.1ni4gElntres6e, soo C6tebolgs-
ko@ttt6n funtt förellg$.

!8
UFFdrogs åt Eu Valinger att,I egemkep av avelsräd€ts oldföEn-
de ord@ ocb bdb Bsstlls ut6tä11n1n83!Nultåt på c@91.

$e
861öts ått, utder !6rut3åttning att tlltråckltgt stort antal'aD-
!äls1Eea! iriko@r, .nodm e! cdt-utställnl4'
Uppdrogs At utstallnlDg6ko@litah att anordB och slswra fö!
alla arråDBeMD€i f ör utstä]lnlngen.

Sro
Tog stFelsen del av en tlfl wCP skrlven inlågB av Slvelt Nlltaoo
f ifften Uf.a. klander rtkias bot k@t6den för SCP ocb ityrelss
sått att sköA förenlng@s elonoEi6ka a4€lågelbetir.
FomleFd€s s kMntrr.
$1r I

Ordf öråDdetr f6rklarade es@ntluet a6lutÅt.

gåIstå aon o@n
hrbro A;sarson
S€kreteFre

Juqtolas:
Iurid Josephd
hf,öland€
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Ae E6 Vallbger

Certvlmare od Bn på so@åreas
Gleeg@tställhiry blev håihudeu -

WlNIxlm LOXAL StEJEmt ägd av a6
thelB Cny, ked€t li%GI. Lqal
Subj*t (s@ pri6t kallaa 'Ddmdrt
- koAUgt 6hlL det E!a) å! upp-
född av dlottnlng Bllzbeth och ltu
van den första av drottnlqeE upp-
fddnlDg soe överhuwd tag€t delta-
glt på ut6täLfbtng. lbele Gny
flck honon sob Elp (någotr hmke
oiM den lllla notlEen I Corgl-
pit u 3r1) och han h! hs vl-
aats s!6rsaEt på utställntbgar@
tldlAare. hn b sotr ttU C:b hy-
top hrshall u Wlddao! Broh ocD

8å! på Dödemet ttrlbab pe kåDd^
chaBpl@B son Int Ch Les Syrphony,
Ch Copshav CåiLåd, 8AC! Drddt ot
Wyldtqtte of Wey och Int Ch Rou -
vel I{c-ky Strlke.

F@ cbaapl@ hsr böata i. Eng-
land hlttllla i å!. Röde BNg
IUFnBSSARIO (& B AEhssador - B
ItftheDd Androneda) ftck sttt tredJe
cert tör E6 lrrån (stokeplalu) PÄ
ttdlanda WCI:s ut6tåIlnlng d flck
ata därette! sttt fJärde @fr på
welsh Cor8l l4agues åruga chadplor:
ahip ah@. lfta winteF KIDOR ct€$CK
(EEDcoyd contender - K FFnJc låce)
ftck altt daEpi@t för bias Pat
curttes (t€e) 1 Bttgnlngbn oedan
ENI{EL llY FAIR mY (Cb Caseell
DEkle fDtgbt - AehbartoB Fantosla) , I

€m pt Tdree CountLes, då! f.ö, en
sveEkiaHh gmnd danols b1w B€t la -

gh@. SMICRMNIG, VAINGLOBY (Ch s.
InErder - Ch g lbrtha) blev d@t.on
efter tre segrar inoE Loppet å9 !ågn
v4kor, CbdploBtet km för @ Iep-.
Id (olåtrtlgh) t hlgnton dä! D(FtuAN-
}{A G \BY, en eFte! t111 C.isigette
6oD wm gtupps pÄ c!uft-'q,. Em stu
@D].1gt bÅrd brukshdsgrupp . Ea kort
t1d där€ftet bLbr DusklaN Cb Caa-
re1!. D\Ekle Y$l.ghta 11:e eng€lslB
chaqlonhfr. b! tiu D6klae år
GeorgiaN of Wey.

he Bå!ge! i år har @ pen @rgl
toppot grupptävf1ngen. Föeto! kull-
ayetntu C@rFette och Duqktåe
hÄI1e! slE Ch EFncoyd Polsoallty
Glrl 600 EnUgt väl l!s@ 1 top-
peB - hoB ba! e @i.t 31tt.33:e
cert eh bllvit etta, tvåa och t!@
1 grupp€n bttttlld t !!,

--( )--
Den nya ccrglfllnen s@ dE vtubt på
t nåAra er her åntllgen kuBat vlsE6.
DoD bar gJorta av ett sv de EtoF
@gelaka Av-bolagen, d€lyls qed hjåfp
åv pebgsr från lhe Velsh Corgi ldguo.
Coratsåltshpet överfå@de iftl 16-
te! ett bldrag till ftt@ 1 *&d
Eed att bls6 kt turtles Er bk och
dMe corsis I97O.

TJEän anEes fllneb 6E @ atot
I'flopn och llhs vld @ dål1g ad-
törfllE sob tar upp alltför stor tld
Ded att vlsa b!.omot, trott@ror och
ollh ffin16kor lställct för att
vr.Ea coDgls. Welsb Cdgl !48ue hade
våltat sig a trevll8 och lEtnkttv
ftlb M ftck aU.tså deått tEtäll€t.
z.mo w'd ha! lola6et &ostat klubbd
@h ktltlsh röster hr höJte öv€!
att rtyrelsd inte tått st6tre IEF
i ftlqrbetet, N&ge utlåDda,l€ cor-
glLlubbår htr kö'pt koptd av fll@n
l@E rdultatet dssdes o€ts ä€s!
Lb nu ft pengam tllIbto......,,

ANNONSBN OCS

MANUS TILL JUL

NUMRET SRALL VARA

R A D. T I L L II A N D A 3 B-

{AST I5 NOV,EIAER:
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Nu hr d xtuDåt tto aöldagai bär mre 1 SkÄne, Ded ett Låra van fyr-

fota viiqe. llte dr€syr. D€t har ErLt bÄrte n€d @b EotgÄugar för €s

hGsr @b 6ttår. Uea tstnLtörerE hå! 6rLt €nelglaka El vt bår

klånt det gaDrle ba tyder vl 3jälb. Vl hade a€ldnlng 1böljaB av

JuDl. DlEd. AwluhlEo l€dd€ av l(urt {llhel@3otr. Tosten OfasöD bF

döde @h 6ette potng. plec€rlDgen blev:

1. Btbbl, Ntlsad Ded fUnB

2. itr! tllhelsed D€d DIVA

3. tr6!6tlD olasoD b€d BEAUIY

4. Gunnel YllbelEsd B€d II|IGGY

5. A16 Dabun Ded ABBY

Se&n awlutade v1 red att grllla kotv, drlcb lÄff€ @h tarta. 3å llte

brrdprat ad det alltr.d bltt når huDdeÄslaxo! tråffaB. S.ittdtgt tac'

t6r vl. &st lll.låelEson ocb TosteB 016€6 fö! årbetet do bt lagt ner

på (b@3yrd.
diISnINGAR mGI 8D.

oo oo( )( )( !( )o()( )oo()()o( )( )o oo{)()()( }( )( )o( )oo( )oooo

ErDed dll utderteksd' ltvltgt uderdt&d av 9Är oldfösDde od

redåttii!, f.adöF ott LJättltgt tack tör do tlevllgq suP€n aod

Co"gl8äll3hPetd lhl!öt@tttå anordtuale den a/9 Lng på bte1l --;geE-

r I lålaö.

D€t skåsb gqrtet @b d6 8da @td & ttdlgare vål owltmt' sä

bår kab bss LntjEas ett dotta stä.de pl al'Ia t!*ter. Tlllåggas kan

ått vl hade Jått€bF e; på lbteuet. Tvds bad€ vt bE lödag ocb

sördig pA ca vllket iDebot bllr@ tur ocb retu Stekholo-hlnö' t@

vI bE åidA b€6ö&a hudutEtållal.4m 1lårdskl@. 8oD kasaör Br gl-

@tds dn gL&st€ överash14 dm att lBtres6et föt våE drkeD Er

€å rtort. De atck åt 3@ €!öl i solst4, Ja, Jeg ttck s lttd födh-

@ls6 av bu d€t EÅste kå@s ått sIUa gh6a I gåhtE. Vr' ftck tåA 1

ett anbl D!rcLelllEar D€d färgfoto av RlttareF lårcida6, OYd g. 
.

gick Åt, (OD l!t!@ee tl@ sh vt försöka'fl trg,t f,len).

ib o gårg, tack (tuDel eh rsrt ullbelrB@ och FL Rdaqslst fö! e!
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