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{Etl}H mRGI IRAT (VCP) utAes av
CorglsållsbFt i. Sverige.

Redaktö!: I4irtd &teltd

wCP:s adE65: I C{teUd, Vetev, 9'
19O 60 Bålsta, teft OlTl/312 26

corglsållsbpets adr66:
brbto fu@tson, Poppelv. 2,
f?5 62 Jarfätfa, tert oa/36 17 84

Avefs- och stadardlomltt6s adress :

E@ vsllnger, Iåcköv. 20, f21 50
JohaNesbov, te1: 08/59 30 29

Hl@avgiften t CorgisäUshFt (CS)

ldludeFt WCP är lr'o.D. L974 b 2O1-
(för fanluebedfeE kr 5l-)' Den tGät-
te6 på postglro 7O @ 27-6 ded Colgt-
säf lshpet 6on notugare.

mm mm eh adress:

CorylsåIlshpet (f. SveEb welsh
Corgisäll6hpet) blldades den 18

februarL 1963. cS b en ras€ektld
lnon SSDre (spectolklubben fö! Sä11-
skapå- och Dvålghundå!) lntres6e@-
råde. SSD:8 adleEsl ltlla Seger6tröE,
Bragevågen 29, lP 64 DJurshoLd, tl:
Oan55 03 43, pg 39 92 73-2. lhle@-
avglfteD ldludeaat SsD-blddet ä! b
2O:-/är. SSD b assoclent ded SKK
(sve6h Xeeelkf,ubben) adress: I!nt-
Mhrg. 40, Bd I]2I, 1U 37 Steholo,
tlt Oan3 ?4 90, pg 11 77-5. lledleGav-
Slften lnHudent fiudEport är k 5O:-/
år.

Sedan d sist hördeg 3v har vintem dråb-
bat oss ned sträng köld utdu6 och nedeått
vårde itrodu6. SJälv ät jag lngen stötre vän
av kyla, @n f& våF corgls ät det toFpen'
kylan har de Ju pä16 för @b ssö! ålsbr de
att tuB1a on I ocb 1lgga I sob bö-
no! 1 sand, För den gon su.ppet storstadens
satslga Dodd är det årstiden då hundama är
re@ od f!äsch utan störfe beavåf,

Bland det nest betydelsefulb son 6kett pä

Iärye för vår del, är det Eöte SSD höI1 ned

rasklubbr@ I ohober. varje klubb hde rått
att sklcb två representanter, och vl ulde
att sada vår Bekletesre och dr förre ord-
fölande, hns Ek@n' På detto dte klargJor-
des rasklubborEs ståUntig, €h det @r ett
htttatlv från SSD soD vr. är gbda över, då
alla lnoE CS häft täEllgo dtffusa begrepp
m såväl våra råttigheter sod skyldl8beter'
I de ollra flesta fall hcr d nog haft en
något överdrlien upPfcttnlng on uår vtkt och

betydelse, och jag ber er ott noga studers
&abros redogörelse i detta nume!.

cöst@ hr @!it en rktlv tid 1 CS öve!
hued taget, I Skåne och Cöteborg blr @n
bft dlbesöha säIlskapsaftDr, och håt I
Stockholn bde !d en hundproneBd oed över
40 gla& cor8Is, Vår sed@nllga ärtsopp6- och
psuk3k6åfton lockde nÄrya till det trevliga
torpet ute i Saltsjöbden. Det hor faktlgkt
vlsat slg ått dånga gärb söker stg dtt' trots
att det ligger utanför clty, fö! gtugln blir
ållttd fult, dd3n sällsbpBaftD! dtt lme
I strn saDlår färre deltagare' ktrske det äl
.den lantliBa dlJön nd de sprahnde bbso!-
u och den goda stugvärren 6on göt det. Den

här gången hade d också BertII Sted-Grd 6ob

dragplåstel, det år iu nycket intaesaant att
få utställningerm belysta från en elfard
doEfes sFvl*el, Jag tror tnte iag tog fel
när Jog tyckte nlg däh, ått ävd hdn be-
klagade aIIt dettc prestlSetä*ånde och ltrt-
rlg@keri son fölJer i utställnlngcrds spår.
Och att det lnte bra är hundrsss f€1 och
brlster soo aclöJas fick vl 6 de1 rdnde
4enpel på. tu det är 63nt att hudea är det
bästa hos nämlsksn så tror åtoinstone iDg
rtt nÄng! bulda! lnte skulle vlua vfudr På
uttrycket.

Vl bltr atlt fler I C.s 4h oÄnga Ela red-
1e@r är också bundägare för första gångd.
Det ha! uttrycKs önsk€nål on någon slags
hundkuYs för att 1 första band hJälpo des$
nedle@r. Därför hf d beslutat att 6 6ådan



M 6kaII ordss oo l'L får ttII-
råckltat DÄryd 5@ ä! lntfesserade.
Vt hr fått Löfte oE en lokald.tt
I city, på Blbltoteksgatan. fiurs-
bk år Thge Pebrsam: Upploattan,
paykologl ocb lnfåroiry, Kurae! aoE
odfåttai IO le&tloner är statsunder-
stijdd, vtltet lmebiir att den koe
De att k@td 2o:- 4b att vl får
köpd kuaboke! tlU bl@ pllset. Jag
hoppd6 att flen nya hundägare br
EE pe detta tlllfålle att få ut
@xLml alädle av d€tb att b hud.
Gea@ att föstA och rått uppfostra
6iB hund gö! @n också den bästa pro-
pågaD&n fö! !å36. EJter d6 hE6
a@ år teoretl6k år ni kanske logE
fö! eD dreasylkur6, dät hudm 1är
Bta lyda och nl 3Jäl@ får lä€ er
8JåtvbehärskDlbaea svå.a koBt. Ea
dre6sylba 1år de6$ton huda att
uDgÄs ed andF hundar och oed frb
@de dnniakor, vllket gör den frl-
dlg ocb ger den sJälvförtro@de.

tu år det daga l8en att betala
n€dleGavgl{ten, nseF koEtar det
2O:- föt deu första L faDlljen, oa
fortlaFDde brE 5:- för öwlga fa-
nl.UeEedl@r, 6oh br 3a@ rätt18-
beter och är llka fuUvårdi8a s@ de
Ed betdl.a! 2O:-, det är bn det att
sl kör Eed faElUeobatt föi att blt
aA DÄnga aon nöJllgt. Nt vet väl för-
rests att ldF d!ke!, soD mtbgita
Ded förtJuanLng blir dtEåre ded 1 Ja-
nu?i, så Ib99 pA ott sl@ffa ett L
reeelv till Jubl.Ie@pli5:

TlIl slut vlll Jag öEta er ED tlk-
tlat God Jul, tach för det gåqp å-
ret och öGka Ett fttt Nytt År:

I4rld Joaeplsotr

()()oo()o()oo()()o()oooo()( )
o

Hln Du e tdturr

@!
Det lachr mt Jul Den vl br ännu lnte
hn6t läl@ boka tlll tryck€rlet. Vl har
twär. för litet mterLåI h aÄ långe.
Alla nl soD förut amäfde elt atom lntre6-
6e: har nL alöd bken? Av det dterlal vl
bar fått in 6e! vl att nånga hsr alort det.
Skicka ln blld(er) på dltr(a) hud(er), eD
gö! det !g-

Goal JuI ocb fttt Nytt Är OroUr redektöreB,
tlll dtken Du även sänder Ditt Dte?tåI.

Nils-Ame Tölnlöw
EakaderväBen 44
r83 s4 TiiBY Tert 08/756 L7 3s
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Tyvärr Fr lntreaset för WCP:5 fototävury
lnte särskllt Etort, BIad de foton 6on
skickåts ln Er hra fyra av sådån hlltet
att de Mde belö@8.
Vlnnåre I s@rtlvlta klas66 blev flggggl
lllqqlo4, Bro@, ned ett und€rbrt porträtt
av fadlJeF lo-årLaa tlk cygnus. Fotot n!
desetoD av nycket hög tehlEk k@lltet.
VlnEre i lårgktassen bl.ev ElqIgE!, @d
ett porträtt åv tvÄ corg16, en irefär8åd *h
en röd.
Andn prls *n* .rQ Eed en fårgstark blld
av en corgl sod hopFde över hind€r red en
apportbock I Men.
Eine flldätr lyckades även vln@ tredJeprlaet,
denm aär,a red äNu en böJdbopparcotgi.
gllderna komer ett vlsas på å!s8öten' aan-
@nko@ter och I m-sa@nhatr8.

Priserm ko@r att utdelaa på nästko@de
åraEöte.

-o-

Q fyva"r håde namet av någon arlednltrg ln_
te komit red på det Mdua aoB koE t€d'
tlllhanda. Det är väl den aIIDänm för-
drr.ingeD,so[ rAder före Jul, Eon får
bärå gkuldea. hv öretseende, d 1o@r
att återko@ ded korrekta **tJ:::.

()
() co Ju och corT Nrm ÄR t!11- o
() öska6 allå ucP:s 1äsare f!åE o
O redaktlonet, ooo
() Och tack alla nl 6oD hlä1pt o
O trrl ned tldntqen. o

[] ,. c"t.rro []
oo()o()o()o()oooooo()ooo



!i11 SveB6ka Welsh Corgi Sä1l6kapet

Jag tehkter ått Ni 6ku11e vara iltlesserade av ått få Dina allnäuå intryck
åv rasen i ert 1åddl.

Det är viktigtr att huaalarna är i fysiskt 6tånd att utförå det s?betet för
vilket de är avsealdla: att val1a bo6kapt vilket kaE j.Mebära ått fösa ned
vilala tJurar fråa bergea och hå114 ihop dea 8e4on kilonet€rtals av 6Lin8-
rude sååvägar, och då beböver butile! av6evardl styrka' uthål1i8het och
rörl-i8het. ie fleeta av buhuEdarna Jag såg var ealigt mip Deniag iate
1äop1i6a fö! ett dylikt arbete. De vir lör stora och tua8a och eåg ut sol '\
or å. rtoll" vars bett 6lut efter rå8ra kiloneter. Tikårae var oycket bättre
dånga av den 6åg ut 60[ on ile 6kul1e k].a!e av det arbete de från börJan
vsr avsedda för. RySSliaierna ve! brar jag kån inte erinra di8 en enda
nealejunken rygg' net ia8 kooeer ihå8 några få 1å8t sDsattå Evansarr vil'ket
ger ett intryck åv ett 6Luttaade kors.
i"g .ou.r, alt Nj. borde vidtaga åt8ärder fö! stt förbättra fronteraa. Många

frånter verkadle vela bra i rörelser nea på bordet var det få 6om höll
nåttet, F!ån haadleden pekaale !ötterna utåt, vilket ger intryck av ea kni*
i kträet. Det förekod inie 6ån8a platta fötter ded utspriddå tå!r-netr dea
korrekta ovala foten var också säUsynt, Ävea on jeg inte fann några långa
nagLar. Jåg hal ea kän614 av att de fl'e6ts hunalar fått aa8lerna neilfilade
sairare iitl att dle trött6 ned Seaod att fote! €la8it i nåakea Ded !ätt eink-
lin8. Naglarna på en verkliSt bla fot behöve! aldrig klippåEt äve! om hua-
doE aldri8 ootiotrera6 på vägar.
Ti11 slut: Dct sör6ta felet ia8 fau! var blist på ilQUALITY.tr se på BIR-vid-
laret, så får tli 6e vadl jsg tuens.r. itQuality"-ken inte beskrivaEr bea utan

'rQualityil kan ingen huad bli verk]-iSt frad6tående' hur uål6a 8odå ege!-
Ekaper den äd har,
En daan 6ak: då tikåans enligt mia meniug iir 6å oycket bättle än hdbund-
arEa förefal-ler det varå synd stt pars deo eed huBda!, Gon äa 6ä[re ä4 dle

6lä1va. Ua kednelG styrka li8ger i dess tikaar men en verkliSt god heBbund
ka! förbättla hela !a6en,
Jag ber att få tacka för det stora altalet an6ähi.n6ar och ia8 u?pskettaalo
mii reda i högeta grad. Det 81äder 6ig ockeå, att den huad ia8 talde kfarå-
de eig eå brå i Blutongål8eE uBder aAdra dodale,

B.M. Mor8d

!(oeentar f!ån en hålhuBdsegare ti11 nä6t Ei6ts stycket:

Efte!6on tikalnå är bra och de€6å i de fle€ta fa11 åir ea produkt av våra
egns huhuodlar, ksn ju hanhund6!4å koappa6t vara så dåliga ått de iate du-
Ber att para ned.

P6,
Originatot konncr att finaes till8:il81igt för 1ä6ning på årsa6tet.
B. A6sar6on.
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I fö!!a n@et av corgl Pret 
' 

ffi 2,43 
' Frbtl@rades I övelBättDing en attlkel soa-

€gentllgs !a! €n komeatår tlfl en arttkel åv !!.66 P. Hewan I Sel6h Corgl Iea&e's
Newsletter. Mlss H€mn's artlkel lterg€s hår nedan i översättnlB av Terly Dlllenbeck'

Jeg år lEte någon vetellnär d Jag
ä@r dbfö! lnte behndla fr&gan oe
böftledsdysphsl ur veteriDars)mpukt,
!6 Jag aEer, att otui.sko!, 6od köPel
och såUet hudar, sälskiit fö. utatäll-
nlng6- oci avel,shdaEålr shlle beKa
deM fråga, Ere sig de bor i Englånd
eller i tdgot a@t låsd. Jag hoPFa
eh trd, att Jå8 talar för alla Eed-
Ie@r 1 Welah corgl I4å8!e över bela
världen, då JaA säger, att vl €äUer
vån hundat i god tro' öveltygade @ att
de år tuUt friska, då de ltua! våta
lemel6. lled detta faKm iör ögonen
eB€r Jag lnte, ått vl ksn bållas e!-
sErlga för någorting son kan uppste ef-
td d€t vl läsat huda. av ver uppfa-
Blng lfrÄn oss. Då eNltertid nuee så
lycken folsknlng utföls över hela värl-
den beträffande åbrornl.teter l'on ollka
bdnser @h spect€l1t tf!åaa on höft-
I€dadyapLa8l acer Jag, att Dä! uppfö-
dare åntlngen köper eller såfjer shlle
de gön upp en skrtfttig överensk@else
sl6€@11a8 oD dessa angelägshete!.
Ifregå ob höftledsdysplasi 1.4. ho
XeuelklubbeF BVA-plov' 6on år det en-
da 6on å! gtltlgt 1 Storbrltannlen, lnte
anvädas på huder 6on är udd ett år
oller över 6* år gaDla. hstmden ått
k@plett underaöh hurden ä! EpEl4 av-
sevärda och det forekomer, att resul-
tatet lbte förell,gger trån under6ök-
nLngskodsslonen förtän efter ad till
Ätta veckor. l,At Dig påp#, att lDgen
erun dlagnos än detr utförd av Nennel-
klubbena BvA-kodssto! bör aeepteas
l Eryltrd. För köpare utodadalfrån
fralgAr av detta, att de nåste väntå,
tlUs dd hurd de köpt är Sott och vÄa
öve ett år ga@]-, obde öcbt fA den
gapnteet frl. fTån höftledsdysplåsl eb
I sedaE faU, bllr kostmd* fö! bden
gLvetvls a€evält böf€ en för en uB
€lP, red vlken köparen år beredd att
ta dssa rl6ker. I d6s utsträchlng hn
de @tuU8tvts gådeE stg genoE ått
e&st köpa EA&m dJu, e.s föräIdra.
är garanteEt fria fråB höftledsdyspbsl,

@tr f.n. har ddÄst ett fåtal av vän
CorgLs 1 Eryland bllvLt röntgade od av
nArya BkäI är det nästan oDöJflgt att få
tag t Efpa!, Ers beda föråldrar är ge-
ranterat frla. Sodliga uppfödare dEe!l
att det äf fe1 att lnte låta röDtga 6ant-,
llge våla åvelsdJu ocb ardm anser, att i
veterlnår€@s uppt!:ttnttg FrIeFr så
nycket i ollh lände!, att så IhBe lnte
dessa komlt överens bör @D a@kta. Jå8
käfr€! t.s, t111 en tlk, 6on kontlnuer-
Itgt glvtt bTa prisbelönt åvko@ 6on
sJälv Er certslmare, neD Eo[ då hon
röntgådes befåens lidå av höftledsdyspLd-
sl. Det år ev lutresse att erfrF, att
hemes röntgenplÅtar då sändes tlll den
rmerlkansh udersöknlryskodssloD4'
LlkeD fann heme tri lråD höftledsdys-
plasl. vllk€n komlsslon hade rått? ud-
ra! @n. Vl kan bra boppss, att veterl-
närer@ shll ko@ övereE lnoE en lnte
alltför avläFen fra[tld. Oo @flertld
tråBon skll köpå en hund fö! avel, ape-
cle11t f!ån utlandet, gJorde de klokt att
I fölvåg besttu slg för, och ueddela
uppfödaren detta, on de 6skar vånta tlllB
röntg€n kÄa utföres elle! oD de ät vll-
ltgå att to rlsken @d den hud de köpt.
Lihledes käD uppfötare cEe det tlllrAd-
Itgt ått Aön det kldrt för slm speku-
lånter on d€ dJut de har ott 6åUa är
rönt8ade eLler lnte @h att klarSön sin
lGtelltrlng t de@ fråga för den hädel-
se ått åko@n seEre 6h1le uppträ& hG
dJuet lfråga.

8öftledsdysplaai är ett rycket 1116r-
lLgt plobl@ och det vore syNelllgen
vårdefullt att få sltpunkter på dettd
från oedle@r både utdl"qds ocb bä!
he@ f& publlcellng I vl.t Dedledbbd.
Vl har hört, att höfiledsdysPlasl föfe-
ko@er laon laeen och 6n br sagt dgt
att det ä! flera co!916, 6on lnte god:
kbts rv den bddemlsh wdersöhlEs-
kodsslonen. oD lnte alb ledande upp-
fiidare över hela världd är beteddo att
letr röntgå sim avelsdju' åt det @öJ-
ttgt att fä en fullstädig b1ld dv ra6en,
Frågan är, v@ skall ta ledntng6 och



Eöftledsdysplåsi forts,

@n den första att låta röntga hela 61n
kedel, och oB någon gör detb, ko@er då
allo gilabterat att föfJg deDplet eller
ko@er dssa uppftldare rtt fortsätta ett
gödd buwdet i busken, viLket är @d vl
tycka gös för när@tade.

fre legue'e Executlve comlttee 3n-
ser, att alla asErlgr uppfdare Ekulfe
gå ihop och best:i@ hur de 6bU lösa
d€tta allerliga problen. Vi k5nske fin-
nef, att rycket få cofgis lldef av höft-
ledsdysplisl nen å andrc sldan är det
nöJugt, att åkomn är täEllgen allnht
föreko@trde. Det vet vl helt enkelt lnte
ocb ttlb dotrå frågå undersökts verlden
över ko@er vl cldtig att fA veta det.
Jdg hrr förstått, ått lnom vl6$ stora
iaser 1 llsA ba! 98X av de röntgade hun-
dard beflmlts lida av höftledsdysplast.
Detta k3n 6åkert lnte €n lallet lnoE
vå! ros, neD brde rl lnte b{ilja under-
söh de@ frågd' ltun vl IöPet rlskeD
att ko@ i 6n såöo sit@tion? Fö! nå8ra
år sedon försökte vår Ex@utlve comj.tt@
att Bättå lgä4 eD å1).8än röntgenaktloD
genob att erbjuds s18 att betala kost-
nader@ för de tlo ledande cvelshudarD
och avelstlkam, Den såvltt Jag komer
tbåg blev d€t aldrtg någotrtlng av sakent
då vt69 uppftjdare netade ett saMrbeta.

Ifur ktue! Du och Dl@ väuer I de@
fråEa ? he Dxecutlve CoDdtte slrulle E-
ra d€r än dlfig att göra ett nytt fötsok
nen utcn ett hebJärttt sa@rbete är det
ldte dJUgt, Oa Du verkligd är rngelä-
gen od Corgl-la6ens flantid' så var snäll
octr skllv tlll r€däktOren f,ör bedl€Fbln-
alet och ge Dls synpuffier i en elle! dn-
ftn rlktling. SkaU vi låta röntga våra
avelsdj$ nu oller skall d väntr och se

hur utvekllgen pA veterinäroBådet bllr
under de närilste åren. Då ka! det hns-
ke också Era fö! 6ent stt rädda råm
P@brokes ftån rtt blt äNu en ras ned

6våra höJtledsdyspltslprobl@. tuide d
lnte åIf,c son en Srlan ko@ överens on
ått 1åta rtjntga allå våra chaEploffi eller
äf,su hellre al1ä våm certdnnste? IÅt osE

hoppås, ått d koMe! att ftnF tår ras
frt från höftledsdysplasi ocb skulle vl
lnte gölo det, är vl alla I s@ båt'
InoB an& sser tycks ran all6rligt ta
ltu Bed detta problen. iir det klokt att
&öJa?

Till dettr komenterar }ft. l(ennetb
Butle!, wey corgis, Eryland, I seEste nue
ret av Welsh Co!g1 I€aSe'6 Ndslettef:

Jag hat Just läst ffiss åesan'5 artlkel
i vårt lntressrntr Ddtesbbd oEh kxn ln-
te mtstå frestels6 ltt 6ägi: "råd @r
det JåB sa:" Jag hoppas, ett de soDvertli_
gen är intressesde av de stoF probleE,
soD hon här få6t€r uppDårksofteten på, dll
ta fraB 1957 års handbk, da@ ov den och
ftud den arti.kel, son publicerades däl
o@nför dtt mm. V1d saMtrträden föfsök-
te jag också ått fA 1ed+nde uppfödare att
inte endast tä första stöSet tö! att tä
reda på hur det 1åg til.l eed delas 4et
avolsEt€rlal, utf,n också att h: ild att
behntgöra resultstet. qur langp Eiorde det?
ikama tiff flera av de ledande avelshun-
dama sder de semste ss åren har äv oll-
ka anledningår vä8rat att 1åtd undersöka
slm dju, bDre! de allvalliga uppfödarna
forttanncle 3tt i$orelo tragedln M vån
brokshundsns ers degeneEtlon. rl

För att fullstådigt konplettera frågan
on höftledsdysphsl återgeE hät den övet-
sättnlng av k, Butleis artikel I frågån,
sou @r publlcerad t Corgi ket 34S7.

"4.c.__qIajmg__q,p. "
Dessa ord föreko@er ollt oftore i amon_

ser om hudar titl salu efler tIlI dvel ocb
det näste finnas eåryo både här he@ och
utodrds, sod icke belt fjrstår deas in-
le$rd. D€ är en förkortnlDg av 'nv fre
Kemel Ctub gatanterad flt från höftfeds-
fef" eh det är vtktigt' ått dlh soo är
intresseråde av roseD tilt fullo skall- för-
stå dems bettdelse.

töftldsfel innebär en abnotn utvekliDg
av de ben son for@r höftleden. Nor@It be_
står fden av en hå1a, soD blldas dä! tre
av undre b*håhffi ben förems. Den hlfor'
Ede öBe d€1cn cv lårben€t pnssar skt ia
1 deffi håh och det he13 fugercr soD en
stebll kulLed, llos ett deleK djur år diu-
pet och fornen på hå1dn lcke perfekta @h
där kan också föreko@ en fötädli$ I
fomen på lålbenets hlfo@de öwe del.
Vld höftledsfel gör steget inttvck 3v 3@g_
het och brlst på drtEnde kroft' överdrlven
rörelse :v nedre buhålan ocb höfteha I si.d-
fd vid @r:le steg eller överdrlwå rörelser
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uppåt ocb n€dåt @d @rJe ateg kan
Dårtas. I rq€l vlsa! defekta djur o-
viuo @t stt boppo. Vl6sa d€fekta
butdd! bllr lätt trötta vLd notlone-
ring @b föredrager att eltta frlE-
för att 3tå. IadSångslnfla@tlon till-
6töter oftd eh soELtga huabr kan bli
förla@de ti1l de! Srad att de nÄste
avllwa.

Id6! att aarabtes frlhet från höft-
ledsfel uppkoD de fre Brittsh v€telt-
mry kselatton eh lbe KeNel Club
Är 1964 gJorde en uderröbrlng av ett
ll6rb1 abnotdteter h@ bundar. De-
tgl.ter 1 struktured och fwktlonon av
dJurota kropp ber@Dde pe nedärvda fak_
torer har €rlt kända urder årtuendeD.
UÄDga av dessa beBriiEar slg sJ[l@, då
det defettr dJuret norElt lcke öve!-
lever, Nåi det är ftega oa hEdJur
föreko@! eoellertld vla€a skyddado
taktoror, s@ tlllete! de! Ätt le@
Eed on gaNka anaenllg grad av abno!-
Dttet.

Att @tr hÄr bört sl lltet or denE
6pecl.ella obnornitet ttUB helt nylt-
gen tErot trollgtvls Eera på svåt18-
heteD att få frad ttllråckllgt Ded

IpnAar fö! att göra lfråga@rande un-
dersöknlru än på dess verkllga före-
k@t. The EryllBh Keuel Club br
gjort 6 towärd lrata tfrå84 @ av_
slöJrndet Äv flera abnorniteter bo6
bundar @b dsat 3ln beslutsadet l-
fråge o! att taga 1€ddi4en @b dtaga
uppGärbafreten tiU Proble4vUka at-
vetvls dlstetar övet helÄ världen En
änDu eJ erkhts på bånga hÄff.

IWen borde kåtM skaE över att UPF
täcLa höftl€dsfe1 ln@ sitt av€16@te-
rial åveo on detta, att dö@ aY aodl-
gas reHlon, lcke är en alldnt veder-
tagen esilt. Reaktlone! pådmer Sarb
trycket od den son tidlgare gål'lde be-
tråffaride d6kllS nentalsJukdoE. Ju
E1dre mn hlar oE det de6to båttte.
D€ eE klarsynta ha! en anEn syn Pt
sokeu [ed fra@teg i bebdllngen aesoF
ovedersäallat lesultat. Vl skoll dålför
boppas på att rllå 3hl1 dela slm et-
farobete! I Lanpen att utpllF elle!
etoj.Etone koDttollen de@ athodtet,
sod lngen DlsstänKe fölekm bos Ped_
loke Corgls fölrän för ett llr sedan.
Uder en lyllgen föret68en do@lr6a

genoD Nyå äelaDd, Awt4lieB ocb IFA
gäUde icke en eda frllga böltl6d6fel av
alla d€ bokstavllgen tueetals s@ atål'l-
des tfrågo oE alla olllo åspekte! pe upp_
fitdntng @h uppvlsntng. T}?är! flnn6 det
nu bevls pA ott probf@t lcke är okänt i
dessa lålder ocb lcke heller oEnllgt 1

sydafrih saDt att Mn är Edveten on det
I Eolland. Fö! när@nnde är det svårt att
upp5katta fötekoEtd 1 England, d! atlt_
fö! få Corgls har urdetsöKa @n vl vet'
ott @D lcke Iängre htr adårda Probl@t
så€oE oEnflgt eller ov{ktlgt.

V:d fölsta ögolbllcket är det svålt att
förstÄ, hur es sådcn sltstlon hår Mmt
upF6tA Eed så 1lten förwrniry. I @-Je
fall när det gåller peDbloke Corgln b
srårlgb€ten, att det kllElskt fims endaat
få ou ens några t4k4 På ett llndrlgt
eller tldtgt Bttrdl$. Graden av begråF-
nlng i hurdeE !ölelser 6ynes lcke aUtLd
stå I proportlon ttU tlllståndets aUo!,
Det verb! 3od oB ledens abnorEltet tlll
en vlså 8tåd k@p€nseras av CorgL$
exceptloE€lIt stark IArilskler.

Pör att vlm koDtroll över de årft-
llga faktorerE åtDlnstone enllgt Ed d
f.u, vet, bör a1lt o@ls@terlal röntgen_
uDdersöhs av 4perter. savitt EöJItgt böl
sedan endaBt sådana hudat användas I
aveld, aoE SeDoB röntgen fötk1årat6 frlå
från tekeD Itå åko@n @h fötetrådeaviE
tseFrterats" enllgt plåEen. Det ftffi
reda! någF nset, soB är 6e lnllltreede
av böftledsfel att on ålh gräGfall shlle
latas för avefEändaDÄI tillså@B Eed de
deftnlttvt defeKa dJur@, 3ku11e Eaen
dö ut lnod en relatld kolt tld eller
@k5å shlle @let av avelsdJu blt se be-
gråEat att isvel Bkulle lntemlflerae
tlll en sådan gnd att andF probls än
höftled€fel sh]le få en överdldiSende
tEtydelse,

Det shlle bll en oöverBkÄdllg tE8edl
fö! deM oö@ broksbuld oo lneffektlE
åtgärde! nu shlle fradl4a d seden Bi-
tutlon I fEdlden. Glvetvla shlle @r-
Je ill@rtlg uppfödares frä6ts DÅl @F
att utplåD höfttedsfel fiån 51tt svels_
mterlal, gåsoD en tttuålllg Atgåld,
tltls vl vet oera, b! norDla dju poraa
Eed gräEfall föntsatt att eh noggFm
kontroll bÅ1leE på all avko@, 6on bö!
röntgas vld ett års åtder och, I de fåll
deo lck€ frlskfö!&Fs , sr det dragås
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u avela. FlnE det någon son ärllgt kun-
de forGätta att födå uirp wd soE shll
@n akti@ brulshundat Ded vetskap on
att hans avelsprogran Lnon få Seneratio-
ler kan producera kryDpllngår?

En budäeare, son vlll ha 6in hund
e1le! tlk "gamnteBd" rekvlremr först
bos lhe xennel club erforderllga forruIä!,
pris IO sb portofritt. ;karen undert@k-
Er de tre exenplåren och över1ä@r dJu-
ret t111 sin veterinår, soo utför kllnlsk
och röntJetrundersökning, Od röttgenplåta!_
E enligt hans åslki lcke vlsal nÄ8!a tec_
ken på höftledsfel översänder han deo till
sekreteraren i The Brltish veterlEry
Assoclatlon, son i slq tul överfännåt deE
ti1l en av en grupp spelallster för un-
delsöknlq" Cs. enllgt dema 6pecla11st,
röntgenplåten fauer lnon den normlstan-
dard, soo faststållts ar' sPeialistgruppen'
utfärdar sekreteeren för fre Brltish Vete-
rlmry Åssoclation ett lntyg, tre1å kost@-
den är qef är å5,5-, vlfket i*fudemr det
officiella laförandet 1 fre knnel Gazette.
Hun&r utlder ett års atder åntagas lnte
enllgt föreskrifterna, då höftl€dsfel tlrärr
lcke tidlgare kan kolstatens ned röntgen
ånd.r än i fraEkrldet stadiun. hr en hu;d-
äsare en gåre erbellit ett tntyg får detta
användas I afla amonser eller publlcerLngar
angAoDde deM bund.

htr fär givetvis icke förbiEe det faHuE'
att tllls det fiffi stantavlo!, söD uppdsar
två eller tre geberationer {rta f.ån höft-
Iedsfel kotrcr fortfarande användardet av e!
hund med belt nyå blodsltnjer att Era ett
avsevärt lotterl. Detts därför att höftleds-
fel ko@r frän en reessiv gen och att så_

Iuda i de ärftlisa vetkningatu generatlo_
ner kan överhoppas. [än nåste enelleltid
börJa någon6tans. De åtgåtder, son d€ l€dande
upplödarm nu vldtågef, @r och cn fö! sl8
och 1 saEåd ned @mndrä, komer I stor ut-
sträcknlng att awöta buruvldå vl kan hål1å
broblenot lnon kontrollerMra gränscr eller
;m höItldsfol komer ått bI! sÄ Enltgt ott
det lnte flnns någon utväg.

nera cnllgt fö.eko@nde än @d @n trdde?
Den största slarlgheten, dä @n gö" den@

värderlng, åt hundegarec förtegeilet' även

os denna ä! fuflt födtäellg, när det gäI_
1er att tillkänmgi@ reEultat€t ev elb
unde!sökningar.

De son hcr !ätt att aBvänd& "K.C. cett.
Free n,D," ko@er otvlvelaktlgt att använda

detta vid atla SJItga tiUfällen' dÄ det
enligt 6eGste rön gö. hutrden eller tlken
så nycket nera värdefull för 6in ägere @h
för s staDtavla. Ju oftare @n lå6c? dessa

ord desto större komer ss behov att bll
att fÄ sln hund undersökt, dA Mn annals
riskerar rntagåndet, att d€n lnte år frl'

H kåmedon oD de riske! vi löP€t Ded

höftledsfel finns det Ingen vettl8 u!6äkt
för all@lli8g uppfMare att inte wder en

tld undersöka sitt avels@terial' Senera-
tion efter geneEtlon. Inon något tiotcl år
kutrde vl ha tlUräckltgt led upplyaningar
för att undvika den katastrof vl nu ståt
1nf6!, Denna ut@ning går lnte att avvlsa
för alla den son baft 6tor glädJe @h lbland
ära ocb förtJänst ae uppfdtrlng @h uppvla-
ning av Penbroke Corgis.
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sultat för att kunna välden den troliga före- +

koGtd av denF åbDornitet lnon rasen i 1

England @h det kan bll ndvändlgt att ut- +

vldge @teriålet, lnnan mn kan bilda 3lg en +

klar uppfattntng, Icke desto nlndre kan mn +

på bsis av fSrhandenFrande @terlal lcko +

b å n a d.
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lEgTgrg!!-!:-149-I!!1-vlq-:-tvlei:ee39e3l!:1ge-9eI-!19-1919'
NålEmnde: Iryrid Josephson (otdf.), Cu@r Lundberg, Pe!-Erlk wållin'

cusel wllhel@son, IDgrLd Gateltd (vld ptotokollet)'

s1.
dfö!åndea hälsade de när@reDde vätko@ @h förklarade sa@nträdet öpp@t '

Fastställdes f tEedFgnlngsllstå4.

Be6löts al, ltr epsulan-sa@ntrede den I7n-73 och i saMåd red Norsk Corgl-
klubb, att den planende cert-utstäIlnlng€n den 15 sept: skulle uppskjutas'

ReaerEtlon i
I'undelt@kmd ordimlle ledamt i CorgisäUskaPets styrelse reserveEr sig
härsed Dot beslut fattåde vld styrelsesa@nträde ln capsulån den a7'1'73'
$ l. Jag affiei att Cor8lsällshpet bör fölsöka anoldE en JubiteuButst{ll-
otng oa;sett om slvert Ni135on står k@r soE utställnlngskomissarie el1er
iEte, De notsågade upglfter son tä@ts av Ingrid Josepbon och Slvelt
Nilsson anEer Jag oEöJltga att fatta beslut efter då lqrtema aldrlg konJro!-
terets vld ett s;@nträde och fÄtt bedta @randss paståenden' Jag står
däflöf fåst vld utEtäIlnltgslomtttäE 6edst fattad€ beslut den 12 el 13'?
att en opea show bör anord@s den 15.9.?3.
0 s.
Då årsdtet @lt Slvelt Nllsson till utställningskomlssarle ifragasätt€r
Jag on styrelsen bar befogenhetei att sätta sig över åtsnötesbeslutet'
Johaffieshov den 30.7-?3
E@ \Aliryer"

$4.
Beslötr att G.

S 5.
Beslöt6 att IOO:- för telefo$adal
eb htu*tko@ittån.

$ 6.
Beslöta att stlEel6en komer
lyduds proven .

$2.

hM so[ oun

lngrtd Cateltd
?.f. sekreterare

Lundberg tlllskriver restaulang Petissan ded anleddry av

shlle sändas tlll stebrgskomlttan

itr Ed en skrlvel6e tlll sK, cS, angåede

lilfo@tldsBöte denBeElöts att stylelsd utser representanter till SSD:s

r3/l0.
Se.
Be61öt6 att Eiiada en artikel till vl ffudågåte.

$ e,
Ordf örandeD förklasde satunträdet aElutat.

Justess:

Ingrld JosephsoD
&dföEnde
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Närhrande: lngrld Josephson (ordfr), Per-Arlk wallln, Gunvor Lurdberg, Ew

Våf1nge! och suppl@ntetm Ingrld Gtelld och &rbro kaarson
(vld pfotokollet).

ffitet $ l.
öpprEs Ordf , hälsade de närwrånde välko@ och förklande sa@nträdet

ötpEt.

$ 2.
löredeg- Fastställdesföedragningslisbn.
nirysl15tÅ

$ 3.
Föreg.Dötes Codkändes föregående lpteB protokoll.
pfotokoll

$ 4.
Vandrlngs- Beslöts instlfh ett CorAlsä1lsbpets wndrlngspriE tlll årets
prts @st vlstrlb sveGkfaldda Corgl. Ungefärltg kostEd för an-

skaffåde av @ndrlngsprl6föreDålet faststallde6 tlll ca 3OO:-.

S 5.
A*o@ Upplåstes anko@ skrlvelse!, FöraBledde dessa lnga åtgärder
skrlvelse! utatr lades tlll håndflngäff. bt beElutet ått 1å@ en akrlvelse

från utställnlngsko@lttan utaD ÄtgäI.d leBervetade slg Ew vallnger.

$ 6.
sSD - orl,etrtende sek, I stoft dråg od @d son inforoersts on på SSD{6

DStet lnforBtioE- och dlskussionsnöte den l3/lo l9?3 och utlo@de en
utförllg redo&örelse 1 nästko@nde scp.

S ?.
Krrs 1 Be6löt6 fdsöka starta en kurs I bundkunskp föl nybll@ huud-
hundh!- ägare I Corgisällskåpet.
6kap

$8.
öu. Eeslöts att vld nästko@nde styr€lEesa@nträde Ded styrelsen
frågor adjugem NllE-Atne Tönlöv i och för ottsteilng ocb beslut os

Corglboken.
Beslöts ått nedl€@närkeB av Eetall tt.o.n. l/l-?4 ska kosto
1o:-. Tl€Därked kostar @ksA ofter dG l,/1-?4 ofö!ändflt 3:_.
Orlenterade ordf. oo att stadgarD ilt sder utf,ormlng och för-
slag berb€ta6 3v Barbro Sudberg.

$e.
ffitet Ordf , förkfaFde samdttädet nGlralAt.
o6l,utrs

SaltsjöBden 6oD ovon Justeras:

&rbro tusalson lGrld Josephson
SeheteFre OrdföTande
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Jag är dry8t tre dånsder och är
jät:e6öt 6äger dom i 6iD fmilir
där de ligger för mina fötter.
sörre6ten €äger JlLs a!dra det
också. I din fåoi1j fa!46 det re-
dad ed stor bud soo hete! Bjoli.
Vi bleY goda vänner på en gåag,
tilf hussee och natte6 stora för-
vånilg. Begriper de iBte att vi
ftickor nåste hål-1a ihop. l{atte
sIår i sina buadböcker' iag ska
nänli8en 6kötå6 elter aLla koEsten6
re61cr sägcr hon. Hon har t.o,n.
skr:vit upp tider 600 jag ska ätå
på, Eoppas hon giller baraeatea
son står skafferiet, fö! ja8 bar
helt amaD sbak och helt aidla
tider son passar mj.g rycket bättre.
I 1rår t,ex. hittsde iag ett undet-
b3at Gtycke ffä6kseå1 son någon
ldgc ut ti1]. talgoxaraer tyvärr
i1ae natte få ta8 i dett i tid

Hirondagen hittåde jag en ator
bit torrfisk son Bioli Bömt' de!
::t jåa ulp medl es Bå!g, vad det
sDakade gott, f;atte trodde för-
stås inte att Jag skul1e över1eva.
Jeg vågrer att Ata om jsg inte
får sanna mst 6om Bjofi, 6å nu
står datte ocll skar och 6vär och
rersar köttr sen jag får detr det
jag gi11ar, I dia faoilj eä8er doo
qtt i3g 1g!i.-ska.få.några ovanor,
det rr tdI lorstedlSi. varJe dor-
Jon k1. f, valmFr ja8 och kätrner
aig hem5kt eusan, Då 6år jag frao
till hu6Ees el-fer nattes siing och
gråter, på noutid li8ger jag i
aågono eäng. sen sover vi tj.1l6
väckarkLockan ringer båIv sex.
Ja bllr jag Jatleglad nar elf,a
vaknar, nä:stan eå jag kisser på
Eig.3.tio1i som earje natt lig8er
i !,attes sätrg (orättvist vaf slickar
f,ig i öronen och på magea, jsg
bara ligser och njuter, sedan dy-
ker Jåg rätt på hu6se, slicka!
honoo i öIoneE och biter honom i
nä6e tills han skriker på hjälp.
Matte blir lite sur och 6äger att
ja6 tyck6 tro stt bo! bara in6år
-i bäddrtru8tninSeD, nen husseE
shägg l(ån hon ju aldlig konkurrera
med. Sedan 6år vi upp, Eatte koksr
gröt och hu6se kilar ut med nig
6a lag far klssa. sar vl Konner

upp Efiakar det bra med gröt och
sdörgås, KIockaf, åtta vifl Bjoli
gå ut och jag oed förstås. Matte
har 1äst att e! valp iate får
6otioae?as för mycket och bäa
nig upp och !erför trapporla'
men hon har åitrtli8en be8lipit att
jag gilfar aLt vara ute och aprilga
ned Bjo1i. Vi går bott till 6jötr'
jåg seyger på Bjoli sod 1åt6a6
titta åt ett sust hå11, den !är
hon konmcr aärnare ka6tar Ja8 0i8
över helEe och ryter sod ea lig€r,
fbland leker Bjoli och jag kutra-
godma, iblånd tar Ja8 rlfil benue
pitraår son hon bär på. Ilåtte bru-
kår tala on hur Bjoli slo86 till
tuseu fö! sina pinEar förr' aen
det tror Jag inte ett dugg på.
Eftersoh vi hor.frycket sjö runt.
dar vl bor sa lorsokel Ja8 la mlB
ett uppfri.6kande norgondoppr i
morse hann jåE med ett ti1l oåtte6
stora f6rtvivlsn, hon ser luEg-
inflannåtion ocb 0sgoat j. ållt soo
jag 6i11ar.
När vi l<onmer hem elter proEedaded
så vill jeg ha mat, På 6å sätt
får både Bjoli och .iag nat, sedld
se<lan går vi in oeh torkar t:in-
derna på nattan i 6torå runnet.
Det har jas 1ärt Bjoli fö! det
bsr hon aldlrig gjort fdet. sedan
leker vi en stund meo då är vi
gån6ka tröttå. BJoli gå! in i
lilla runoet, hoppar upp i säagen
öch bökår undan kuddar och över-
l<ast, så hon får en bekvän soY-
EtäftBing. .la8 tittar noga på hur
Bjoli aör inBåu jag 6jä1v sonnar
på nsttån neddför sängen,
Efterso0 nåtte sn6er att etr corgi
är väldigt klok och 1ättlärd så
försdker jåg lära ni8 allt soo
Bjofi l(en. Konstigt nog verkai
husse och matte inte säkre på
att jag verkfigen behöver läIa
nig aLlt Eon Bjoli kan' särakilt
inte sitta vsckert och gruffå I)å
folk vid kaffebordet, JaB tYcke"
det verkar ått v€aå en väl-digt
brå ko46t. lton är så Liten åinr 6ä.
Bor oattc när någon konoer Ded
aoda uppfoscrihgsråd, Med tiden
tro! jåg att ja6 konner att få
din familj riktigt väldresserail.
He j så f &8e lf an r'ånnr,
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dax l8on att betala ln n€dle@avglften tlll CorgleäIlskapet. Irån och bed Ä!
l9?4 ä! awlften 2O:- k! t*1, ti'dntn8. FaDtuodleE oförändmt 5:- b.
SElt eat det eDdå ofötMnde I dessa blstra tider. SJälv är Jag oethört
fö!ändmd. Mot tidens rynko! hJälPer hgen tond son det beter' lnte eE apo-
tekets salwr bjälper längre.

Jag vtu g€ ett recePt @t bÄgtöshet, slapphet' en6aDhet, ou€&lLaer @b
rldarde nåaä.

s&affa en lltetr corBi och ae red i cor8lsäll€hFt. PrltldsPlobleeD för_
evlnner spÄtlöst. Förr når Jåg dnbbades ae 6nuG bftkade Jaa vtd sångaående

iföF nlg yllen&sa och yllekottå, nen bÅr tru upptåcH att eD llten corgl
vämer llh 3könt. Vad ksn de lnte två styckeB co4ls dugs tlll nu när vI aka

spas så pä våmen, Det ål klatt att @n hn ta vtltet hsdJu @n dll tlll
våmekårh. Jag fict l vlntras en bk Dcd tlteln "enJoy your sksl€" (tack'
dF fadlJeprobl@ är lösta nu),.goken börjar Ded den otrolLga rådon att
f,!.er @h fler 6kunl@r bÄUE son 3äll6kapsdJu:

SJä1v förednr Jå8 nln fotvå@le SJolt' aUtid först 1 aäh8 och red den

behagltgaste vålne PåkoPPIad.
gå fölem nu nytta Ded nöJe och heu ned I CorglEåIlskapet år 19?4'

föreslår

"Guggen" Lsdbetg^as3ör
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Att ö6 inkåU.ntng är nyttl-gt. Fund

och föråre fÄl inte förlota kontåkten
E€d %fadre och hunden lår tnte sprln-
ga lväg hur 6on helst,

ssD (Spectat&tubben för sällsbps-
och dvårghundÄr) böU den I3llO 1973
ett lnfo@tlona- ocb dlakuaaloGmbte
oed representanter för de sasektloner'
.oh blldåts ln@ klubbenB htresseodå-
de. CorglsåIlskapet år en sAdan inoffl-
clell rassektion.

svetrh Kennelklubben käiler vål alla
hundägare till, våra hundar är re8lstle-
rade i SK och en Däryd hundä8are har
gått tn 1 SK 3on Eedle@r. SK bar
bl.a. tt}I upwift att företrä& hud-
egatE lDför dyrdlgheter och sa@fflut-
nlDgar, sK har @d s18 ass@lerat ett
antål spelslklubu! och bd6klubbr.
Des6a Bpecialklubbar har tilt upEIft
att tlllurata en eller flera taser6 ln-
tressen. SK och dessa bed SKK a6aoc{-
erade klubhr bildor tlUsalME StA
(sveEka KenBelassoclåtionen). SfA br
till uppgift att frtuJa den åd1a hud'
aveln i vart lad, Bprlda kuskap on hur
bunden böt våda6, fo6tFe och utbiL&!
sant våcb iDtresse föt ratlonell avel.
Verksadeten lnoD SIA bedriG under
SK:s ledDlng. SI(A och SK är ock6å vå!
röet i sådrbetet ded lntetmtionella
hudorga nlsat loner.

Ja, ocb nu tiLlbåka tlll !{r egen
lllla 6a@nslutnlng. Tidl8åre fanna en
Bpet6hutdklubb' blldad 1917, 6oD @e1-
Iertld sedeleen upplöEtes. En 6tor del
av EpetsarE, till vtlh fel6h Corgi hör'
kon att sotteras ttr t gpeclalklubben för
gällskcps-od dvärghundar, aon blldadea
1952 ned uppglft att ta band ob de raserr
5oo lnte tedan tillhörde någon Epeial-
kl.ubb. mubben ha! wlt betydllgt 6edan
tless och !!'mer t sLg idag näF ett 50-
tol raser. InoE klubbeG 1ntle65eoEåde
br bildats, h€lt tnofflclellt, ofth
sd@Glutdnggr, sod S9 källar rassek-
tlone!. För att få båttre kontakt eed
dessa och för att kla"göra 6d rassektio-
nelF har att lakttaga, kallade a1ltse
vär nderklubb ln slE s6sektlone!. Ocb

Bu är vl fralm vtd den 13/10 1973'

Först utfdrades vl red ett gott styc-
ke kött, son földe ta*arE tlll skiirgårds:
tuer Bed aanlå åDgbåtar, biff Bed lök
alltså. Efter en tankeskärPånde kopp bf-
fe överglck vl till allwrllgare tlng,

Vi hälsades vålko@ av Ulla Sqerströn'
6oD sdan lå@de ordet tlU A-M ga@r_
1ud, Å-U h@rlund förkfar4de, att SSD

såg pclttlt på dessa FssektloBer' Xon

@Ede att klubben hde blivlt så stor
@h nu ryde så nånga Fser ' 

att eD ras'
lntresse på ett fint Eätt ksde tlllula-
tas I en särsklld rossektion. En vlktiS
Eåk, son @n från SS dock ville betoB
@r, att arbetet tnom en rassektlon skulle
bedrivas rqt ldeellt ocb.tt @n skulle
se upp nd uppfödardoolnaE I sektionsE
styrelse. Vidare måste nedle@na I m
ias€ektlon ha klart för sig ott I aflt
soE för rasen eller sektlonen son sadan
är sS den beslutsnåsslga lEtaN€n, Ra6-
sektlonen är en rent inofflciell föte_
teelGe @h SSD är råsens speclalklubb.
Det fFdölls fren SsD att ledaEötef@
åv styrelsen I ra6sektionetr borde @F
Dedlemr I SSD, åtrlnstone ordfömnde.
Sektlonen Eon sådan bn eJ räkna6 soB
nedteE. Vldare sb årsberättelse' red-
slonsberättelse itute bl56rtutry sän_

das till ss årligen.
Ifrågä on hur en rassektlon ska @F

organiserad, m€Br mn från SS att ds
bör €ra uppbyggd på @nUg förenltgs-
gsnd, ned styretse 6ld av nedleEnöte
och red stadgar faststäItda av nedle@-
Dötet. Stådg"r@ ska följa S$:s eb
SKA:9 stadgpr. För att 6rå säker på att
stadga@ ä! tlktiSt uppgjorde bö! de
6ädas ln tlu SSD:S styrelse för 8dktu-
unde. Från nöte6deltagarhålt fördlogs
att Ss skulle fordra ln santllgå sektlo_
nds stadgår för 8enoryång och 8dä@n-
de.

En dktig si@dållAnde lälk lnon en
förenlng är e tt ddl@blad elLer tldning,
allt efter råd och lägshet. Genob en så-
&n Fbllhtlon når @n ut t11l:114 ned-
le@r @h kan därigenoD sprlda kåmedon
od den vetksaobet förenlngen bedflve!.

hn bör även sända redl@blad tlll
SS:s styrelse ocb till adro otgan, Ers
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intreEse krn vaE av betydelse för deB
ras sektioBeD föret!äder. Publibtlonen
bör helt bÄndla oD sådant, sob rör hun-
den och des6 ras, splida lnformti@ @h
öka kämedo@n oD rasen, de66 eventuello
probleE och glädJeämen. Interu före-
lii8acngelägdeter borde lnte ventlle-
raa I nedleEblådet. h! shlle ha fö!
ögoten frågab r'6gEr dettå ra$d"? @b
betä& att det {r Eycket dFt dtt hålb
en tldnlng. FlAn deltagarhåu xon också
för'lag on att de ollh ncsektioner@
shU€ låta BIE oedle6bldd cllkulera
rellcn sektlonelm, PA aå eI8 ti,ck å113
käm€dos on hur de ardra sselo och
sa@ElutniDgors blB deo tugerode.

Betråffande åvelsiåd, en a@a putrkt
pe &gordniryen, flck aektl.on€rm be6ked
on, 3tt det ät SsD, €oE utse! of{lciellt
avel3råd. Ett avelsråd pet ras, gäIlatde
öwer heh landet. RaEseKl@elD bår
dock rätt att före erets slut 1l@ lD
förslag pA avelsråd, fö! dttfölionde
år. SoE såalqnt aEea SSD etfaro uopfö-
dale Ero läapllgast. BE @re or flelå
uppfödale 6ldee ått utgöri ett råd ned
en föleträdare son avelsråd.

F!ån en seKlon fradöIls att @n:
den sektLonen lnte vllle ha tågot avels-
rAd, utan före61og att den, soE dlle
parc slolle vändd s1g till uppfaaren cv
si.n huttd för ott fÄ råd, sS frcdöU ctt
det är sSD:s skyldlabet att utse ocb tltl
sKKa@åIa avelsråd. Det fEEhöIls också
att för liktig rådgiml4 fordras en or_
dentltg rqlatrerlDg av avel6dJu dh
@1pkullcr och uppfölJntng av deEs ut-
v@kliDg, en nycket odattande @h Irä-
6nde verksåDhet. SoD det ser ut ldag
Me det Best bli frågs on avelsqgråd-
dng. Det fodras ockå s förfrågni!8i
ad ttd för att ett !åd ska kll@ furyera
något så nä!.

Inof f Icielfa utställnlEar ventllero-
deE också. Det fraDlon, att on @D vld
en lnofflclelL utstäIltring vllle atrordd
@lpsb@ brde @n lnte td E€d andra F-
ser än deD egp, D€t frdBhölls från SSD

att det btilJade bft för tätt rellan @1p-
6hde@ och att det hEke @r att stlä-
la tltet f!ån de andra föteningcr att ta
red dess @f!o!. Uppfijda@ borde ekså
håIla slg utcnför ElpshoverE @b inte

ko@ ned €lD för försålJntng avsedda
@1F1r. vi uppmntlade€ @ellertid tlll
utställnlng av deD egm ssen från @lp
tll] uen. Bertll sted'cren berättade,
att han fumj,t en av Corglsällshpet.an-
ordDd ut6täIlnlng nycket stifrletarde
dårigenom att bn fått föIJa rÄsen från
den li.UD 4-D6Dders @lpen tlll den
1l-årlge vetemno,

Det före6Logs att SSDr6 lassektlone!
shlle aå sa@n o! en @lpshov ett Por
gånger årtl8en, då eB del ansåg dtt det
@r nlrttigt för @lpea @d tråhtag. Ett
aMt törslog 61 3tt anorM handler-
hr6er lstdllet, då en €lputstä1ltrlng
ingentlng ger, @tr wdel en kus f år hu_
den tränitr8,

Vld ånord@ndet av utatäl]nlng ska
SXA :s bestä@else! aBående klasalndelElns'
anoiilnlEstid, avglttsbetolnl4ar, btalog,
prlstlstor och kritlk fölJcs' Cenon SSD

hn En fA specialdo@re tlII Ein utstäl-l-
ntB.

För att få håIla utstälinlng oed cel-
ttfikstutdelDtry k!äv€5 att en ro6seldlon
ska ha v.rlt rerksan i lri$t lO år och
att dntålet deltagrre På SKt:E utställ-
nlngar föregående åt upwått tlu lox ov
6aD@ års reglstreringeslffra för rasen
lfiågc. Vldare kräF [edle6skap i SS
för utstäl1are. kI @h CkI är obll3åto_
risb vid en sådan utstallnLg. 5:- per
sMId hud sh betala6 tirf SS. Asö-
hn oE sådaa utställnl€ 5kå vara lruätd
tlll ss före septe[ber eåsds utgåna
ålet lman utstÄllnlngen ska hållas.

tndei ör18a äredeD ventlletades bl.r.
stodårdf!ågor där det betoEdes att
stasdaldbestämelser eb ev. ändrlngaf,
bestäG pä intetutloaell nlvå genoD ö-
versko@else i fCt (F&t6ratlotr cyooloat-
que Inte@tlomle),

Vldale förk]srades {rÄn SSD att e4ela-
h do@re bn he dssa svårigheter att
för6tå vå! kulitetsbedödlng 8€d klessi-
ficeri.ng av hudcrm I 1-2-3-0 och att
bqla bedö@ l-orE I kor*urreEkla66.
De döDer gä@ efter e4elskt systen ed
enbart koDkurresbedö@lry. btrske något
att täM Få föt den, soB dlf h sin
hund l@lltetsbedöd red detauend k!t-
tik och bt€ bra 6könhet6tävh.

Rdssektlonerm k3n skriE ttll SSD ocb
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föregla sFcialdo@re också till sK:s
utställn ngar.

Deltagam I den@ infot@tioEträff
har all snlednl4 att ktud 3i8 sti@-
Ierade I ollka rlktnlngar @b det frae-
hölls *k6å att @n 6å9 fran enot nya
dyltka tråffar, gälE år1tgen. De beböv-
de ju inte En så storslog@ 6ob denE
gäng. I tacket för 6ten, vilket aclut-
nLbSsvis floBfördes ber också &s !k@n
@h jag att få lnsttu ocb tacbr clBå
för on i örlgt gi@lde lö!&g6efterEld-
daA Ed SSD.

htblo Assreon

ooooooo@
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I dtrekt.trBlutnl4 ttU nit r€do-

Börelse från S$-nötet shlle Jag dU.
ge uttlyck lör någE rent personllga
tåbkr kttDg dessa organlsationel.

JaB köp€! en hsd, den kosta! er sto!
stJl@ Flgalt Jag gär ln i sfK' bealar
dn DedleGawlft @h få. ned redleG-
kortet en upPlysnlng o[ till dlkd ape-
clalkLubb Din bulds !å6 bör €h att dit
sorteras även Jag soE hudä8are tlll d€n
rå6e!. WaD att betala Eedle@avglft
lgd. On den Hubba har hd o[ fleF
huDdraser får Jag vetå att JaA hör tlll
alen eller den råssektlonen ekså. Utan
att betab ny nedl@av8lft. Jag får för
s1n @dle6awlft I sK redreEtlddngen
"tr$dsportl e€d en Dy bilåga "special-
nytt" från de olth apeclåklubbar@.
VllI eventuella las6ektloner också ge ut
eD aedledpqbllbtlon kån Ju nedle@ru
ptenl@ren på den och därEed betala Ed
de! kostar. Vldare iår Jag föt dn red-
le@avglft I SK ett mdleBkort' sd
gåIlet I hela SKK, alltsA I de adn
sp@lslklubhm också. vtu Jåg aUtsä'
vitket iag Sr vtlia, län Elg att rätt
fo6tF Eln bund od gå 1g6od en dlea6yt-
kur6 behöver jag lnte betala redl@av-
gtft ttll den klubb, son hr i uppdrag
ått anordDa sådaE kurset, utan rätt @h

BIätt en kursawlft hs' Vtll Jå8 stäl'
b ut etn huDd, betålaa Jag uastäIlnings_
avgift ocb igen nY Dedlecavglft I
arbryersnde ldubb,

I sK:s BtadgBr 6tåt: @dast 9!
sFclatklubb för en &5. Tä* oD'....:
endast s Dedledawlft för en hsdäga-
re. Glvetvis något bögle än nu6Fnde
SK b€dleGawlft, lred det stora åntal
nedle@r SKK bär I förhåUande ttll nu-
EFrde speclalklubb! skulle den negot
törböjdå avgiften lNebän bättre eko-
nod för specialklubbna Senon d€t
ökde antalet eedle@r ocb dess bÄI och
strä@nde att gagm bundrasels oci v€r-
h fö! bättre hurdhåUnlig I Imdet d.n.
skulle nå ut ti11 ett vlda stölre antal
Däsnl6kor.

Barblo AsEarson
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Jag nÅste få Bäga tack fö! Cor8t ?rat:
Jag ha! täffi det nÅn8a gÅnger, då jag
ned lver ocb glädJe börJat lä9 dcn och
aldlig bllvit be6vike. Deo gel en col-
aläg3te god ocb trevtlgt presenteod ln-
for@tlon on @d son häDdet @h är av
lntres6e. Därtlll ger deb kullflcerad
läsnlng @ aDdE corgls @h deas mt-
tals (son legel) uppl€velset. Ds ll1b
aula itrbladade nybetsdtra känG trev-
llg och angelägen tör den soo 6Jä1v år_
betor ju6t Eed eD 8!I nyhet6sektlon I en

fack t tdnLdia .
Alltså stott tack Iöt en väIgiord ttd-
nlna:

ied nå44 corgt-hitlsnlngs!:
brblo Nor$

ooooOoo@

:- cmctuiinret r reTALL ffiTAR rR.o.u.
'' t/t-?a ro:-. TYcMiiRsr oFcR;imRÄT
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Resme för år I97J
Vi biirJade Red en träff i Boae-
torp i Januari. Dä! vj. håde i4-
biudit letEäEtdre Tord BeDgta-
son att tala os hundfode!.
I Febluari hade vi infolEatoas-
nöte on etr eventuell dressy!-

Som sede gick av stapel'! 6å fort
vädret tiUät.
Där jobbade vi i tio s6ndÅgar
neal 6tor eaergit so6 äve! gav
6tor utdelEinE för da flesta.
sen hade vi e; träff på Motell
Jäge!6ro j. Mahö' där även
styrel6en på corgiEällskaPet
kod Ber och träffade andla oedl-
lennar, det blev väldi8t uP!-
Gkattat. Setr titl si6t önskar vi
bara att fler corgi-itrt?eGseraale
hör åv sig och 6täU-er uPP På
våre träffar' ty iu fIe. vi är
de6to trevligare får vi. saoi
att tlet 6po$år o63 6on båller
på här nere att 6ätts i8ång
fler aktiviteter,
gY GOD JIT OCII ETT GOTT NYTT ÅR

I'RÅN
CORGISlD

GSNNSL KARIN MARI-I,OUISE
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vålbereatniryd lö! 19?4 å!8 mr l]
drr ha ln sElitFlgs tlrl o

Nu bar' 6nart ett å! 8ått. Ett huad-
år skulle oan kanske kuua sägå' 0E
dan nu fever ibland hundår 6ofi ja8
gör. Min maE brukar siiSer trär iag
intekomoer ihåg nåaot soE hd har
telat om för mig,'rNei' det 8ä1lc!
ju inte en corgi' för det är det
cndå du hsr i huvudet'.,rSe! dä6te
jag taLa od för alla corgisar ned
häl-sni-ng ff,ån allas lottat att hon
bar utvecklats till en ganska för-
nuftiB litea corgi, Som iblend bru_
kar göra vad d€tte 6ä8er' Men iag
6äge! bara iblandr för lite olYdi8
fåa nan ju vara on oan heter Lotta.
llu blev Lottå vätdigt glad aär Putt
Putte kod hen från sista ut6täll-
ninged, där han bland auåt blev
S CE. Då tyckte hon att dån kunde
bo tillsadmaE6 ned botron utan att
bita honod i öronent 6oE hpa ånnals
brukar göra, På tal on utstäU-
niacar och u LställniBgsdälniskor
har jag eättan oött nå8on €å trev-
1ig soE ?e!-grik Wa11iD. Efte!
att nsn runtrit över han6 hutrdi,
konmer frad och Sratuterar På
såddt 6ätt 6ofi haa Bört och aad-
tidigt talar om att nan ha. ea
trevli8 hu[d och att de! var värd
att vi4na. För det kd tsan tsLa
om för IoIk på nånga olika säil.
Men den g]ädjeD Pcr-Erik visar
har måtr kånske 6Jä1v 6vårt att vi6s
upp, on det inte går son naa har
tänkt. Det är kåDske 4å8ot vi
6ku11e te efter och göla sa0t1i8a.
Santidi8t i l,aiilskrotra ded II lov.
överlännade Per-Erik ett Corgi-
närke i metall till Tllelnå GraY.
seB ölskar nin fanili och a1la niaa
corgisar GOD JIll, Gunael Itilhelo6son
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KÄsEnI U.P.A.

8a av Salbn (bhltE gubbår sä8er: iTtu-
t6 lMn Bn talar? Då skulle Bn ju hte
få ett ord sagt:'Dessa visdoGotd gav dg
lrpulao att 6krlE utan att täffi, soB
6nl.1gt al1taä:

Sedan Jag gav dg Cor8l6äIlabpet bån
har Jag bllvlt något av en hrso@n, Jag
käNer aLg 6@ jag b@t I kutsv€rksan-
heten6 dtt, soE en av de6s på14r. Jag 8At
ru på genetlkkurs, dBF kuls kan bbt be_
skrlGs av de soB deftsr, 6ed andta otd en
ab€olut ob6krlvbar kurs. Bl.d. fick vl
6mka pe ett vltt pulver. lbdån de öwlga
deltagatu vllt S.lmserado och drack €t-
t€u, ktude Jag och dn 6y€te! lnte ett
dugg. vt år m orollga, gå! vl kDske ds-
t€ on e! Mssa BpMDde aaker här I llvet?

Jag 6ka hår fötsöh dela ned nlA Itt€t
ev @d vl lält oss tlU den @n118å corgl-
ägaren, på dtt eget sätt od t 8;o@ drag.
Uppfödar@ vet Ju detta ledan, få! @a för-
mda.

Har Dl. bört talås oD l}den llendel aoe
på lSoo-talet korsade årtol elle! lättare
sagt han korEade roda och fyrkantlga ä.t-
frän nd 6EDd!a. Det 6r lden lbndel
s@ lade Bsda ttll älftltghetsläran,
eller dd nde@ 8dot1kfl. Dd rtida tra-
d€u l alla geletleka 6a@ilång är sa@pe-
let dellsD arv @h d.Uö,

k.: OD du har en ownllgt stark röat år
det ett Dedfött ai9, nen oD du däredot höJ€!
!östen Dot dln oryLhlng bercr det på att du
fått en o6n1i8t sdu Mke/@h, vllket
alltsA får til15b1@s duön,

8åD Bl tä*a er att hunde! avger 125 nllJ.
spelD.ler/nl. Det är ände Mta de båsta och
Etatkaste speruiem soD når fnn tlll åg-
get son sedan befr*tas av endast en säde_

cell nedan de andra stöts boft' Det befr*-
tade ägget blldai udet 58-63 dagar ca 20
dlJard€r sp4lallcesde celler. Ddsa cel-
Ier br såm Senetlsh lnJor@tlon, unlk
för den nyldda @1P6,

Nu komgt vl tlll krorc6o4rm, F.rlden ha!
?8 kroEoso@r soE @n delsr upp 1 39 Får,
vllket i*Iude!å! 2 st köskro8oaorer. Tl-
*en ha! 2 6t köckroE;so@r bet€kEde n
Eedan hanen ha! 2 6t könskroooso@r betek_
@de XY. D@ bllEde @lPeN köq bror På
o! äaget bltvit bofiMat ed en x eller Y-
sperDie. lblpen får aedaD I Eln tur 39 krob.
från M@n och 39 kroE. från pappan sÄ 6tt
kroBoaontalet 78 Återställes.

&öBosofttu är bårare av de
ärftllga anlågen, gene@, soB alt-
ter pl klonosome!@ q€får EoD Pår-
lor på €tt balsbond. GenerDa6 upP-
glft är att tlllbndahåUå all lafor-
@tloD son år nödväldlg för uPPbYg-
garde ev en lndldd.

G@on förändrlngar I en afts kro-
Do6ontal kan n)n after el]er rase!
uppko@a. AlIa huudar prducerar så-
vtit @nllgt son kvtnaUgt kö6bo@n,
ns haBhwden Producersr rycket @D-
li8t och lite: kvlnnll.gt mdan tiken
producerar mycket kvlnnllgt och lite
@n1Lgt könsborrcn. korcsore& be-
stå@r pälsf ä!9, ögonptgmBt,bld-
grupp n,B. rer de två kEoDoso&na I
ett kr@osonpat bhöve! lnte lmehål-
la sa@ genetlslc lnfolEtlon. Den

eo geDen I Paret hn ge lnfo@tioE
för Uust plgl@t oedan den addta kan
ge lnfo!@tlon föa eörkt Plg@nt. trn
@lp får soD eFes 39 kroD. fråD Dor
@h 39 kron, från får, nen lat ocb
nor hsr 1 sin tu! fått sa@ fördel-
olng f!ån €lm föiäldlar. Det lNebär
att den nya lll1a @Ipen ha! chans
att åM boreors underbett och lorfårs
hengöro. O0 vl ha! en hU På ld El_
par där två fett eFllAA beY1s På
släktskap€n oed rcrmo! @b fålfar så
bår faktlskt de andra tto tlll 6ynes
fullt kolrekta GIparE så@ upFsätt-
ninB kloncsoner eoD I 51tr tur kaD ge

detekter på deras avko@ I fladlden

Glvetvls blit den 8eD€tLska lnfor-
@tlonen sÄ att 3å8a utspadd @d tl-
den, Den EöJ1lghete! ått gllb defek-
ter dyke! upp I en kull wlpar flnns
alltld oil mn använt en tnkon*t hd
1 aveln,

&!re! mn pA td6n att tlttå På
sln huds stantavla sA bllr dd wn-
llgtvis dJupt iEponend. Det vlElär
av "chaDplnloner" och ldporter. Rå-
kar mn sedan tttta ttu. På slR vov-
ve längre än en sekd, undftr @n
@rfö! I all vå.Iden det lnto föds
fler topphuadar inon @seD.

lbck vare er kåra redle@i, br
det tl,1låttt6 nlg att vl6tas I deD
lnre clrkeld ett par år, Nå8ot sPe-
clellt sa@fbete tör Esens bä6ta br
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Jag lnte lychts upp6Fpps I där@ot
har det ibl6d känts son @n Jobbat på
en ahtnottagnlng för ö@ fötter @h
så.ade kåElor. Ingentlng Ere alg po-
sltlfr eller le8atl* för råsen har
fra*omLt på sve*ka| dåreoot bar Jag
Iä6t på utrikiska att böftledsdysplasl
dykt upp på corSls i &nadå @d härled_
nlng från engelska lDporter, Hul ut-
bredd sjukdo4n ä! vet Mn llte exaktl
de nycket fe uppfMre Ar vlUiga att
leta frlröntgå 6lna hundar. En nycket
vålkänd elgielsk kemel, Dil*el 6dl-
gar Cor81, skrlver I El@ annoEer föI-
Jande: rUlI the ådult3 In the kennel
are on the KC BVA pnA BcheEe perEnent-
Iy clear llat. The ydB ones ate @-
Elned as so@ as they ate old enough."
Dettå btyder lnte bala att vi här bar
att aöm Bed en o€dlgt aEbitlös upp-
födare utan också att det he6h ögon-
sjukdo@n m tydllgen konstaterats LnoD

Det Iigger Ju ilte dnst os6 ulp-
köpåre varnt oD hiärtat att få vetå 6d
vl betalar för. vI bolde lnte lÄta o6s
söJa red frase&a ått vi har en o€nll8t
f!1sk ras, utan fordla uppgift på att
avel ske! endast på frLröntgede och Pm
teBtade dJu!, OwD6tående gäller givet-
vls lnte bara cotgisr utan hudavelD 1

stort, då @n har orsak att bå@ 1nför
den budexploslon 6oD skett sl6tå åten.
Det lråste ligga 1@rJe Elpköpor€ 1nt_
ae6se 3oD vIll äga en renF6ig hud att
få galaDtie! för att föräldradJuen äl
av bästa kvafitet.

XåF nedl@r, f,äs WC-P!at, tldnln_
8en för aIIa åskädniqar, en del ser
polltl-k @llan rader6, n:a DedleMr
skrlver den tlU aanla, giälv läser
Jag crö*öpirys veckoblad ereIlanåt.
Medverka I er egen tidning, soo trota
att wc-Plat sktl-lt6 ftån @dle@awlf-
ten hdå inte bar tåd Eed nå8on frygan-
d6 Teporter utan år btuvlsad tlll de

s Dedle@@6 vänli8a Eedverkan.
' 

Gd Jul och oott Nytt å! önskas e!

I N]iSTA NUlf{M
iöääi-iiäil:-cn Btandalaktuittå! att
redogöF för sltt dbete od hu den år-
betar, Eotr a@r pÄ Jan Flod{G artlkel
(lBädare) I wCP Di 3h3,

rmiimm

Jag bar stå1lt ut da hund 2 aar. Bå&
gåtrgerm lör eryelEka doere. Här följer
bedbMlDsen:
l) Fåra:.--

Storlek och helbotElDtryck: Vely 8d
uentalltet: very Bood
DetalJbeskrlwtng: Good 6kull ajdd eår-

plÄc@nt. Pl@sure expre5slot. very god
neck dDd shoulde!8. Cod topliDe and'6ound.

(2919-?3 Mrry Glorer)

2) Färg: Black & Tan
Stotlek ocb holhetalDtryck: Rlght 61ze

for age
lbntalltet: Good & 6teady
DetalJbskrlElngr Icvel top., Dlce

belgbt a thowbt 1o4 h @zzle. hthel
loose iD 6houldets.-Sprdd tet.

(4^1-?3 B.x. brgaD)

JaB udEr nät@at on dn hund ha! bn
eller lösä akuldlor, VlLke! av de6& be-
alö@ineia! kån @n rätta slg efter och Et-
för år det så kortfatlat. l{sn någon tör-
klara detta trb@re undlat en 6oE å! Dy-
börjare på corgls.

Y.s.

TI'L SALU

TXk@lp efter Ätets CorAt 192 ocb
l0?3 Int o. ilord Cb Rlttal$
trarciss€ u SaE (Ellde@not Bbck
FlIa r/htricia ) .
Levesilklar t Jan@rl säUd förEÄn-
llgt mt vis6a vtukor.

_; 
r.""y Dlllenbeck

-' Bågvåa@ ?
- Ial 46 Lldtn(ö ftl: Oa/IAS 4a 9S

.:............."Guggen" luf,dkr8.



KENNELNOITSES

Parning
ch Eilden6snor Black Frisr (e Cb Eildeodatror C!o{n Pli_Dce u Eild€loaEor
Eveniag står ol Bulcorig)r ä8are Terry Dillenbeck Liditr8ö' pareile deu
2l oc}- ?8 Gept€nber I9?5 Nackekwarns Caprera (e Ch Gruft u Herdels
Elektra), ägårc Lena Svca66otrr Mohedo'

\l/etraan Audlacity (e ct! Evancoyd Audlaciou6 u llennso Firothoru)r Ä8are
terry DilleBbeck, Lidiagö, ocb Per-E ik Uå1lio' €tockholo' parade dea.

.""1 I9?l Ch Ninnie (å Int o Nord cb Ryttaretro Narcis6os u I'stidå)'
ägare laiae I'lodiEr ltp!6ala x)

Ch Lee6 Mårlyn (e Ch Lcea Wennad Esgle u Lees Btunette), ägare te$y
Dilledbeckr Lidiilgö, parsde d€a I7 och f9 Bovedbcr I97, Gardd€nholBe
candytult ( o ch fi""äo Rob Roy u Gsrddenhol4e6 [cecap)' Ä6are flcleaa
Äberg, stockholn

Valpning
Sara (c Cb E{ldeEEaBor Elack !'ria! u Patricia)' ä8are N' Bertil
Bengtsson, Dånderydr födde dea I5 novenber I9?t 4 (2+2> valPar e

Iat-o Nord Ch Ryttorcls Nårci6Bosr Ägare Per_Erik lrallin, Stockbolm.

Pairing
tleusn Audacity (a ch Evoncoyd Audaciou6 u l,lcoaao Firethora), äBaro
Terry DiUetrbeck' Lidin8ö' och Per-E"ik t.laUin' Stockholer porade dea
25 Bqyeeber I9?l Cb Ryttarens Ssrah (e Ch Bildlenilanor Block Fria! u
Ch Gerönae Kil1aley Xose) ä8are Farliet Vi1latrenr Finlaad'

x)
clr NiMts födde den 6A2 fg?s sq (3r3) Elpo!.



JaR, en liten co!8it

Att vara huEd är en 6ak för €igr
har alla buadlar det lika trevligt
son jag vole det toPPenl
Jåg betet Bes6 (ageatligen regislre_
rad tilt Birdie,) och är 14 nåo'
gå@al, Jag hår varit hos oatte
sedao i jules, .iag var ned atralrå
ord en Iitctr jul"kLspp ute on-
sLag6pspper, Jag 6kul1e vilja
berätts för alla aadra corgivätrEer
vad jag oY€61år med'
För det fiirsta är oiaå bä6tå kon-
pls€r kotteraa på gårdent 6pecio11t
Sipla, ångorat och Måns. De66e
bådå bluker få eove i din kor8.
JaB katr fat<tiEkt inte gå iD På
nåc.a detaljer då det 8åi11er de
där nuEfåbgarnar a1lt iag sä6er
är att alon är iättetrevfiSa'
Jag hade isteUet tädkt berätts
on hur det går til1 att ssnla
iho! gårdenG kor. På oornarne
är det dattes fsr €on tar dei medl

ut på Etyckeaa då är jag i regel
BanEka 6önnigt så det b.ul€r inte
gå så bra, sen väIuppfostrad com

aan är så gör maa iu 6itt bä6ta'
även on jag tycker det är tråkiat.
På kvållårnå :ir det roligare för
då är det tuatte'son följer med

istället. När hon är ned får jag
sjä1v klara av slltihoP. Matte
säger 'rTa dom nur Bessrr rrBara

efter donrt och det är ne iu inte
6en att fö1ia. Ibled nä. någotr
ko ät alldlefes för låDgt borta
så 1äggcr jaG nig ner alldeles
rak lång. Jag hoppae då att ilatte
skall fijrstå att iag är trött'
nen ty\.är 6å bara Bkråttar hon
och säger åt nej att hiieta heo
den där koscsn, ibland låt6as
jag 6od oB ia8 iate hörr nen
natte är 6trii!8 och beständ och
går jag inte vid andra tillsäg-
elsen eå blir det en tättrrlusinS'l
I,{åDE6 kor her fått för sia stt
hur 6yck€t jag ä! skällar så ska1l
doo inte brY sig o[ deLr metr iag
fad snort på ett 6ätt att få fart
på doo. Jag spraDg runt och EkäIlde
ti116 jaa helt Plöt61iat högg don
i noseo. .IaB hade för6ökt att hugga
do6 i benen, nen dlå blev iåg spår-
ksd. Matte säger att iå8 är iätte-
duktig på att drivå korna' och

då då st!äcker jag på aej och
6er vä1digt fö!träo ut. Det förs-
ta oatte lärde mej iaga var nå-
gra kacklande varel6er son heter
gäss. Så fort don 6atte 6iD fot
inne på gårdsplanen, 6å Ekulle jå8
iseå iväg deb. I början 6å jagade
doo nej iställett nen eftor ett
tag tyckte doB ått det var likå
bla att ge upp, Nudera behöver
jgB endaEt ko[6a !ä!a don aå ger
dod kacklandle typeruå siB ivä8.
Jsg får inte glömå att berätta
on bur roligt det är ått få 6pringa
onkling i Flyj.Bges ridhuE' Ef,ter
ått Batte ha! haft 6in lektion
och allå ungaraa har konnit utt
brukar jag få lela därlEler natte
brukar jaga dei, det ä! toPpen-
roligt. Allra bä€t är det att få
gräva. Det går så fint efterood
där är saneka så njukt. När JaE
lar råti cn ganska otor håla så'
rullar jag nqi, alls som ser bei
iv.ko. Dtt "Äh så söt hoE en allå
uioa oatte som ks1lar 4ei "6kit-
gris" äte! om Jag ä! eE liten
hund, näilligen a! Wel6h-Colgi.

6dod
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