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wCP är per å! kr
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Efter dlsdtet den 9 @rs ba! det budt
rlss fö!åDdriBgar i 6tyrel3etr. f,6 Vaungs
son inte atällde upD
och Ilgrtd &telld,
ttu. @1,
bar ersatta av lerry Dlllenbeck
och KJeU $igander, Terry å! Ju väI känd
åv de flesta ev er, bl.a. genoo EiM överaättniDgar 1 WG, @h är oss också till
6tor hjålp genon slF förblndelser ned
Corgt I6Sc
folk I Eegland. KJeUs intres6e för att rason slcaU förblt surd
och nent.lt för6tkbsslg
örorenssttuer
helt @d @d styrelsei I ö;:igt vlll arbeta fö3.
lred E@ och Ingrld Dlstet v1 tld Dycket
hffilgä och Eycket arcp!åkslösd styrelseledaDöter. E@ flck jag tiLl-fäIle att ovtacb vld årsnötet, och Jag dll upprepa
@d Jag såde då, att vt, tlots att hon avgår fråE Etyrelsen, äsdå boppas få utDybtJa
hedes 6toro l@kape! övea i foltsättnllgea.
Att fngrld Gatelld 605 redaktör för WCP
gJort Ftg BFneffl.gen uppskattad behöver
säga, hon hår på ett beJag väl bppast
sätt under tld års tld gjort
udtaGvårt
WCP tt11 en ttevlig,
fäsvärd och vä]- re
dtgeled Fbllhtton,
och för det tecbr
d heDe n!Et.
Att flnna någon €on vllf stätla upp sod
ledaldör kaa @ra svått, och därför år vI
glada att son ny ledaHör klrr@ hälsa
YrcMe Svesson välkomen. RedaKölens arbetskråEnde uppgift undellättas i hög gEad
av aHl@ nedleMrs lnsdtser. Dålföt bopt93
JaA att nl vtlf, hjåtFa beee. Tidnilgd
bltt i hög Sad Ed Eedle@ma gh den
t111. Fackaitlklar
J!än uppfödarF borde
le&höien
kulM täI@ ned. AIla hed erfarenhete! från sJukdorefaU bfand hunddrm skalt tånka på att en erfaren:heter
kan ko@ andn tll-l godo, Tro aldrig att
d lnte kan skrlE el1et att en upplevelBer är ointreesånta, gör er besvälet ott
skrlD ner deb, och redaktölen tår det posltl@ l[tresse från BedlejM@ son hon
b€höve!,

Det aågm ålet har Erlt
symerligeD be
avåru8t dA styrelsen fått äg@ nycken tld
och hft
åt faågor son lnte komit €sen
elle! nedl@rna
tj-II godo, Vt hoppas att
unde! det nu påböljad€ året få tl.Ufä1le
att egd oss åt väs€ntlLgare uppgifte!.
Ju6t nu pågår en uppshttad kure I hund1 Sthhr och vl planerdr en anMhp

ttll
och lloflcle].l
utstållntry
nolllJd
dea sb d återko@
hö6teD, @n tlll
I nbta n|l@r av WCP.
T11l 6lut @ gJåd lybet, flc Båst@F
l Cotgli stocLtrols få! al-b Eedl@r
IOfr nbatt.
Nl behtivsr Lrte
s{llshlEt
de llla!
eE rdsa upp nedlskortet,
pA att nl lute D16sbluhr des6 d!Itghet.
Jat nu sltter Jag och se! ut över ett
btått Bedelbv. Jag hå! ilte sett en
Corgl. sedan Jag for hedftåtr, och det
känB llte overkllat och egedonugt
att BlclE des$ Eder. Dårfö! slutar
Jag nu sed en ömhn on en skai:f, vå!
tlll
er !Ib,
Iryrld Jo6eph6on
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VARA NEDAKTiJB

(ut@ ledåktörerE sJäI@)
vet son bebat hu d tldnl.Dg alall !edlgeEs.
On @n tar ln skäEtbttar 6äger toLk:
O, så lårdEt:
såger folk:
tu 6n lnte tar ln €ktutbitat
En 6å tråIdg tLdntng;
tu m! tar h bilder 6ege! Iolk:
Vi vlll ltrt6 b något albu.
fu @n inte tar ln bllder bete! det:
En sån tleklg tLdniq, bla t4t,
OE @D ta! 1B kupp s andra tldtrllgail
eäger folk:
De år för leta ott bLttå på något sJålc.
0n @n inte ta! ln nå8ro t11pp beter det:
De ytl]. ba!å se slD egu utgJutelse! t
tryck.
Refusela! @n insäDdåre ä! sn feg och b*
grlper iBentlng.
såaer folk att Bn
h! @n iB lEtu&re,
lnte br något odtu.
sAke* säger Drt Du I'det bb är hyckt ur
od det är det ocksÄ'
en a@n tldaing'iA.l.la miidlsko!

(snt
u! ssD-bladet, son saEt u hb6om saDde ur Vl trundägsre
tln€rkurir€a,
sod saFde ur w*tienltt
I som saEde u???)
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RedaHörs @tse! tacksad
ned störstå intrdse.

ALIÅ btdPg

Bed.
$s$s$$$$$$$$$$$$$s$$$$$$$$$$${$$$

oah677a4

SjöbJöruvåge!

AM

ISTAMANFING

ISTANIFDAG

$$$sj8$ $$$$

sEns-vlft
från LlDköDl&
alltid
Ea@tli8en br vL l fadue!
'l<ht" för Colgin, l6eD förlåt Dta alla
PenbrokeägerF-- Jag br eE ator aE8het ftir detr lllla
detauen dåt bk På
hutrded: så när vL för nADgå å! aedaD
b6löt o6s för att sloffa bund så blev
det en rAryhårig dvllrgtåx.
Men vårt ganla lntre6ae för Co!81haen
vå&es på Dytt de Yt på @ bllleaa 1
Wal,es for lgsots en by och en b*@Ead
brgi vlsade sia. vt haiade ttU och
bsrndnde de@ son vi tldde "lcke
hpesde p€sbrokeil eftereoD vt å1daig
vetat on dea andF ras@tianten.
D6 gllnten blev snöblfen 3@ ten
satte lgAq d hel lovln av håndelael
@b efter nÄ44 åventY! föades två
oaa.
från Erybd tiII
Cardlgca-wllar
Sardls 31! GeFlDt tödd 5.a.73
Röd @h dt
6aDt t*d
souet ol Bobaw€n fad 22.9.73
Scrtbldl€
och vlt
Iastän 1d bE bsr bft våE 6ldLB@Ipor 1 tvÄ DÅruder ä! rl helt övertyg?de oD att det htu är en ras aon
huDd,
abEolut pa6*! 6a. En lltd
nd tsd eD stor buds egeEhPe!; Geli
hanElpa år lug! cb
soe vl hlbr
och nåu on allÅ 1 far
nycket tillglven
Sodet, en liten @IPrulta, är
tIJd.
därenot sorglös ocb rycket llvlLS.
hu
cerl vlsar tydli8a EUegsbP€.
@11år Ded förtJEnlhg vån tME både på toDtef, od uder d€ dagllgs skogspfoneBde@. Juat I dagar@ bf Geli
v1 Eåate
börJst I SBK:S dre6sythrF.
att .g1 fltrtrl
börja lite lörslKtgt
är
det
besvåtFör
lbbud
dd sidån.
nät cårdlsar8
uEt på proreEdqB
red
spllnger runt ro'
PåföUd att @n
hu f1u bi kopplet fles 6rv nnt
ddJan.
I fanl.lJen fLN även fFa rånghÄrl8s
tas! son helt ha! accepteFt slD nYa
väser, G€li bt EP@lelIt förälsht
slg i Dl"EtingeD, liLb l\rttan do DÅn.
lb1atd tycXq hoa Geli tu fö! efte!häryGen, lyder hon lnte sÄ ta! bn
och tala! oE v@
heme I Eckskimet
son är störst. OD Geri äger stg åt
taDlm ha! SoBct n6t lntre6s€ av gtt
g?ä@ upp lökarE I rabatten.
soD 6n ldn förstå 5a undra! folk håt
@d Jåa skaffat Di8 för blttdFshundar.
Ja8 hn berätta när Geri och Soeet @t
ned dg på proBeFd. Etr 6@ oci h.od
aa:
Itlla fltcka gtck förbl ocb fllchtr

Tltta @@, d hund d en l@tt I bend.
htteD Er llLIå s@et. SErt ded vlt a
s@ctlpp.
och deB gsEla daEen soo ttdde Gerl 6!
en !äv, Jo, sa Jaa, Jag hLttode bonon 1
6kqes och tog hen bonod. Jas6å' aa da_
Ben, k råFr 6å taa?
år GrgL-osen
hd Jåg redan nu hn drb
Bycket lydiA @h lått&esserad hwd. Nå!
gål8eD
lÄta
d@ gå utaD
shlle
fölstå
Jag
koppel udrade jag hu JaE 6kul1e få trs
I d@ lg4. Iten se de vek lDte flAn DLn
aidr. Gerl hållet ögoBd På nia @h br
dldLat Jobbt8t att hårla thop dg och
&rdlsalE
k@d direlt På lnbrm.
der@t fÅr dtr be eh
tåa@
kalhlry!
bö8.
Med stn behädtga Btoilet och aln atoF
ä! &rdlFn
@ Eycket liisp_
tlUalvenbet
robuat och 8tabu.
ltg faDtueåud---Och Ded sis lLd bebegenakape! alolle
lnte
den pas$ för bskaltrtresaetrd€,
DiEt för toDållqa! ned hutdintrease.
Mycket FsBaDd€ atorl€k. Folk sl@fllr
slg ofto för stord bu&r.
son ny Dedld t k]'ubb@ hopFs iag vL skaLl
Det wre
accept46
fast vl b! I'48tr".
loll8t on vl kaD lycbs L vårt ko@lde
avebarbetå @h få fraD tlevllga hudar'
Jog bopFs på gott saErbete:
hrgaretå WidlE
@oodooooo

Tdck fö! en trevllg artlkel
l: gtnaet. Vt hoppes pe f1e!
tlden och öf,sbr lycka tlfL
gånga! 1 ut6täUdngErtngen

och vålk@n
alttklår
1 fse
och Deqs IFEI fnntL&D.

tud.

nedaktö@ aök€ någa soD rlU hjålpa
r.ttocl-ld.
TtdeD vlll
tgl..ttlrblt
@h faDiuea
tnte lllrttat
!åch tlll
krårer Ju 6ttt, 6å ft@ det Dågo[ @d
ttlrgåDg tr.U skri@aklD och någc tLIIgåry ttU dt{
ttd sA t14 08,/89 83 7{.
B.d,

sTUDffiCRKELNV
Corglsätlahpets
bdME
hå! gtaltat r:ade! stolt lntlesae @b deltåaalder Det gt ,.nte tas co.glzigare aon deltager utan vl bal åwn
och
andF Eaer föletrådda
Eri€ gåre br vi olLka bl8ldåt ed ftt!
att tttta på och Btudes. Per ErLk Wallin leder kursen och vl lår
ctora
ta
del
av
haG
etfalelhet och ku@nder baE gene!61rerk1lgd
I
tet på d€n puhkten ä! obagrånsad. Ealbro Assarson son ud€fvlsa!
å@et hudkuckåp, ha? oclså trb@rLt och be!ättat on hudeE blatolla'
upplevel6e!. Vl ser !u fFD eFt
Difl.lntressanta
bn!€hudsarbete,
DJuf,sJulåus saBt en fl.lEföreviBllDg I StStDla
ett besök pA &gares€as
!eg1.
De! soE hålle! I frådarB är Gumel (nutsscn(stor corglentusloat)IÄnstudleledae fö! gtockholE EusnodersfölbunC lteD och Sabhåller trol
Ele bd@ har CS fait förDåne! sed det låga ku.spllset ga&t alen
nttt t Ctty.
trevll8a lohLd
Vl drlc&€ åven hffe och dopper bullst rilket llte Dl.trst bidFgel
tLll trlwaEheteD tycke! "Glggen" lqdberg'

-D€t böllade ed att don 1ärde hsdea håEt efSontldnlu@.

så här iobbr A-elskodttdn
Ibd anledniEg av Jan Flodis lnlägg I
wil hi 3-?3 vTrl ldq här försöh r€doarbete uder
.ara ttir Ävetstoi:iritöm
äe trä år la; suttit i6 ordföFDde.

qq': *ae.;iqaa53ga5s,

F'"itia"frt-iä"tatmu
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näep av una-

,it""d erfarm uppfödare ocb

..J o"i "it.'."..tåg r.r."
vålJa 01@ ko@ittaledadöter

nån

utstäil-

måt

själv' llär
;ag tijrsokt få ndl personer u olll€
slg
@ra dydet
"läge!", något 6on visst
TiLI en börian bestd koEef{eKt,4.
(Herden),
Pernrit6a av 6ran Nll-ssoD
siri tcar:-in (Ryttaren) och Ela siälv'
med
h
Vldare iårsokte vI första året
tre ai/ de stöne uppföalarF'ute 1 landet för att därtfrån få regdlbud@
fugeradc lnte d€t
tåppriicr"'rw?irr
ytt_
systenet, Semre tillkon tstället
erllgqre nå6rs uFpfödare/ ct€tällare
Terry DiftenbäcB'
f rån Stocbol@otrådet:
Nlls-Arne Törnlöv (Rusch) och Slvert
ut
stiltt
Nlissqn, Dess Mr ftttlEt
hrlrtu; övar hel.a tandet och även i fam_
bar d hft 6tom
fanddrnil. Tllka@re
döjltsåöter att b1ldc oss en uppfattBl-n8
bos bndets cotfört.iäEter
on f;r'oö
gfs J"h d:ru linJer od koEbidtioaer
son bOr undvksAve:l shdsf,eFlstlet
Hunlumuaga"e har sJäl€ fått amå1a sL@
registlet På ea s8sklld
hodar till
UpEifter b! o&så h@t
bb*eti.
ti-ff ko@1tt6odföFnden.
rinFs in åi.tw
hds att flera hatrudsä8are aldfiS
ha!
brytt slg on att aEäh sl@ hldr
vt äfi[ fått Bed de hudat vl @rlt Dest
intrebt€rade av.
där aoVarje hud har 6itt eget formlä
teckniBgar görs on bl.a" utstäUnldgsre-dlkdffiAå_utstälfni!g5sultdt, f{:iaingar,
och föreresiilltat; särskil.& förtjäcter
koffit av eveDtuella defekte!' färgfel;
Dälbfel' etci lros xvko@n.
iyvari nar de flesLa badundsägarm @rit
slarvigå nd att sjähÄr npPortedr näl
deris hudar bft iordEgar och @d te
Speciellt när'&t gällPr
sulhtot
bttdt,
hos avko@n bar dn hellit
fehktlsheter
rcn-pä leulle stkt @tultgft)€t;.:iägbt
vi.d !är& sa@idfiken
*
iu'la" *€E"
bibd
bdå;
.i dä;fö. eå lador r4lsret
{ör hid' båb ant+<.to- rorerouÄbi*e rel
itb
fööf
son
tll@!
vrm
hJ; aa'kd)i
"cir
rDtullgtfebktlga @1parm
' Det @re medl@lD
åtntnstone
att
lds önskvärt

gJolde sLs',@k€t* &tl'
I colslsällgbpet
av olfr
5Jä18 ralporten
ip resultttet
På s&, sett hn @n sEpDgre
konbimtlpner.
se vilkB:&onbi@tlonq
Fen !ör udylkas och
atrdla ä11pp6 8öra om 6a@. oLs6tag.. Vldale
de, nes
vdb detl,bra on flera tlkägre.(äyen
grfarB) vände stg tiU ordf. oeh tog reÖ
på od d€n tiuthHe
haBhudea lä@t felakttg dvko@:
Avel6!ådslfrlued
gåt tllr så ;tt
sJä1'@lrefiådgmingd
tiragaren *ontattar komitt6oldiörahdeE,
sob anteckmr datå oh tiken ocd'agg""m
eventuetla ö6keoÄ1 (i'flelst en fhnp gbo
Dåste ötuit 3bå
trefärgåt",
l-Mt
t hs-.'"keror "tun
;;;"
särm en errJ öit
får bra beh-:
pdr fluffår
hra EIFr@
stome" etc,) &i ut;ångsput*t från detia
ordl. dwtF komrttlEedl@i
xotattar
@c d€ssa frad
ocb diskutärar tlllsa@F
någm länpliga banhuda!. Givetvis står
att använda nådet sedan tlkägaren lritt
goa av de föräElagm hdårm.
personcr son lnte
Rådgiwtryen ges även tilf
och den är
I corsisåflshpet
b Bedledr
kostmdsfrl
helt
ndturltst;ls
' bdtt6!
är dock tåcksaE on t1kägarea neddela!
reeultåtet av eventuell parnl4, antal
Jdda @fFdr, ldnsföTdelntnA, färge? etc.
i akt och
sruttlgen virl jag ta tillfäItet
åter upp@na alh uppfdaie utt neddeb
resultåtet av e'ta huar', det
kodtt6n
rör slg lu lnte o0 Eet ,n I:5 kiflar Pä
födelseddtE, föräIdrar' mm,
år. tute(h
färs och öwigt av intr;sse - BÄDE PGI:
TIW Offi MATIn
- pä krJe kull. dktch
tUr a;elskidltt€D
sedan uppglfterE
aares.:
m."
'NVA VALIMER
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Ståndard-ss-eli
, r.t-1,
I tldningen WCP Mr d undd? ett aital år Mat
l&a rasbesldidinga!
tö1köver våla Corgls, öv6isåttldlgs!,
dns!
ocå komentare! ,a& otr{h upp- i:
fMre"
Nu 6e@st k@iätt förshg tlll
koople@It tlU d€D staMrdbeskrlwhgr
l
son s(K hr fastställtil
I vås ctadgar står att d på ol1b
sått sb gagF h@d$ser@ ned nåIet
Corgls.
verkllgt suD& törstklssl.ga
av
åg frågar om decra detaljstdter
hwdea utseeirdg virkllgen Fmr
detta
nåI. Det förefafler. oig son on avela
etrldlgt
@r fÄgd pÄ.irtseendet. Ati
det nåste ilhs
än rabbFkrtmtng
över bu en :ar-'r-1 hiud 1f en wfss,, ,
a@rs. ..
ras sb se ut är sJälvklart,
Mde lnte de ollh hdrasdiu
når
got nam od ruen eÅetltg ilT upf
kobmlt. De ffcrb
nsbr hr ju ocfsÄ
renödUts på oLtla sätt ocF,q.1 oltkå
anlödnlngar. Men nå! s ras renodlSa .
etrhrt på utseende och t syfte att få
froo en så wcker huid, soE dJlrdt
efter olk
uppfö&r6
tycke oc5 iot,
tröf'Jäg nsere iDnerstå tW är.l ..

faroz_onön.

Det hn I salmdanget @E lntressnq
'att se @d nobelpristagaren brad
LoreM br ått säga oE sndan.åvef. I
sln bok r'ffidskaD och h\lden: Eäger
bd'lDet är aorgllgt nen kan lnte fö!nehs ått en stark renodling åv fysisb
egeFlapei lnte lan föreDs ned.ed ren:.
odllng aV psyklsb. tndlvtder sod upptyller alb krav t båt8e häseenden
sällsybta Iör att mn skutle
är alltför
bhserå en d&re avef enuit på '
hm
d@. Inte 5å att de bäggc olikrlktade
shlle @ra ofö!td@ten prlncipiellt
enliga: i och för sig Ekulle lEgentlng
hlndr+ att.en msesligt o@nllg Ecker
psykiska
bund bade också o@n1lat gd
aDlag- nen Blt och ett av de bågge ideal@ år ledau 1 sig sjätlt 3å g1l-t
sFt, att det dälför är högst osamoIlkt att de bådÄ skulte förems i en
lndi-vid. Ävd oE en hunduppfödare ta!
son sln uppglft att dd EIet av avelsdlur ta den strängaste hä6F ttlI de
båda synpunkerm, kan haD i praktiken
lnte klarå slg utaD ott konpEodssa.
bn hr därför försökt att likson i
frågq on breduvor sk1lja ellar
"utstäUningsrr ocb rhtttoavel".

Betråffande breduvo!@
hri @t k6imtt
så lårgt att @n.,fril*isH ihå"' fått flaE
två ellka.&se!:
tör utåtälblry
ocb
fdr praktiskt bruk. Dea tysb sctråfe.n
Digr@r4.trÄ',gqd väB not en
forefalfer
11kmlde]:up?delniryf
Hål ehlld, jag vltJa tlftfoga att för tFt
schåfer foldaa.här
för ätt få deltagå
fdruton defl
i seg!*rtl4ss på dställDtng
dt4n, försh pris t öppeD
aed6nllF
klass, ebå qodbbt..b4tr4rsplov
eallgt SIK; a rpröwltEsesile!.;
Iör 6tt edå.Lla utstäUnlryFehEploEt
lä85t gdf ö!qt@ tre.,ceftjtrtbt.oCkå
känt betru ,l" läBr€ ktrass red up?flyttnt46poånA -til! åösre !hss,.d,nÅgoo
otblldDing8gten,
i.
Och fÅdtre tiII
lbtrad bsz.
"Tldigare
då Jlffd$ i emu högfe grad E! brukdJa oqh Eo.de't-spebde Dl.ndre roll än
nU! lFn diet äqnu lngen fara för att de
psyklFka eAeslaperp shl].e förs@s
vtd urEtrBt sy åvelsdju.. iindå bd det
vlFF sLg psyftlsla defetter också ai.d
er!.lFvelt I sod ä! uteslutande iulktad
på j dJufeis, praktlsb
andndbalhet. SÄ
aBey tlilL.exapel
en hedkäMre,
eoD
jag.€,iitter rycket högt, att JEt detM
areIspriDcip är anledd4ea tlll
vissa
Jakthlndars brist på trofastbet- Utan
tvtreI har dessa rafler sovlots först
dbir ftånst ned hämF tlll
dems spe
fl@ luKsinne, och det är desscleltt
uton Föjllgt att ett Dddvetet uFl
skett också Eed hänsyn till
b;tst@
på trofasthet not en speclell hua6onde, Osportsll8a jäaare överlät ofta
åt d ttl1fä11t9 redhJålpare dtt leta
rätt på det sbdskJutm dltet,
det
hörde också tlll
en "god" JdkthMs
andndbrhet att bn arbetade lih
bra tiflsa@ns
nd vilken trMb son
helst soE ned sld ege! egentllga äsbonde.

Iten riktigt
illa bli! det när den 61ls-'.'L
näktlge tymmen ibdet, den d@ste
av ålla du@ kvimor, tar slg f6rä I
att bestäm bu den arm huds sbll
se ut. Det llus
lnte en ada tiudririi

uts"ÅiiGe-rrs.*jjiIää]id-;'EyE5E.-"
fölsfiiids,
eaeGbper inte br btldt
så smrt deD blev'hij8bta'tudet",
avkrok
Endast näT mn I någon stltb
av världen har fortsatt att upplru
raseD I fråga sos brukshudar, @Fått

noire,t, IiC dem förstörelse hmt
undvikEpr Sårudil fiffi
det en t dag 1 qe_
rairbelrhnd skotsh nludar
ho6 vil_
ka geDnd'ias ursprhgli8å
f in brareäE_
ege4si+pet fortlever,
ne<tan de "ädIå,,
couieLudam
dlade6 I kun_
I vilk
euroln Vld sekelsl{tftetr
h!. genoE8ått

Corg1s, dl$ bn i sttt hpitel
on
Corgis historik skriver:,.Ihe Corgt tn
tho6e ddys, kept ruely for work and
with no th@ght of exbibltion, mE a very
dtfferent looking dog fron tboEe of today.
In fact, they vere å rough Iooktog lot,
coEraenlly
in Eize and type,
trylne
aLrelt
Fsse6siq
tbe idel sagacity and
tenper€eeDt whlch they never 1ost, uhen
they caee into the hands of Stbitor6
tbe tssk ms be@n of tEprovlng tÄeir
appetance, a pr@ess whtch sttll pro_
ceed6'r,

kolsning Eed ett dju, son Inte är ras_
rent lnttll
hundrade tcd, tims
det på
dgot v1d oetish att använda fyslgkt
Eycket leha,
Een psykist def eHa hLndaq qtll åveI"
reire f,asaxe, du soE ftistår
dl.g Få djur
och f,ör vllken jag skriret delm bok,
tro nr_g: g1ädJen övcr att dtn hud nä6tan Eots€mr td@Iet för EtE ras ar
tnrbbs så snåniBon under års1å!a
san€ro, men det gör inte förargelsen
över psyklsb lyten,. somervostietr
bandskygghet ellet överdrtven feg_,
het. hder åreE t opp bli? nn nm_
llgen iDte huD Dot Oessa,tOrOarvlim
eaecbper,
utan tvört on öeerkäslIs.
' I det IånF toppet har mn säkert|
: nera ClädJe uv en intelltgenl,
tio_,
' gq och pigg
"chauss6ptruri,.
€oD.
lnte heller är ner6s, än av de oh* ,1.
plon 6oE kostÄt en @ssa peryarr
Det rcre 6on sa8t EöjiiAt att upr
nå en konprodss DelbF rendt iryeD
av de f4ykish och fysish egska_
per, ty så Iånge hodet lnto har be
dkttgat
stg de ollk rendlacte ra_
serF- har de ähu beErat slna godr

ezens:iapernq. se" mo på iiEläifsm
blfder, soE i fråga oE engetsh hud_
,aaser går långt tillbka
tlt_t @deltiden, od Jädör @n den ned uutida
bttder av s@ stags hudr,
så ver_
kar desså semre son ebb hrihtyrer å,v den ursprugltga
rastypen."
Od här shlle jag vllja cttera
tur1es llster-kye
I hans bok Welsh

k std åV oErstiede
dtf Jsg ockå
såS, att JÄg ftmer @ kortfattad ra6r
beskiwlng
med ahgi@nde av hu huden
I stort sh se ut för ått häDJOns tlll
en ap€iell
Tas tryg8ast. UtslågsgiEDde
vld.en ky?litetsbedömtry
bör enrigt ärn
nenrn8 rorgt @ra det soE är geeeEåd
tör allå:råser,
nädtgen ed gåo.jp9p9"_
koNtltutton
dd bn ryggl k;tr#a
ben_
gtällniqdr,
gd päts, Aott hdl, kotrek
bett och bra uthyck ocb att hu;si dä;_
Jäde föUer sln ras särdfrg t.q,
kort
elf,er lånB €EE, hängaDde eller ståeDde
öron, huwd @b nosforE ungefårltg stor_
lek @h f:fg. Atlt tlllsa@bhget
sh_
F! helhetsbilden, son bö.! Erå utstags_
6D segerklassbedömtB är en
8lude.
skötretstävliry
och doErec persontfgå
tycke ger utslaget.
I-stäIlet
för att peta I detalJet bör
' u. verh för att btbebålh eller förbätt_
ra
Corgtra3 Fykish
egerehper od
-vå!
,Införa hraktärsprömin8år
för vån aveLs_
dJur och arbetå ftJr. lcaftt pe att
aod_
kånda kåraktärsprov edtgt
prov_
,SOf:s
ningisregler ocksÅ fordrab'lö!' satiskaps_
hundarå råttlghet 3' tt deftäF t eh
Cå uts1511r1r". DärtseDoE
::qra:kri8s
höJs
kFliteten
på 6dbeståDdet över_
huurdtaget.
.
&rbro fusarsson
'
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och ovtutat efter:o4od tbn E? upptagen på "$tud Dog"-Ibtan
.l Ebgland åven detta å9. Eåns frabgågar
' I utstållblngsss@tubg
s-iordc honcr !111
llb hn
en. t egcf,C reden uCAr .in liwtid.
av hans sdner
döttar son
.c:h
"åSrl
"iiiiu:
{am ddare:
tör bre 'dnudc
.
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ft.E-EncoydAudaclas,
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och fr,
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on B! mn kai lå'Jag 1 ccrgi@Iler|
red sderkd aDlednltg av detta vtlI d påsj.Ea os att WCP har TNINTISER
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scn Etårtade L
höstäs sder åat.;n Or""oo. regi (eJ'cs)
''öcb a\dcffide på
Fwd av de amäIdas
då1lga j.itresse:komer att starb lgen
'I @j 1974 onl:. tel"saBtål ned B.Ol.sson,
V: får hoppas på cckert väder och ott
förvänta! Lnföi so)@ren gpr energl,
nidä

Fr.ån EDgIand bt hrgdreta flidlB,Ll'D,.t:a!:Dg tnporteaa två (2) st. welsh
CorAt &dtgån,
RDnhwden Sardls Sir
&mlnt född den 5 aug, 19?3,Ritd./Vit.
Srot tiken Somet of Rob$en född den
22 sept, 1973.sErtbrlndld,4{t.
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