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Medl@avgiften i Colg13ällskapet
{CS) trHudeFt wCP är per å! kr
2O:- (fö! foettjeBed1@ h 5r-)
Ded iEättes på Fstgtto 70002?-6
ned CorgisäX6bpet son etaFre.

1EÅA @ Od Adt€g.

Corgtsäflslaret (f. Svtrb Welsh
Corgtsällshpet) btldades de! I8 feb.
1963. -Cg är åssociest ned Spectal-
klulrbea fö! Sälkkaps- och Dvårg-
buda! (SSD) . Ad!6s:
ULla SeBerströh
Brn8e'-'ägen 29
I82e4 Djursholn
oa/7 5fi343
Fg 399273-2
M€dle4lvglften l*luderat SsD-blådet
är 2Cr-,/r.r.
SSD ä: i sln tu as5@i.e!åt ned
sveEh (edelklubbeD (SI(K)
Lu:rtahrgab! 40
Bcx lI3I
tIi37 Sto$oh
oe/2s7 490
Fa rI";-s
MedlecaWiftd t*IudeFt hEdsport
ä! k 45:-,/år.

Efter dlsdtet den 9 @rs ba! det budt
rlss fö!åDdriBgar i 6tyrel3etr. f,6 Vaungs
och Ilgrtd &telld, son inte atällde upD
ttu. @1, bar ersatta av lerry Dlllenbeck
och KJeU $igander, Terry å! Ju väI känd
åv de flesta ev er, bl.a. genoo EiM över-
aättniDgar 1 WG, @h är oss också till
6tor hjålp genon slF förblndelser ned
Corgt I6Sc folk I Eegland. KJeUs in-
tres6e för att rason slcaU förblt surd
och nent.lt för6tkbsslg örorenssttuer
helt @d @d styrelsei I ö;:igt vlll ar-
beta fö3.
lred E@ och Ingrld Dlstet v1 tld Dycket
hffilgä och Eycket arcp!åkslösd styrelse-
ledaDöter. E@ flck jag tiLl-fäIle att ov-
tacb vld årsnötet, och Jag dll upprepa
@d Jag såde då, att vt, tlots att hon av-
går 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
Jag väl bppast säga, hon hår på ett be-
udtaGvårt sätt under tld års tld gjort
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 ar-
betskråEnde 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 er-
farenhete! från sJukdorefaU bfand hunddr-
m skalt tånka på att en erfaren:heter
kan ko@ andn tll-l godo, Tro aldrig att
d lnte kan skrlE el1et att en upplevel-
Ber är ointreesånta, gör er besvälet ott
skrlD ner deb, och redaktölen tår det po-
sltl@ 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 hund-
Mhp 1 Sthhr och vl planerdr en an-
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nolllJd och lloflcle].l utstållntry ttll
hö6teD, @n tlll dea sb d återko@
I nbta n|l@r av WCP.
T11l 6lut @ gJåd lybet, flc Båst@F
i stocLtrols få! al-b Eedl@r l Cotgl-
s{llshlEt IOfr nbatt. Nl behtivsr Lrte
eE rdsa upp nedlskortet, de llla!
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

AM VARA NEDAKTiJB

A.l.la miidlsko! (ut@ ledåktörerE sJäI@)
vet son bebat hu d tldnl.Dg alall !e-
dlgeEs.
On @n tar ln skäEtbttar 6äger toLk:
O, så lårdEt:
tu 6n lnte tar ln €ktutbitat såger folk:
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.
h! @n iB lEtu&re, såaer folk att Bn
lnte br något odtu.
sAke* säger Drt Du I'det bb är hyckt ur
en a@n tldaing'i- od det är det ocksÄ'

(snt u! ssD-bladet, son saEt u hb-
tln€rkurir€a, 6om saDde ur Vl trundägsre
sod saFde ur w*tienltt I som saEde u???)
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sEns-vlft från LlDköDl&
Ea@tli8en br vL l fadue! alltid
'l<ht" för Colgin, l6eD förlåt Dta alla
PenbrokeägerF-- Jag br eE ator aE8-
het 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
Cardlgca-wllar från Erybd tiII oaa.
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 över-
tyg?de oD att det htu är en ras aon
abEolut pa6*! 6a. En lltd huDd,
nd tsd eD stor buds egeEhPe!; Geli
soe vl hlbr hanElpa år lug! cb
nycket tillglven och nåu on allÅ 1 far
tIJd. Sodet, en liten @IPrulta, är
därenot sorglös ocb rycket llvlLS.
cerl vlsar tydli8a EUegsbP€. hu
@11år Ded förtJEnlhg vån tME bå-
de på toDtef, od uder d€ dagllgs skogs-
pfoneBde@. Juat I dagar@ bf Geli
börJst I SBK:S dre6sythrF. v1 Eåate
börja lite lörslKtgt att .g1 fltrtrl
dd sidån. För lbbud är det besvåt-
uEt på proreEdqB nät cårdlsar8
spllnger runt ro' red 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
heme I Eckskimet och tala! oE v@
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
Itlla fltcka gtck förbl ocb fllchtr aa:

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?
hd Jåg redan nu hn drb år GrgL-osen
Bycket lydiA @h lått&esserad hwd. Nå!
Jag fölstå gål8eD shlle lÄta d@ gå utaD
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
brm. &rdlsalE k@d direlt På ln-
kalhlry! tåa@ der@t fÅr dtr be eh
bö8.
Med stn behädtga Btoilet och aln atoF
tlUalvenbet ä! &rdlFn @ Eycket liisp_
ltg faDtueåud---- robuat och 8tabu.
Och Ded sis lLd bebegenakape! alolle
den pas$ för bskaltrtresaetrd€, lnte
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
accept46 fast vl b! I'48tr". Det wre
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 och vålk@n
l: gtnaet. Vt hoppes pe f1e! alttklår 1 fse
tlden och öf,sbr lycka tlfL och Deqs IFE-
gånga! 1 ut6täUdngErtngen I fnntL&D.

tud.

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

B.d,



sTUDffiCRKELNV
Corglsätlahpets bdME hå! gtaltat r:ade! stolt lntlesae @b del-
tåaalder Det gt ,.nte tas co.glzigare aon deltager utan vl bal åwn
andF Eaer föletrådda och Eri€ gåre br vi olLka bl8ldåt ed ftt!
att tttta på och Btudes. Per ErLk Wallin leder kursen och vl lår
rerk1lgd ta del av haG ctora etfalelhet och ku@nder baE gene!61-
tet på d€n puhkten ä! obagrånsad. Ealbro Assarson son ud€fvlsa! I
å@et hudkuckåp, ha? oclså trb@rLt och be!ättat on hudeE blatolla'
bn!€hudsarbete, Difl.lntressanta upplevel6e!. Vl ser !u fFD eFt
ett besök pA &gares€as DJuf,sJulåus saBt en fl.lEföreviBllDg I StStDla

!eg1.
De! soE hålle! I frådarB är Gumel (nutsscn(stor corglentusloat)IÄn-
studleledae fö! gtockholE EusnodersfölbunC lteD och Sabhåller trol
Ele bd@ har CS fait förDåne! sed det låga ku.spllset ga&t alen

trevll8a lohLd nttt t Ctty.
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 efSon-
tldnlu@.



så här iobbr A-elskodttdn

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

qq': *ae.;iqaa53ga5s,
F'"itia"frt-iä"tatmu näep av una-

'l;i" ,it""d erfarm uppfödare ocb utstäil-
..J o"i "it.'."..tåg r.r." nån måt
vålJa 01@ ko@ittaledadöter själv' llär
;ag tijrsokt få ndl personer u olll€
"läge!", något 6on visst slg @ra dydet
ef{eKt,4. TiLI en börian bestd koE-
nrit6a av 6ran Nll-ssoD (Herden), Per-
siri tcar:-in (Ryttaren) och Ela siälv'
Vldare iårsokte vI första året h med

tre ai/ de stöne uppföalarF'ute 1 lan-
det för att därtfrån få regdlbud@
tåppriicr"'rw?irr fugeradc lnte d€t
systenet, Semre tillkon tstället ytt_
erllgqre nå6rs uFpfödare/ ct€tällare
f rån Stocbol@otrådet: Terry DiftenbäcB'
Nlls-Arne Törnlöv (Rusch) och Slvert
Nlissqn, Dess Mr ftttlEt stiltt ut
hrlrtu; övar hel.a tandet och även i fam_
fanddrnil. Tllka@re bar d hft 6tom
döjltsåöter att b1ldc oss en uppfattBl-n8
on f;r'oö fört.iäEter bos bndets cot-
gfs J"h d:ru linJer od koEbidtioaer
son bOr undvks-
Ave:l shdsf,eFlstlet
Hunlumuaga"e har sJäl€ fått amå1a sL@

hodar till registlet På ea s8sklld
bb*eti. UpEifter b! o&så h@t
rinFs in åi.tw ti-ff ko@1tt6odföFnden.

hds att flera hatrudsä8are aldfiS
brytt slg on att aEäh sl@ hldr ha!
vt äfi[ fått Bed de hudat vl @rlt Dest
intrebt€rade av.
Varje hud har 6itt eget formlä där ao-
teckniBgar görs on bl.a" utstäUnldgsre-
sultdt, f{:iaingar, 

-dlkdffiAå_utstälfni!g5-

resiilltat; särskil.& förtjäcter och före-
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
sulhtot bttdt, Speciellt när'&t gällPr
fehktlsheter hos avko@n bar dn hellit
t)€t;.:iägbt rcn-pä leulle stkt @tultgf-
* iu'la" *€E" vi.d !är& sa@idfiken
bdå; .i dä;fö. eå lador r4lsret bibd
{ör hid' båb ant+<.to- rorerouÄbi*e rel
hJ; aa'kd)i 

"cir 
vrm tll@! son fööf itb

febktlga @1parm ' Det @re rDtullgt-
lds önskvärt att åtntnstone medl@lD

I colslsällgbpet gJolde sLs',@k€t* &tl'
5Jä18 ralporten ip resultttet av olfr
konbimtlpner. På s&, sett hn @n sEpDgre
se vilkB:&onbi@tlonq Fen !ör udylkas och
atrdla ä11pp6 8öra om 6a@. oLs6tag.. Vldale
vdb detl,bra on flera tlkägre.(äyen de, nes
grfarB) vände stg tiU ordf. oeh tog reÖ
på od d€n tiuthHe haBhudea lä@t fel-
akttg dvko@:

Avel6!ådslfrlued
sJä1'@lrefiådgmingd gåt tllr så ;tt
tiragaren *ontattar komitt6oldiörahdeE,
sob anteckmr datå oh tiken ocd'agg""m
eventuetla ö6keoÄ1 (i'flelst en fhnp gbo
l-Mt trefärgåt", "tun Dåste ötuit 3bå
;;;" t hs-.'"keror särm en errJ öit
pdr fluffår hra EIFr@ får bra beh-:
stome" etc,) &i ut;ångsput*t från detia
xotattar ordl. dwtF komrttlEedl@i
ocb diskutärar tlllsa@F @c d€ssa frad
någm länpliga banhuda!. Givetvis står
det sedan tlkägaren lritt att använda nå-
goa av de föräElagm hdårm.
Rådgiwtryen ges även tilf personcr son lnte
b Bedledr I corsisåflshpet och den är
ndturltst;ls helt kostmdsfrl ' bdtt6!
är dock tåcksaE on t1kägarea neddela!
reeultåtet av eventuell parnl4, antal
Jdda @fFdr, ldnsföTdelntnA, färge? etc.

sruttlgen virl jag ta tillfäItet i akt och
åter upp@na alh uppfdaie utt neddeb
kodtt6n resultåtet av e'ta huar', det
rör slg lu lnte o0 Eet ,n I:5 kiflar Pä
år. tute(h födelseddtE, föräIdrar' mm,
färs och öwigt av intr;sse - BÄDE PGI:
TIW Offi MATIn - pä krJe kull. dktch
sedan uppglfterE tUr a;elskidltt€D
m." aares.:

'NVA VALIMER
r K@hgåtqn 12

11626 Stoa.Lhob (OS: W AmESS)
'' \gAi/ al29a2 .
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Ståndard-ss-eli , r.t-1, l

I tldningen WCP Mr d undd? ett ai-
tal år Mat l&a rasbesldidinga!
över våla Corgls, öv6isåttldlgs!, tö1k-
dns! ocå komentare! ,a& otr{h upp- i:

fMre" Nu 6e@st k@iätt förshg tlll
koople@It tlU d€D staMrdbeskrlwhgr
son s(K hr fastställtil l

I vås ctadgar står att d på ol1b
sått sb gagF h@d$ser@ ned nåIet
verkllgt suD& törstklssl.ga Corgls.
åg frågar om decra detaljstdter av
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,, ,

ras sb se ut är sJälvklart, a@rs. ..

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 upp-
tyller alb krav t båt8e häseenden
är alltför sällsybta Iör att mn skutle
hm bhserå en d&re avef enuit på '

d@. Inte 5å att de bäggc olikrlktade
td@ten prlncipiellt shlle @ra ofö!-
enliga: i och för sig Ekulle lEgentlng
hlndr+ att.en msesligt o@nllg Ecker
bund bade också o@n1lat gd psykiska
aDlag- nen Blt och ett av de bågge i-
deal@ år ledau 1 sig sjätlt 3å g1l-t
sFt, att det dälför är högst osamo-
Ilkt att de bådÄ skulte förems i en
lndi-vid. Ävd oE en hunduppfödare ta!
son sln uppglft att dd EIet av avels-
dlur 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 "ut-
stäUningsrr 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
forefalfer Digr@r4.trÄ',gqd väB not en
11kmlde]:up?delniryf
Hål ehlld, jag vltJa tlftfoga att för tFt
schåfer foldaa.här för ätt få deltagå
i seg!*rtl4ss på dställDtng fdruton defl
aed6nllF dt4n, försh pris t öppeD
klass, ebå qodbbt..b4tr4rsplov ea-
llgt SIK; a rpröwltEsesile!.;
Iör 6tt edå.Lla utstäUnlryFehEploEt
f ö!qt@ tre.,ceftjtrtbt.oCkå lä85t gd-
känt betru ,l" läBr€ ktrass red up?flytt-
nt46poånA -til! åösre !hss,.d,nÅgoo
otblldDing8gten, i.
Och fÅdtre tiII lbtrad bsz. "Tldigare
då Jlffd$ i emu högfe grad E! bruk-
dJa 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
cleltt fl@ luKsinne, och det är dess-
uton Föjllgt att ett Dddvetet uFl
skett också Eed hänsyn till b;tst@
på trofasthet not en speclell hua6on-
de, 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 äs-
bonde.
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.-"
eaeGbper inte br btldt fölsfiiids,
så smrt deD blev'hij8bta'tudet",
Endast näT mn I någon stltb avkrok
av världen har fortsatt att upplru
raseD I fråga sos brukshudar, @Fått



euroln Vld sekelsl{tftetr h!. genoE8ått

serF- har de ähu beErat slna godr

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 hLn-
daq 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 nä6-
tan 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_

noire,t, IiC dem förstörelse hmt und-
vikEpr 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 I vilk dlade6 I kun_

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,
trylne coEraenlly in Eize and type,
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,
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_
8lude. 6D segerklassbedömtB är enskötretstävliry och doErec persontfgå
tycke ger utslaget.
I-stäIlet för att peta I detalJet bör

' u. verh för att btbebålh eller förbätt_
ra 

-vå! Corgtra3 Fykish egerehper od
,Införa hraktärsprömin8år för vån aveLs_dJur och arbetå ftJr. lcaftt pe att aod_kånda kåraktärsprov edtgt ,SOf:s prov_
ningisregler ocksÅ fordrab'lö!' satiskaps_
hundarå råttlghet 3' tt deftäF t eh
::qra:kri8s Cå uts1511r1r". DärtseDoE
höJs kFliteten på 6dbeståDdet över_
huurdtaget. .

&rbro fusarsson

' ooooooooooooo
ezens:iapernq. se" mo på iiEläifsm
blfder, soE i fråga oE engetsh hud_,aaser går långt tillbka tlt_t @del-
tiden, od Jädör @n den ned uutida
bttder av s@ stags hudr, så ver_
kar desså semre son ebb hrihty-
rer å,v den ursprugltga rastypen."
Od här shlle jag vllja cttera
tur1es llster-kye I hans bok Welsh
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'' Den hest vj.st!1l'? corgi+ gooh tlde@ &. Fr.ån EDgIand bt hrgdreta flidlB,Ll'D-
@s611 Duskie xirtglt aog de 3 tebr.-?4. ,.t:a!:Dg tnporteaa två (2) st. welsh
mn ur iAAO den l5 @rs 1963 o& hns dd CorAt &dtgån, RDnhwden Sardls Sir

. tåste åia kotrmi1: plqtsltgt och ovtutat efter- &mlnt född den 5 aug, 19?3,Ritd./Vit.
:o4od tbn E? upptagen på "$tud Dog"-Ibtan Srot tiken Somet of Rob$en född den

.l Ebgland åven detta å9. Eåns frabgågar 22 sept, 1973.sErtbrlndld,4{t.
' I utstållblngsss@tubg s-iordc honcr !111

en. t egcf,C reden uCAr .in liwtid. llb hn FöDm

"iiiiu: "åSrl 
av hans sdner .c:h döttar son (]ffi-t.@s oatota (År6as brrgt 1969),ödde

tör bre 'dnudc {am ddare: . den 23/3-74 rea ulpar 2+3 efter IDt, -.fr,reeoifrlcko, ft.E-EncoydAudaclas, .;;";;:;;";;,ens mrcrssoe(ÅretlG,E@ncoyd hrsomlity.Cirl, och fr, ,^-^ -

'4eolgette of wey. cotel 1972 och 1973)'

OåSOES ON OBS OBS OBS GS OS OBS GS W ffixx{
nbdlereantalet risar en stlgande h€X
son frangår av ndanståerde tabell. X

-?reå-sylBtl:e!=!qg!se=I9i9.9!!1€
på förekomen aDlednLng @ddetås här-
nidä at{ dresstthrsen 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,

c,iudberg.
'mmmocoo
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-1963

1S5
i966
1967
1963
1969

. r970
L97I
19m
r973

93 aedleMr
96

1f5
t24

I40
r69
177
199

273 j

. I rsn d s]å det r*ordot ]974 ? å
ffi M#.rugffi)oLsl00Jff i.dmjuwru:(ffirmtffi Mfl XKm()ncKI

' GIöM IM Afl MPPGMRÅ PARNINGR.OCH FöDDA roLIA..," .,.,:,:.:

Både areIskcmlttea, siyielseD octr ens*tfaq dedle@r'får då @h då förf!ågr'ingsr
on B! mn kai lå'Jag 1 ccrgi@Iler|
kd aDlednltg av detta vtlI d påsj.Ea os att WCP har TNINTISER red sder-
rubrlkeFr nsNls, vÄLmING, IlmhT, laDsfALL etc. Efterson.notiser@ lnföres
gråtLs bode det iigga I nedlei@mN intresce dtt'utnyttia Eig av l&nånea.
Vllare !al.f Avels- o& Standdrdkomltiens ha upptysnlng^r on Fldngar @h

lödda lrutla! (antol lie1pdr, könsföf,dehlng, fö:t1dsr'etc') RÄrs NÄCON ELER
xÅcnn verpm lÄ rÅcor I imir EuR DrswALrFrcBANm mL ;\R .DsrrA sPEclELi'T
VImIGT ATa reDDEL\ i(otffilrtEN" (d ihåg rtr @n @rlan gör sig siä1v eLLs'
rasen någon tjäs+r red att hålla tyst on negattc/resbltät av pamiryar'
Alla b:ev el].er tetefosantal tlll Avels- och s:iäåldkddit{en sänCes tfll
8.4 Vafinget, K@rngaian 12 II, 116 26 sto"holn' 1!eI'O9/ 41 29 A2'

xffi ffi ffi nKxffi ffi x sHffi xreylHffijcixffi xxi.rKJo( ;x\Joom<

oB s

Vl var glada över att ha komlt övet papper ttll WCp Uitffet, Eetr nu trtu TI
stenclleFr ser vi aft blltigt lnte alltld är bm. Vt ber oB överseeide
och hoppas på bäitlinA tiLl trästa nlll@r. B6d.
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uötet
ö!pBo

Cf!91-
boken

0Biga
öreftle[

hroköll rir. 615 fött vid styrel€e@träde t CotalsäLl€IeEt tt.14,/1 1974

Näryuetle : Ingltd J)sgpbEo+(ordf ).lerEr* tgalllnrouvo! lEdbelgt Eupp-.- leäxteru liglld'catelld och Balbro AsÄdson(Y1d pmtokoltet)
ocb adJ@gelad NilE-Äme föm1öv.

$r
(Hfö?dale häIsade ae nåimlede v?iLko@e ocb fölklerad€
a@trädet öpp@t.

$2
I'öledrag- FaststäUdetföredragningEllete.
nLngsLlF
t&.

$i
!örg.nöte6- Goilk&ialeg förogående dötes pr.tok.ll.
protckllL

$+
orlenterade tr118-tne tönlöy od hu tånet alb€tet ned Jubl-
leuBboken haAo fr@skrldl+ och be61öts att ånyo sfka aHlvF
@ neille@@a tl11 ati såDda tu foton och 1p!81fte! x1U
bokenE porträttgallerlt 6on äeu @ l-Ite tudt;

$ r.
lrmötet Be61öt6 hå11e årenötet 1ördag6n d.ea 9/t 1974 k1'10;r0 pA

Itratteud ungdonsgård och att Llleda Eed kaffe;
$6

A@nDE Uppilrogs åt Pef,-}flk WaUln att utfol@ en preFentatloa at
L972 och l-97, årE bästB Bvenska cot31 och At GEYor trsdberc
ati övelgåiJxda den 1111 C.r81 leauge 1ftI81eA.XcstDAd cta6.!oaal.

$r
VedrLngs- Fbåt8tä1ldes ro81er fö! CorSlEiiflekapetr,@drla8!pda.
prleot P!16et Bka utdeles pÄ å?@ötet sob st&h1d18t T@drlE8sPrl8 t1lL- Årets ne€t vlnsttlka €venskfödlala oorgl:-3o81öto Eon h€dels-

pr16 tlLL rluare4 utdlola en nlnlatJE eY @dtln86pr16et.

$B
Rålgloide Isgrld tosephBon eed etyrelsen o[ hq bo! €klille
fölfals medl det försla€ ti1]. iindrade Etadl8d hon ^ch Balbrö
Edegre komit fr@ 1111. StyrelBdhealle@@ fåD för bäst
@a ait hon 1ii@ade in försla8ot 1111 6tJeelse! och 4tt boD
så onFad Sivert Nllsson att kol@ 1n neiL ett ege'i däreat ha!
låte kude goclta el1er kc@ EeaL strBputlktet pA det fral@be-
tade försLa€et. -

$9
Uötet avslutas Oldförede förkl-dade EannFatriidet avglutat.

Stockloh son ovm Justerag
Bsbro ÄsggBon Ingtld JoeePhEoE
Eetrt. oltlf.



PlotoköIl d 7/73 fö"t vtd EIXlelEe
Når@!a;db:'Iigrid'Josephson(ordfl,pbr-Erl,I-rolltir, bt..v{'ritger,Cunvd Iilrdberg,

aupp1" Ingrld cåteIld ocå Earbro Assarlob(tld protokollet).
&I

Ifttst öptr6a6 Ordf" hälsade de när@rande välko@ och förklarrfd.p

. 
samoträd.t OOO:ot.* 

ä, ;
Föredry.
nlngdl6taD FoststäIldes {öredrogBlrlgsllstrn.

Föreg.nötes
Pr9toke.rl

Go*ålndes föregående riötes protokoll:

&4
Stltelse- Fördrogsverksadetsberåttefsenochgdktudesdensa@.
beråttelseD )

&5
hllelse frdkändes den upFgjorda årsdteskallelsen ned tOreardg-.t''
röstbdlednbs nrng;irsta ocl råiimtle'anine.

&6
Stadge{örslag Beslöt styrelsen bltrå& det förslaB tlll Gtidgeäld- r ,

rlngar, son hrbro SundbeiE-Edegsn dch ldgrld Jogelhsdn ,

utalbetat. i!a.r

. &7 -

hlsutdel- Uppdrogs åt E@ Va1lrye" att upprätta förtdohlng;öireir'! r
nlng de hudar, son gjort stg f&tjinta av de ollka priser,

6oE bestäntd till ott uideras på årsnötet, saDt att ttll-
!e att eriorderllgå prtslöienål frms ttllgbgltså+på
årsDötet,

&a
brdtedes ärendet. EW Vaf Inger aMdades k()mr tn til !
styrelsen @d ett itelt klårt förs1ag. frår avels-och sta[datd-
komitten-

' ag )::t ,.
Bcslöts starta hrs6 I hudkrmshp för nybfl@ hund-

staFdaiit-
koDlent

Bundkusen
. ägare 1 Corglsällskapet den 13 mrs"
' &fo

ADl.9@ skrlvelser Upplästes a*offia skrlvels€r.

:-) 81 11 . I ,iii
Ute6LutDinS-, Fg av styrefsens ledaEöter Er enlga on att utesfutå

sivert Nlfsson u Corg{.qäUskapdt. L :'
E@ Valinger beslöt anslu+a gigrtlu 6\+Igd ldådters

beslut oE beds kundo faadäggas att Slvert Nllsson upp-
. nanat Nors} Corglktubb att kräE Corglsällskapet $å/pdi8: ,

ar för delå4 doDrresa tift förenidgarnås pIånerade ut-
stälf,ningar, som lnte blev avli
Beslöts kontaktr clffel lvll]retmson och rerstb Hauln
för att odså få dercs åstlit i äreDdet"

& 11:
hflverlng Styrefsen flmer att Sivert Nl.].seoa lnte uppfylLer de fö!

. nedleGkap son uppställs i de stadgar, son tillkoml-t d bs
. nedrerkaa, där det I & 4 lbdleffihp beter r'Det åtigger redlen att

), ) | soli&riskt pd pogpti* ärbätå för laser@ @h resFktera de
, rlktltujer, soE t stådgeenlig oldniq beslutas åv sällskap€ts

orFn. rr Slveri Nllsson stör akti@ nedl@rs arbete gdom
',j obehörig kltttk på elt ;ycket besvärande sått, håD ltår försrå-

rat styrelsen arbete genon trakDEserier, han har utan att
. r,nr.r höra ned styrelseD äridret styrefsens beslut @h hdndlat därefter

utan styrelsens vetskap och hon hor försökt ska& Colglsäll*dpet
genon att fö"söka få Nor6k Corgiklubb aH orlktigt krä@ Corgl-

' Bällskapet på pengar
' &D 'ri

nittt'åwtuåi clbdf,örånde förklamde det f,å€a sa@dtredetr aclutat.
.lrc1eralr fnrua nssarson (eekrr) ,, .,In8rid losgpnqou , (ofrf,)



kotokoll fört vtd
Nälmrande redleMr if,nligt btlagd förtechlng

rrLL ;:\ii- . ' : r 
t: t-l'

-&r
, '1:{lni f6tet öpptrS StylelseordfdrandcD häisade de nÅr@r1ndc vä]ko@ och för-

klaiade årssotet oPPmt.
Stytelseordförasden adlde att en aovokat kräld€,atl {å när-
@a td.d åis&et för att blträde två redte@r;' l{v \iiLh den

I ena uteslutlts u säUshpet. På 
-stFefseordfölandens frega

I törklaEde Ärsnötet red ackbMtion att adrckåten ö3h ds utaq'*
slutne redlelwn lnte fick när146,

nöst- å2 
tilt 

'
lä4gderM Justelådes !östlängderm, en fö! ålsnötet och en för styr€lse-

@l€t.
mtesord- 6: I". -

ordfö€Dde Valdes Flk Slöjdare att leda årsmötesförhandllngam.
Ju6terlngs- 0  

. iillin' VåIdes Hä BeMus och Ruo Beretund tiu iusteringEdn
tllllb rösträhare.
0s
Förklalades att årsnötet blldt i b€hölig ordni4's@n-
hllat.
0o i. , ", I t

Upplästes styrolsens verksåffietsborättelse" I ansf,utDlng där-
ttfl Ituade styr;lseordförandon cn nirmre rdogörelEe on
@rför en pfanerad uts'tällnilg tnställts" Vidare upplästes
och komoterades & 11 ur styrclseprotokotlet n 7/13:74te\'
Iigt viuen en Eedlen I säuskapat uteslutits. Stvre16e9åd-
föranden orienterade ävcn on arbete! red ;lyi stadgar och för-
kfaddd att stirel$en ansåg att.ocnm frå8a borde vtla till

'äasU årsnote, cftersom huwdorsani;ationen SSD awåg att ut-
arbeta tromlstadgax' son borda ligea ttl-l grud för de stad-
gar SSD:S lnofficielfa rassamanslutningar antage!.. r:
Velksanbetsberättelsen lades därefter ttll handllw{Ae.: .,

a'i
Upplästes revlsonsberättelseu ned tlllhöxande båndltngår.Re#
sorema föreslcg att styrelseD shl1e bevtlias ans!tsrqqfrilt\et.
$8"
Ärsdtet beEtutade at+ bedlja stylelsen full @b tacksan an_

s%rsf!ftet. TiIl prctokotlet 3hlle särskllt anteknas att
ai"rat.t gå*ura" styrDlsen åtgärd att ut*lu+å {tBs bdlån
u gällskapet. Revisioffbe!ättefsen lrdes därefter till
handllngarm. )

st)relseGl ' Sä--- -- - '

A@äldes att stfelseE i de handlingar scn utshts tl]l ned-
' 'ld@fiå stauklt dd av de kandldaie: sod föreslagits av El-

'lri: ri" rtiereqningen: Ubder föIjalce dishgsion redogjorde stylebeo
: - föf, addnlryeh tltl sttyhlnAen och det frdöl1s ätt kandl-

- daten glvetvts stadgeanfigt hdå @t @lbr. lrån aågra Eed-
le@r lfrågasåttes det fornellt.riktlga i stFelsens åtgärdt

ri' son iärlikilt påderbt poströstnlngen Ett förslag son f!am-
fördes @r att poströsteina lnie sku11e rtus I ett amt för-
6trag Er att @let överhuwdtaget lnte shll'e aenorföFa6.Efter

'stäilda propslttoher beslutade årsEötet ired 6tor n;jolttet att
?.., i, 1' ; @fet skulte ge4omföras enllgt stadgarna öch att såIuda ävea

. i iFströsted sluu€ ranas.
,f " iot bbslutet iillåmades en skrlitllB reservatlon så lydande:
't, "Vl-,'res€tveiiar oss not detr stryhtng son g Jorts I €lbered-

ntnias förslag t111 styrelseir. stry:'nirgen giord av styrelson'
'Desiuton teselverar !'L oss not ärsnötets festut att gdon-
förå @let' urf Nvntrön, rbnica rhee,hrgit Eedrud,au c.

; ,,' ,. , , , ., .. ,.. 
' 

Brlcson, Stlna Drlcson:Aslaug Jonar,N-A Törnlöv. rl

Ilgrid Josephson och Gunvor Lundberg saot nyEldes Terry
Dllfenb4k och Kiel1 wigåader (supplcant),

Ärsdtets
eåbiåfrrr,

. tide
Ve!k6anhets -
berättelsen

.tl,.l

"(tidslois be-
rättel6en

A6!+ltais- ' '

l!!bet.

i.-!



$ro
OdBldes Ingid Josephso tLll styrelsens ordfördde t.o,E
nästa ordlnarie år6oöte.
5rr
Beblutåde årsdtet delegera ttlt stjnetsen att utse ae
tmltteer soE ev. behövet tlflsättäE utrdei året,

Vålberednlng $ 12.'
vald# Pta Bekh8, Båns El@n ocb lrcme sv@sson ttll El-

-,tbe!ed4148 fö! styrelseElat. ture Ek@n utsågs tlll sa@-

fort6/

*tryteF*
ordförande

x"*rtt6i.f "'i;'

Redsoret

MedleMaWtf!l

suindlSt
*qlgqqrkqp

stadgår| ..

lbtion

övrtga aren-
dd

rctesbrä:;
föiandens
awlutnLng

Öctga eren-
den (lo!ts)

hllande.
$r3
OEEldes IDF td Törnlöv od Rwe Berglud tlll revtsorer cb
[f G Erlcssoi tl.lI redsorsuppteant.
Sr4
Besll+täde,år-spötet a1t redfeGaqif req sbfte t*ludem av-
glfteD för sällskrpels tidnlng. FaststäIldes Fdtemavgtften
Fr år t{lr 2O:-- för huwdndetE ah 5:-- för fadljeEdteo.
Tt&JDgen f.öfjer buwdDedlemen,
$ 15
lffördes nöJllghelen tll1 ständ1gt @dtcEkap t säIlshpet.
Awlften foaställdes IIII gårlar.qe årsavgtft efttplicerad
@d IC"

.$ rs
Beslutade årsnötet uppdiagå åt åtyrelsen att,revtdeF stad-
gard 6å a tt de anpassas ttrl de nornalstad$r styrelse-
ordföranded rodogjorde för erl!_Bt- S 6 och att fölefägga nbta
årEnöte ftrslag tlrltr 4yr. stadsar.
Sr? .t..
Upplegtes eD av Siaelt NltlsspD awlven notion rösnde l9?O,
197I och 1972 års förwltning.
ksDötet bslutade att motionen: sm a Gåg ttdigare års för-

'vJt{blag,',,1n1" skutle föranlda aåeon åtgrra. .-

$rs
Nlls-Ane Tödöv orlentelade oB Corgtboken dL hopiades
på smbbare takt när det gäftde 6edtemrna6 btdr&g t11l

Upplästes ett brev tl1l årsEötet fråD avgåede redaktörd för
säl-tskapets tldnlry,hgrld &teltd, t dlke! h@ redogö! för
hufrdanlednirgs ttfl att hon awagt si8 6itt uppdFA(tnhs-
serler f!ånd en nme€ uteslutna nedlemen).
Årsdtet beslutade uttala sltt bck ttll InArtd qtelid fö!
hemes insåtse! för förenlngen.
5 19 t ':i,.
mtesofdfa.Drlen förkfarade årsnötet avstutåt i de delar eoD
borde ledas av bonon @h överlämade klubtån tttt stvretseord-
föraden
$20
Vlce ordföranden kr-Ertk Wgutn tåckade stFel6eorföranden
Iryrid Josephsd föT hedes arbete under det gåbgd versadeb
året od önskade heme lycla ttll uder ett f6rhoppnfnasvts
dndre jobbigt förolngsår.
Ihgl-d Josephson tachde d.-e ordföranden för de vädlga orden
od årsnötet för förtrodd€t att b1I oEFld ttll ordföradd.
Oldföraden vände sig tlll awåede styrelsele&noten EE Vattnger
@d en orkl8d och uttryckte sällskapets stota uppshttnlng av
he@s arbetsinsatse" och fstrförde den förhoppntngen att stFel-
aeD åveD l fortsättDlngen flck utnyttJa hennes stora lffibpe! d
ldra hurda!.
Oldföranden förrättade därefter prlsutdelning"
FöIjande huda! tLlldelades prlser :

Cbistof fersss @ndrlryspris till certdmande u8hd ;
Hdd@s Nlkodmust ägare C&an Nllsson, Soltent@

forta/



'+ *:.:

Telrts tavla tLll Blc-vinere pa sKcutstälJ.ninga t.a , ! It:.rt)t:
Int o dotd fr E:atbreE Nareisgosi åsie Pe!*rlk wau'&\Et@kboLh
och Itr: o Nold o EnE G Byfio.i tröesh Julhm' ågarc'tsöbtNllssob,
Solldtu@ .
HeideBr @ndrLnFrplis tLll åretB flDstrlkaate.cor8L?r .,
Int ö NördiCh Ryttalda Narclsss'r Agare Per-ErlkjSilu.nrst€kholn

-99fSr=jqkE3_E!å hedersptis tl1l qh$&r red Bn-!bas-pla""tt4 *u, . ,,
EiK-utqtjilltrtryar :

uiEie,
Pirltareffi Sunfl@Flr.
F-yttarens Redguf{rr
gerdens, lllkodeos .

&elg-_!9:-!e-jl4ep{@.i
frt gol.berp IsolCo, ,,

,r,Stochol.E 6m oEn

] b*åto 4t+e'"äo '" ,,
aebeterare ,t -. ,r

Justeras:

ågore llisabeth Jörhom; EardFn
ägare bltre Flodln, Uppsala
ilgale IeB SveFsont lbheda
ägare Per-Erlk wå}Itu, StiFblr
ägare Gii@n Nt].sF@r Soll@tuna

äsre B Ardersson, Grw

_re!4Cl_e9!:bi:lElgfrry6!g13 tltl aret6 lhåst oest" ddtrlh co!91:
E g lrt o Ncld Ch BFottb Fffis Jul1au, ågare Göran lill,lsaoDrsolldt@

C!iCÅSi4-EE4.qt EntlrltrgEprls tlll årets nest vlnstrlk sveGkföd& colgi:'
rii-i-llitä-6-ayttareF l6!cls6@r ägale Fer-Erlk warrinrstekhob

Fit.,Frlstävll nas Corsibllder :

I:a fts sErt/vitt :Iry@r Ntströe :,,iir'
:,i5 prtc t:ugl Elne {td6n
2:a prls lärgi GdUa st€tn

S+-Fetseard- $ 2f
föranCens Sl_yfelseordfötddenförklaradeårsnötetaElutat
aFlutnllg :

| .!t1 ..
. , Rse Berglrd

',.., Jwterln83dE
'f)+].'3röjddtd

"drd{ularia e

r' ,'i. j? !

. t.j: ! .r

Ii r-. 1,.:
-t.rt,J/ J !

E[a Bekkhs
Jat€riBs@n

; ::1


