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Hl@awlften t elgl'såLtdbPet (CS)

l.*ldeEt WCP tu tl.o.B. 1974 b, 2Or'
(för fadlJeD€dl@ h. 5:-) . Da lEät-
tes på postgLlo ?O @ 27-6 ned Cdgt-
säLlshp€t s@ @tttgafe'

IEXIA B@ och adr66:

hgtsåUshpet (f . sveEb Welsh &rg,.-
6äUskapet) bi.ldades den I8 feb@tl
1963. CB är en BssektloD ind SSD:a
(specLslk1ubba fe såu.61@F- och
Dvår8huadar) lntres€@cede, SsD:l
adt6s:

lrlb S4erat!öh
haevägen 29
18234 DJushole
ogn5fi343
Pa 33 92 73-2

n edl@swlfteo t*ludeEt SsD-bltdet
år h. 2O:- per år. ssD b a6selebt
Ded sKK (sveroh xemefklubbd)
adre65: svsl6 xe@ell<1ubbd

l@t@kalgatan O
Box II2I
IU37 St@kbob
oa/23749o
Pg \l 77-5

il€dl@awLftea l*Iud4t nridePolt
är h. 5O:- Fr år.

@oo@oMo@hooo@Oooooooooooooooo

Det ä! kolossalt stlmtl'Fda ^tt trnffe
m€ltl@ Dffitkd- kt erfor JaA hir'r
iutre. nu Jag flck gÄ Ded cs:s studlF

cLrkel på besök på Fgar@sseF dJasJu-
nu. Det er e! sanling entuslastert gd

tvcHe att de fått ut Dycket av den stu-
ni""rtt"f I budhtsbp s@ GuffieI htst@
iierot o"t dF igång' och son ålb 6r fåBt
i"rtto utt fdtsätb Eed näsh ternir'
sl 

".a"f*"t 
kanske det blf obltg3torisld

red !åRon fom av skolt för budägBle' Den

*i ta* elltld Dvcket trevrlFre att gö-

ra sdker frlldlligt.-;";;; 
;tt ne; nsuubbr är tre På

n"l;i- * las udFr oo d inte är den

råi"tå t"a lgo 'ttatt1"du""' 
ron heter

"ii*.1 c*"i hutsson od bor på Rlqväsen

,ö-i i""oo"ott" dh bar tel; 08286850'
no Pn tjllPa er son dll sbrta eB krn
,,irJo" si".xl"uotrådet' hob vet hu nn
oåmr satsbfMg och lohler @h hn kopp-

i" .. tlff rätt Frsorer i doD trakt nl bor'
il"-"lrx.f I stochoh bötJade I lltpn ab-
i" - r"" antaf.t elewr vffie 6Bbbt och alh

!"å 
"iu 

r"* sed i höst b väuo@' Att
il.*-"it*"r kon lgång redan I våtas berdde
J-* (]l@tr shffat en @rP od due tå
iiJ * a"o på bästa sätt. Det år sedåE

umru"r mn öEbr sbll blt corglågare
ta. a.t u bos den cofglG bbu ege$hpet
ko@r tl1l uttlyck''i-*"o", gda egeFhper bos corgln 3å br

arlif'.;r srJat lntregsera slg för hdarDs

*"afft"t, Barbro A6sarssons artlkel i
ä"o n*åt av tldnlngd har d6at att EÅ-

-- x" r*. pA beffeB bDk€aåDgn!' Det är
'ilräo t""m" så, att en enda bd Ded då-

itr [entalltet orsator lM shdr för råseE

""å*u. 
at 20 dtdrlg så bitdsköm 8ör nvtta'

rnaen utodtÄende ret eller drker sdrre
sk-ahetsfet bos en hutrd, det är hudeE uPp-

i"aaatae o"l belhetslntryck son ger lDtryck-

.i uo *..t. Nog wre det något för oss I
CS att inJöra gdkänt hrattär6prov 3on

ott mt åttl*tone på våra utställnln8s-
od avelEhudart de ä? Ju lnte ner lcä@n-
de h att en bund I god Psyklsk bbB

rttr otaot" kbrar av det' Jag tror [tt
iarte corgtägare shlle b lntresse av att
äd en hwd red godkåDt hFktårsProv'
ia- nu ar det son upPbgt tgeE för dtr

*rio xuppne"t oB hur intressant det shlle
ä"a att_på Dågot 6ätt hrtlägga rasen koF-

iiltron"irt od Pevktsrd' Jas br sbt!-tt
iitt-.t l* @D t;on tåxklubben är lnnc på

ä.1t", a" hat rnte ämu ril(tl8t ko@it flaD

iiii å*"t hut det l@E räBsas upp' @n efter-

"on 
wl rapl ba eD oed].d sod ocbå ä! @d-



ld t tåxklubben fötJer hn upp detta dii!,
så att vL kan el@ ttte snålakJuts, vl br
Ju d ras 6on inte år så storr alet flms
lnte sA nånga anonj@ hurda! son Ln@ aB-
dF raa6, och colgiegatu ii! nog oEnLlgt
åIrtLE både ao! utatällåle och i dr6s)E-
aa@Dhå4, Jsg hof6 @h t!o! att Dl"
sloll vls intresB€ tör detta, och det G
re koloaaalt trevllgt @ det vlgade alg
att 9l hde en BedleD s@ inte kutde t*rk
318 något rollgare ån att pt€6h ned sådan.
atatljtik. Sedan Fre det nåaot ått Btilla
tEdJeD @ att uppfaidalE kuDde bå det fö!-
ttoeDd€t @h ws 6å sälca på att lnte se-
&m upELfter n166bru16d€s, aå yL kutlde
fA ttltförlttltga uppglfter oB felfålgade,
otEsbudade ell.er dödfifldå @lpa!, dd
ErJe @lpnttrg. Da ksde vI fA nycket bått-
re konttoll öve! de dolda adaS@ hos de
olib aveladJuen. Jag öabr att d nu
rcre EogB lö! deM öppedet, Jag vet att
nÄnga öEhr det.

I förF Dlmet utloEde Jag nä@re upIF
Slfter oo hösteu planer&de lnofflciel,lå
utgtällnlng. Det br vlaat 6ig b€våtugt.
Det hår Erl.t avårt att få tag på deD
donre vl täffi fråga, och dårför vågg!
lag lnte åElöJa v€ vl tä*t oss. Det h!
också @!1t Bdlt att saEb au s@ b!
håld on törb6delaer@, och redaktö!@
år steDhårdr tldnlryd 6hll ut v41q! ef-
tE ptugBt. Så Jag tå! nöJa DiA Ded qtt
aäga att datu prelful.nålt år utsatt till
dd I5 aept@be!. ocb plåtseB alaJ-l En
Gädet I Stochoh. UtståUdry@ bur tD-
oftlcl.eLl, och vl shlle ö6b f å ae ail-
ddm hurda! 6@ lnte bM. atellra ut och
ock8e gaDh hdå!, det ä! lntrea4nt för
nya co!8Lä8are att få 3e aDJådE ocb aD-
Dtldnr tlll den egE 6lpe!, Att de @!-
llgq utställårm och entuslaste@ ko@!
b! rl för glvet. hckett dde! bFrh! !r.

hå, bu.r det dåItSt fål vl våll ta E€d €tt
Bott h@6r. Vl tåDLte också o.i!4 en hatd-
lerkEo en kviill fö! nya ut€teflåre för
att ylsa hu det går ttll ått vlsa ulrp bun-
den, sÄ att lBen skall dta sL8 fö! ått
bD eller hon !trte ställt ut fö!r. Men rel
@ allt detta ko@e! I ett brev låDgte
fmE. h nu en rlbtlgt sktiD 6i@! så dts
vL så Dånga a@ dJu.gt den 15 6ept.

hgrLd Joaephsou

DEN rönsTA r.trsTliu,l'rlN(EN.....
Arlå en söndassDorgon L EJ amo I9?4, steg
faDiud Kautsson oed huDdupp, lör att tai

tifl utställnlngen t JitnköptnS. DeD staclors
hudeE vlftade @d sln otEflntltga s€u b-
tet oDt åFde on de vedeEtySgolråt. b@
aklle utsätbs för ]-ähAE fraD pe dage! 1
Jöbköptg. Utrutade ned 6tkorg, nla @EF
lng6tola! och Ef,te*opp tlll hudeBr for
tl tvåa @d btlen, I ett Fthöm Lr@ I sto-
deD stod hude@ fåmo! d fa! Ded åtf,öU-
ade husse för att faktaa tlff JiJDkatpig.
VäI fEEkl)@ veterlDlftEl.Kigades det,
dock el @döIJandc nädslor. Efte! detb
Eattes hunden @d nedföljade Bläldlagar
I sDå bås, för att 6å68åning@ utsåttas för
do@reF arguögoD, EudeE $M (utstäU.-
DlDgsmm lolly Pop kröp lätt fölskåid in
l 6ttt bås red @tte och husse (sLtlaDde ui- .;
atdör på de ntd canplustol.ad) son trygg-
het eot allt det nya. Eu posltlv upplevelset
det skälldes ocb normdes å det bögsta frlu
de fl€ta båsea, nen colgisas $tt tyBtar
sttua och a@ktade. D6 ston våntnltrgen
beglinte: ord nla för faDllleu sås@, B1!,
cbnplon, cert, öppen kbss @h unghds-
kb6s hglÄde oo dess öron.
Det tog6 leda på när od @. bedil@irua

skulle äga ro och ett kloeksbg blsv ut-
ropat, Men Sada red ria corgl.-s].ål<t-
iqar! Iyftes ur båset och fördes tll1
ringen, d?F fortfarande bdömlryen av
chw-ch@hurdar påAlck. Den dstå BtoF
våntningen påbörjades,-----Trytur bD lnte
Sada6 tBnlar åtelges, on en huDd ru br dy-
llh, dil!@ t!.!sb de Lå!de, n@ dl eJ en
"rlLtlg hdägtrle". trbn br där@ot Ju ar
låEa på EiEpel, ölomör€lier och albån
kloppstä1Ldry hu eD llten hurd kåed sl,A.
FölsA r@ktlonen, nytt, nytt htrke farUgt
ed 6å Dycket btulskor, så dÅlga okårda tjud
så Dångo l*ter och så nÅrya kodtlga huldat
aoh h$ke lnte är ha&r? Andra rdKlorea
efter frågande bltckar på @tt€, iBet far-
U.gt alLs nttt, Dltt inttes$nt, soE nåste
udssöbs od åter udersöbs.

löttes taMr, Fon hotr eftsåt trodde .hoa -
tä#e, "Hur shll Jag få dn gJå& nyflh
hurd att uppföra slg någotsånår t sttt nF
fim utstäfhtngskoppel @h gå ned dg tut
hä!. Eon sbll lnte bap gå runt utan hon
6b1l Aå och sFlingä snyggt. Hon shll stå
fht. Ntu do@rd 6kall öppm mmeD för
tadbesitrnlry, hu 61611 det BA? HopFr bd
ner från boldet. HD farbego! besaMdd eJ
Dea ldd.lge dodrd såd heme Erligt I dD-
nen och talte vänllgt Ded heme ocb aErt
bepryddes hon ned eD st1l1g !d rosett.
Mycket trevligt @r att fA kontakt Ded se-

väl 'lhuldoåElsko!" 6@ Edtga båmiakor
pÄ de@ utatåUniry, IAB tdFölrte vll Eörå

oåg
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Brev tjln loITA

HeJ alb corgi.sr. m tänker laA försöka
Bkll€ Eågn Fde! lgc!, det bllt ltrte
så lenat blev de@ gåry för Jag börja!
bli ruen, så Jsg gö! tnte så Dålga hyss
6 (hgaru. Sen JÄg skev tiII er föm
gåq@ lDr Jåg lärt dg GaEh dycket.
htt6 br böljat något sA d&t 6oD att
aA pe bru&6hud6Llubben: ocb dår såtte!
de så nÅnga grilLer t hu'rudel på foilir
tycke JaE sse hulldr
ItreD det Eör i-nte @iie, för hotr jobbl
ned d!6sF f!ån Dorgon tL-l-l btäff. il€d
en sto! och stddd!.8 scbefer soB late Jag
ty&er or. seR går äv€n Ein koBplg Ca4-
no@ på Cr€€sJE ccir han talade ob fö!
DLg att det ur gaEh Jobbl8t"
Iten det d!stå. åv åIlt tu dl när mtte
a@ tår kopFel pA dg, etr sågs, kon
N bttr €å 'Er ',a er Nds, Då skufl€
!l se dg, dr h6 rytd fot då 1äggd
Jag dg ne! på mrkeil d plmbr blard
gru och st@!r sen nlla! JaE övd Få
ryggs. Då säGo? @tte, h@ iif nog fitr
uA än, €å rJ. får väah ltte ttU.
Hon akulle tos Eta att jag h! oB Jag
vill. Sen sbll jag aIå o$ Bln förså
utstäunlry" Det @r dldtgt Jobblgt,
fötat Ehllle dci bådas och h@s och
leEaa öron, geD skrl.L^ vi träMr ori
det B! BaEtr€ b6€r1tg* tycHe Ja8.
S@ km alutlatea den stolo dagen"
OJ, Fd mtte @r neds, ren det 6r
tnte Jag. Dtu @r se ey*et att tlttå
pÅ så jag hade irrte tJC att tä*a. Så
rått ccr det 'ar koa hus3e och tog Dl"g.
sen tEr det av till iingen, db std
en d6lsh ocä studerade nlg fna och
bk" SeD flak Jag eplliga fnn och tLl}-
bb flera gåage!, Få ål-utllgs @! bon
tydltged tåldLg, ftsi db koD fFD en
ftlch Eed ett röti tad. Da blev husse
sÄ gJåd ett jag nåston fick en ps6 på
uä$n, @b det år ju lnte fy 3kåe p.e
c1n. Sen Gr Jag Bå trött att yt trkte
h@ och Jag sov heb yägen, Jag alutBr
ned nånga belsn:iqar f rån dg lolf/r.

htte håI6ar *bä xbJ mJ

Den försb utst. forts,/

PR fö. sln ns. En eplEod: En &! ko! fFD
tlU ni8 och ttttåde på Sanda Ded eE nÅgot
hrlteråd blick, och Bade r'sbll. det vetk-
llgeD behöGa så nÄn&o lrufr5e!?n---"Ja lnte
vet J4g neB detr här rasd lir så Aå@I att
d@ ttll oclt @d tu sägenoElnre!. faeB.
k@ ner fråd bdgeu red corgLn, od de Uca
stteclen hlir !'Ld bogd är dffie! efte! fer-
@5 seld@. hilaru användes ov dess son
dsgdJu, hseo flms redan ostold pÄ 9OO-
blei.r,
!n epl.sod, den f!-Fs1e l eitt tycke. Jag

stod @d SaDda I 6tt börn av utctäLlnlry€-
Loblen @b eåg dg oobhg o& Dln bltck föU
på en lltm flLch, son dtog E1B Dor 1 kJo14
lrlgt dshde, pebnde pÄ Sd. (@! br
vliL EJäf'/ @rit llten @h äLsbt att klapP
hundÄ! s44. så Jsg förstod.) ltu har joa ned-
vetet gått lnför att få Lundeu barnvånf,ig.
De 5nå tnrnen 6bll en Aåqa bll hundägafe,
hoplos @8, @h betydelsen av fiD kontalrte!
t tldtgå banååf,, kan aldrlg nog övetshttas.
Den 1111a fllcktr flck btuug#.s klappa
Sad, och llera aidra bn skyndåde ttLl od
aUa kLapFade ådaktsfdlt, och dät satt San-
da Lug-dt @h stllb oc}l seg Jörnöjd ut.
ED llten uadrlog efte! nånga upplevelse! d

utställdngsdag 1Jödröpi4" tur komer det
sig att er del- nännlsko! liloar slna huDdar
tlli utseendet? (iör6tå nlg räit)
Dtr ltten udrtng f"ån en fehn, En utstäIl-

ntng är Ju en ren skötretstävlaa fö! hdar
och hr utseerdet verkllgen 6å stor betydelse?
Och bu hn s dc@r'e veta något on ed hds
tebpeanent, efter I båcta falI ha sett den
I fs rinuter? vole det inte 1åiqltgt att 5@
koDpldent til]. det rent yttre b redå på ner
hu huldeD sd ut lnutl, såväl. kroppsllgen
soE adllgen. Det äx väl F€nrnaen att Dåqa
av deasa hudar skalf gå tiU avel? Avels-
arbetet går våt ut på att få froE bundur €oD
ktoppBligen ocb aldligen ä! så sudo son
dJrist?

Och det @rt afteu den båd€Lserlh dagen i
Jö*öplry ocb Saada rd faroo! och fa! od
åtföIjande hus6e @sade slg ln L bileo ack-
mlEnjeade a" tre ttöttd hu&rs smlkDl4at
for fadlJ@ l(Dutsson åts tllt Stockhol!,

TwJTBT,gOm DETTA NUWm Av scP mAN slm VANIIGA mEwlg omnc. RÄroN TILL oM-
srAöb ÄGs Av EN mDrr[r, sou rrADE Gr cs rtLmTÄND ATT ANviimA DET. Jlrsr NiiR T]DNII{@N
SKUM F]TTAS TOc BN TILMn SITT IiJFE. EFTEnSoM vI HAR c:A TIFEN oIEIAG IJPPTnYCKIA
GöR cs wiiRR EN ErcNoMrsK FörousT, - u flÄLIlR pÄ ATT ]BBf,TA FRÄM Err m ol,slÄc
SOM VI gOPPÅS KUNNÄ ANviiMA mAN TII N;iSTA W, oG DET sKln Vm CTRGISJ{IJSnPETS
EGMoM, SÄ Am VI I FRAmDEN WvIreR D[In oNöDIG svlnlcmsR,

)twt4xw&ww%wr4r4x,x:Åriff%%, iÄ%%%w,Aw%%1l'x'?4%il,'Åi4y.%;I%,A%ww%y"%%%%%%%%w%"&%%i4'.%w%%%w%%%?4%%1t%%



STANDAND$ERAD ET'}'TD

oJ, E @! har det bF. låu 8Ä! ut oed
huDdeD pA &rgon@' ttåtfå! en ds4 tån-
td I 4M Alderr sDcl6! sJuH@l' oda
l6ån, rygg6kott, örelgÄsepÅlderr olffitle
re! a? vel.d4@ sbg, övetEaa tlU de
steclo.a burdars sJukd@! och b€lmer-
Uga rel(tids, slutar @d hundeE sjåtte
ahe so& förstå! åltt Gn såge! ocb vå-
8!! dbefte! lnte uttsb ofdet diff da
burden ser på ea.
Når aUt detb geho[8Ätts och aEJutlt6

gå! Dn b@ ocl vämer eo sLuk hffe.
Efte! d lllgt].tl.a bUck pÄ det 61Lts
@h nlera hållgp Eöt1e@ryet och ned en
rJEaLng Lnlör sodes hosbeto&de rå,
1ä8ger En stg på otto@n@ ned deD Ey-
bköpta praUEpå6en och läee! fawrLt-
tLddlgen {C-kat.
Jag sb N teata förBlaget n€d dea NYa

Standården på dn fawrltvämre Bloli.
-rtsJotl, kon till Btte ett tå9, nej
Jag tffie! lbte kttla deJ På @46' res
på dig'. Det bä! å! heltge t1.4. "
EaUgt standardförslaget år BJolI leg-

ståUd, bafttgt och sbdtgt byggd odr
ge! lDtlyc& av bft och Dss l. lltet
t@t, EoD uppträder nycket dDltgat.
KiiEprågelD ar tydligt @lkeEd (dår
bk).
Furud: Peffekt.
cigonl vackert drkb!@, gläEer aob

Etlåoor.
öon: Perfekt$, det eE ba! ftnlåt ret

(eftd eD öloEiDfla@ti@ hon
ftck sor @1p) och ger h@e d
nycket personllg Prägel.. Båda
ölos 6tår 1 Eotdad.

Bettr Sä8 aah' aahh. Pelfekt lEtt'
Ittet 6l Dycket av dd au!3
b'l@o, adedrålrt s@ @ eld-
sprutsrde dEke. sÄnt få? @b
tr$€ brå16 oD i bin åIds, hu-
wdgaken En får 6n fsa.

lalr: Täsllgd kott @h grov. hn vld
hffebordet 1trta @ vi.as t€-
nrq.

Xropp @h
bAI: Rygg@ 6tå!k, tk! b!€d 3on 4

autoEtnda. inget sluttande kola
hii! ltrte. iled deE ry88eD orkar
cn sltta Eckert Bå IåEge det
flru ea hb k@!. UPPLfråD
ser bopper ut 6om @ lLteD b-
sbnt fotFå1l, fråtr sldan so!
en llteD twd kaage' ei U.te,
Iite uppsdngd hkulje.
O@tuu.a stubbs@@.
Alla fyla koltq och ldafttgai
brett Dellr@ nellå! fnr
besd. E@ vligtar att lÅta stg
ds DågF llnJet frÄn shrlder-

bfaddD:aDu@ BJol1',
P€lekta.
Iblald U.te slu[Iande! lblåDd
6oD ett rött streck vld å8JBq
ov @ e&otle ellq ahb.
Våddt sE!t. llte veg& rygg
soD bLäDker aoD d uylEt6d 3ko,
d vlt bLskFF sod gc! ut a@
d stor vAg, @h bFor son Bluår
ned IlEb@ loclo!.

dJou, vf ärsbl dig.

G. Mberg.

++#+++++++++#+*#++++S+++,{+#*+
VN INtrARN INCVMN INGVMN INWANN INWANN ING
+++l+s +++#++++# +++++#++++sf ++.ffi++++

Ob du tänker dlg ut I vlllånde sko8, Itu
dh råvlika corgl b@t Drr€r Jå8ars stJu'
td helhe åD bs. Bär fö! såketheta akull
inte !ött hllr elle! !öd E&e, Flill 4
s6 lDte lltsl På JåHeE vtus:
Inte föt@ Jågar8n@ blt! obllgstdlsk.
Ttevllg 6o@t ö@b!

Grggea lxldberg

tF sElade Grdbladr

Det @! ett riJdl,gt hrsldväde! , @n våt
btt Er ute I eUå fall.

lltn fa! b [ycket lntr€Eelad av hotdar'
@h nu bÅ! äwn Jag bllvlt br.t4.

Ml! hllldogg dbb@ äter nåatån rllt!4.
Den år rycket lörtJEt L 6sÅbm.

När vÅ! hud skulle b EIPf E! det lDte
så dtEt s@ JÅg hde trofr. hslnge! o€d
reo och allt kctade 4 b fö! hrEden och
7 h för BiA 6Jä1v.

hdk ale polt6hunda@ kan lags låttse
am röE slg 6Ebbt på f)Ea b4.

(6apt u ltremd8 saDJåde G!odbL6, @d
b€dget tllbtånd l!å! EerDod6 1!J.6vd.
hlDti)

rr"J."t
Rörelae!:

Påk€n:

SEG:
Bed:



vÄsTtrYg!-VÄSINYlT-VÄSlrrf r-vÄsrilY?T-vi[sr

Fråtr Gtitebols kan ei !appo!te!a' att vi
bBft vÅrt!äff dea 9 @i på Solbackeu i
Lövgälilet' ett Skao6en i Einiatyr' son vi
får disponeta. C:e 20 lersoler LoD och vi
hsde ea velklLgt trevlig kväLl neil ioot-
blff ooh potetis6afladr öt och kaffe. våt
oldföranale i SSD, N156e ryd6n' ])latads on
hud8 i 'l 16årl€t 

^ch @tch{hor i sya-
n6!h€t. och d itJrLik.hs vi planetat tlff
aågoa Eåla I 4ugusi1.

I övr1gt undolhöI1s ti red eåo6 och 06ik
utf6ld av lla4@d-nFt!ön och Kentry saou-
€L6son f!åu ilöitiD8€' 1, å! 8el's' Yilka
v€lkLi,8€f, viBåale prav på str t€1ag'

uJcket rEpdeilt llee det fotolegii8-te!
över eäBtrvenska h@ala 6oD vl påböriet
och son Nisse &yddn aa6åg vaa sJma€rlj--
g€B räf,defullt f,ö! faa[tide&

Fbt skihkta lctteliviastef, och Sott aad-
ubete fö! en tlivse vårtxeff tackar
Co !gi s el I akaIF t

get@ .Kersti'4 Ealli!.
tlll WCP' fd gåB 

''g@ 
oed f1@'

Ealdlelkra i eötebbrs söna&s aears iui. Hf;ffiic'in#t:'
Åadä1an oD deltagsnd€ tiLl Kerstin Eallinr @ooooo
tel..J0 14 84. trusav8. Kt. '10!--.

Vill gårna skliva nå8ra rader oD Ärets
Jönkö?lnas-utstäl1nin8' soE jag va! i
til1feI1€ att övowue.

Ä1d!ig tidj.gae hd ieg sett €E sådaD
eaoling bra colgie €od Aår och det ti!
verkligen roligt att se' att rasen 8år
flanåt bvalitet8nä€git't' vilk€t ilte afI-
tid ii! f&Llet, ne! €n las går frao nune-
räri, 4yck€t sto! bctydtlse fö! lasea ay-

- es Nscias.a' bs haft - en nealåwue av
stola nått. tyd11g€D rycket 84oh si! dor,
KitLuDoy Ro;. Det f iitstår @n ' !äx nan

ler b€unee avelsgrulp. Mita @@ate gta-
tulatlone!'.Pe! Erikr tlll sådatra hedar!

Temerdelt 4b rö!e16er blir bättre och
tatire pÅ cor{in ev i dsg. Låt oss slå
vakt oD_dlessa-ting, soD ti! 6å vilctiga
och son do@å fr.o.B' i år hd fÄtt !e-
sked on att @la ertra stlål8e på iqoB
aLla rase.

Kersti[ E3].lin

- -'.@Oooo

IACK .1:Ir d M sLl4lGt j.n tffi11ga atll.br

lu

[5 SEPTE,uBEP. På cÅnotr

Nn t< m n n f /NFor</'t/ll/on/ Kotvt /14 t: /? .



De flesta sällskapshundax har varit iruks-
hundrasei och fö1jaktlig€n använts i ett
e11er anaat syft€.

Srutsegenskaperxå och ändsnålsenlig e{-
teriör ha! stylt aveln och huadar som ej
har Eotsvarat de ställda kJaven hår sla-
8it ut sig sjä1v4. När (lessa raser har
upph6rt att vala brukshundar, ha de!a6
nentalå egenska?e!, såväf son deras exte-
riör i de flesta fal1 snebbt förälalTats
ay uppfödare, aon haft ett mycket ljunt
inttesse för cle verksanhetsonråden aleras
hunalar haft.

I Engiand har nan neal engi.alig exteriör-
avel lyckatr förstöra truksegenskaperna
ho8 de flesta av sina tidigere hukEhund-
raser. Den stlävhåriga foxte?riern är ett
exenpel. loxterriero iir ju en grythund
och på en glythund eåste nån ställa två
hårala krav: för det första att den besit-
ter e?fordexlig skerpa och för alet and.ra
a+t dea he en atorlek, gon gör ått den
lått kan röra sig i grytet, således ej
för stor, )agens sällskapsavlade sträv-
hårsfoxar uplfyfler inte någ.ot av kråve!
och dett4 år ju ett klart utderbetyg åt
d.e uplfödare, son stylt resens utveckling
dithän. len engelska slringer-spanielnr
som ju fortfarande använala som jakthunal
av nånga, hår också iirabbats av exteriör-
aveln och här ha! det gåti så olyckliAt,
att nan bar defst rasen i en bruk€typ och
en utstäl1nihgstyp, viLka bedöes var för
sig på utstä11ningar. Raden av liknsnde
exenpel kunale göras 1ång. tåt oss hoppas
att Welsh Corgin inte kotuer att förlänga
d€n raden ytterligue, ty vilken oeDing
är det ned att göre oe en tuff och 

"obu6tblukshund till en djäkig och Eenlais knä-
hu!d?

Welsh Corgia har vårit och e! på Eånga
stå1len fortfe?andle en brukshundl, sou an-
väbals att ve1lå boskap. Deo er gladfynt,
elert, vaksam, intelligelt, Eodig och
vaktar gärEa hus och heh. Kort sagt: den
ha! egenskale!, soB gör den ti]1 ett ut-
närkt hmkshundsänne. Det iir desBa iämda
egenskaper, son gör Corgin och som vi
corgi-entusiaste! ha! 1ärt oss uplskåttat
äve! oh en hund av det hä! slaget ibland
kan vara jobbig. De utoärkta nentals
egenskapex Corgin har, å! enelfe?tid inte
ofiirstörbaa, Xn ökad popularitet och en
avel, son enbart tog hetsyd ti1l exteriö-
ren, skulle snabtt kunna försåilEa rasene

Dentafe statua. Ett godkänt karaktä!s-
prov fö? att få del-taga i segralklass
på utstä1l.ning, soE 3ab?o Ässerason
f öleslog i f ölra nl]met av Corgi-?"at,
skuLle utan tvivel bidragå tilt att te-
vala och förbättla Corg.ins goda Dentala
egenskaper. Corgins vallarogenskaper
kaa dei kanske bli €vårt ått kotserveta
neii de snÅ oöjligheter soh finns ti11
praktik, ben oentaliteten ken vi Åt-
diqstoEe på detta sät+ värno on. Det
borde därför Iigga i e1Ia CorgL-ägåres
intres6e att dbetå fö! stt få detta
krav officiellt rccerte.at. Det sku11e
fungaa son en.sund motvikt',tj.Ll ett :zl.
alItlö! ensidigt exteriörtäntdndb.

XjeII Wigander

oooOooo

GT'I' TII DJMViiM
SWN-ECTCERT BmGLN, oldfönirde I Stift-

elsen DjwJukhus 1 Sto!-Stockbols, b!
be1öFts [ed t!å SlftedalJer f atr si4
lEatser föT det Dya dJusJukbulet 1k-
Sr[iosae!. hn har fått både AltDå@
DJursryddsf öletrlngeG och SveEh lcyimols
djuskyddsföreDtugs @dalJ6- Det är fö!s-
ta gången des$ tll.Idelås ssm pded
dal sar@ tlllfåIle.

ooooooo

!ii@ lDte kEr hulden I bllen eo aollg
@!n a@.dag. Det kan bJ.1 bE aistr.

SIS?A MMDAG DEN I5 AreGTi

De soe betalt 1n auoEer och bdtÄllniDA
fö! boken får glvetvls pe4åm tillbaln
oD vl dAste lliggr ned ptrojel*et.
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fiHda den 2I/5-74 ett* D@ CaDillo
u UeJa.

BelLt Gu6{åE6o
KErutLBeD 13
57A@ Vettafi^ tel. 03S^056I

tItrrtIIttt,tntrtrzt

'NErr rnÄN srt.mrai$'
vLd sltt seG6te s.@ntfede be81öt sty-

"el6en 
ett försölo otds plats och do-

nre till dea I5 septdbs fö! en LnoftL-
cielt drl.w tn ut8tållDlDg.
Ett shkLlt ubetsutgkott k@! atr utael
för ett bandh utstäUnlngsEgelåaohot-
etF t
Vl.dde ut6åe stFelsen Gmel Ysutasd
ttll ColgtsåUsbpets studl'e1edare fö!
anord6trde av k$ser I huldl@bp.
TI11 b@ l@! saltsÅ den ell€! de, 3@
ylll start en kurs eLLe! studlecbkel
väd slg för ett få bJälp @h råd.
Greel Krutssm hå! I vår hÄttlt 1 t!e-
dstu fö! den kuls i hundkushp 6@
hÄluts t st@khoh at CorgLsåIlahtEt.

Sarbro Assls6otr
6ebetqare

o@o@oo@&@oo@o

Detr Engel€b och Amer&Eb nsabldald4
fö! Cardtgsnr ka! b€6tä1hs gerM att
6latr ttll fre Kemel Club, I Clåi8@
Street, Iadd W.I. EnAltd ocb Da
Aqt6Dr;[ar@1 Club, 5l bcll.aon Avede.
Nev Yo!k. N.Y. 1006, U.S.A.

oo@@oooo@ooo@

l}evl]lg ao@r öEla! red.
Nl sd sb ut pÅ 6Jöo L s@r' täDk På
flytvtut tIU huDdÅrn. Fl@ h@ b6t-
dn I St@kholx.
gar nl förreste! hört den hår:
Det Er tlA gkottar a@ eD 6cke! a@!-
da6 ldde d präet öve! eD sJö. Då eh då
fölfrlsbde de sLgr ale be& loddatr' r
ett jåtteklus @d ehl.sky. Prest@ 8i.11åde
tnte ltltlgt d@ oaotuJt tölatr utan
uthst:
-vqr{ör alrLcke! nt vhtsky på dettå 8åttet?
frre det hte bta rycket bättre att slåcla
tölsten @d Btten?
-De aEsde d av skottåff :

-hd shl1e YL då !o L?

t$$$ s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$

$ rmcnr $
$ cDG COPEIIA född 7/9-?3 {
$ (x m CYdor Gsan@ u cld@ S
$ contEry) br fråD l&€ w. trtDteT, $
$ eryfana- foportsts åv Ftu Solveig $

$ Budtsea, PI 229?r FJeUdry", 
$

tsogE g ssssusssss s $s$$ s$ s$ s$s $$s$lE$$$$*

IALPAR vJimN

odkltiA IO Jd
eft€rSUGRrtteu

Fu@la DL@
C@el Wilhel@s@ Ml3/4t24a

oBs oB{t oBs oBs oB5 0R9

SISTA MANI]SMCI SISTA TAN.

15 AILCUSIl !
vet nl.tt burdea lDte bÅt aågr 6Ett-

körtlå! utån .rtta6 gen@ IN4



PÅ vrm r mm ffim

Ddl €!@ste applåden på deE stoF åt-
llga hudutstållniDgen I bnte &rlo nu
t vå! ft& en något korpulent &d 1 I2O-
kllorE4€sen l1ädd 1 ultFkort-kort oab
äBele titl en ltalienåk dnthud 1 2-ld-
loskksBen. Och dcn applåden bakade l6a
t d fillbatt I'hll du ceEte@lre" I bF
asl dl hon av "bäst-l-gilFF-doEr6"
Inb SegerströB cnbds att sFrlnga @d ain
nåtot E:a låtifotade hwil.-- -
Det'?år eii'v:lr{lLg'ocb på Eånga 6äti tn-

tre6*å;t öch helt aniorlunda utstäUntng
€@ dsqegä3kelE-bjad på d€n 6 och 7 aprll.
Det doftade fruktblcE od choklÅd I deu
Edra pork€ vld DdeLbvetr dlt c:å ?m
hsdar av I35 ;åser från 14 länder $nlåts,
de alLra fle6ta ned sydeuopeL6kt utseede:
fs&lke, ltallea och värdlandet donlle
Fde d :rr-Ligt'd.s delizgarllstaD helt.

Och de sydescpeish kånslorb 6! ock6å
eo påtåAllg och våseritltg del av bilde!.
ValJe buid 6oE vlsades åtföUdes av blEt
två perscnd. htte gl.ck cfta ln I r1ry€n
ned litmden, sou slälEde o*ltng nd h#
lltet bu! scn hef,st. tkrdei tiden stod
busse och visglade ocb toFade utanför fö!
ått hudeD skulle se ptag @h trotllg ut.
En det llagde ned koskäll-or od bJälltorl
er del blåste I vissetpipa.
Plötsuft shl1e tänderd vlsa6' Ln Ded

husse son drq upp hudes läpFar Dedåa
doeror hölL otr vlsst aFtåd. Medan

bu36e åDdå hJäipte tlU att hå11* h'hdpn
tog d@.en ett bstlgt skyggt Ag t
hwcens påJ,s botta vld s@n6enr alär det
ID:e fap4s någE täader" _Detta såg Jaa
vid en riE sed snäl1a s.dlsvlftånale .

Bergers Belges. Vtd G6rd hnol€rlngen
6åg Jag en hu6se rusig av ]ych atu bs
hud kon tvåa hsta upp aldrm L llrfteE
och t vlld glåd.le sfi4a rot roFnde
nercll rercti åt dbdren och tastande
släcgkyse! åt a1la håll.
Ja, det @! hudarFs egen utBtällllngl

de gJorfe :-ltet stu de dlle. De ,-talr.eD-
ska och fra6h do@!m bde I allddet
!.rte deD auktoritet son !'L är Etu vld,
llär Cä?fö! Ulb Se8€sirön kon in I rlna-
en på sö#gseftelEidabgen i.Gå8 sErt
både huCaar bussal och @tar att hb
hnde En lnte nope si8. Hon hade fått
det bedersa@ uppdraget att laför den
lasAltga fanl.IJea odh flera tweD åskå-
dare våUr ut den bä3ta hudeE I @! @h
en aY Ce tlo gsPpeil. S@ srda svensb
iElag i de@ utstä11Dlsg 6r det en
fröJd att ee heme I åktlon: vånll8t'

oEorg€fullt, auKorltatlvt eh aEbbt gav
hon eD elegqDt uppvlsn1ng t hur en bedör
niDg sl@U gå ttu.
U! corgtsynFDK @r iDte utatållniDgea alr-

3k11t aLEnde, 2 peDblokea och 3 6!dtgaE.
P@blokehundalE Er engeleb weyhuldåft en
hne eb eo tlk, av vllb tlk@ tog hd
CACIBet. Cardtganhundas 6r hollÄldasr tlev-
Itga 1 frege on tdPeFDdt, Ea a@ra ,.nte
€ärskllt drkvudiga. Egerdosflgt nq 610å9 .-
alb 5 hlffirE ihop ttll en raB når C{CIB
shlle delÅs ut, oågot sonlnte förekdiiii-'
I San B@o vebn före. Det'drk].l.iiåste red
p@brokebuldarE E! att de Iå8 på rycket
elqgÄta filta! dekordade ned adu.8 6p€r
s!öld. ikart@t 6r närll8en en BPdk,8f6 '
vlts. Bycket Ecke!, Lförd bM byJrdreaa
från tlor och ddbrättad hått, RoLII-Boyce
ned chaufför-tLttlka hudskötare, @h Bilvel-
hÄrLa flhnde nÅAot åldle gteve. En Blg
närståeade petson sd oed lntresae föUde
söndageE bedöm1rya! utnide bede o4Åelde
tlU Be6t tu sh@.
Nu bleE det LstäIl.et en perfekt 8t!åv1ått8

foxterrler frÄD ltall@, BoE toB bd den Å-
tråvärda tlteln. hE EE år "CdFeey Tom-
vllle", och han uppt!ådde I a1b lå8en soE
deD sJiil.vklare stgntgn, båa hde oc&3e @-
ma lde, I Sa! R@ v*ldD föte hd€ hra
@kå s€gdt då t[ta gegelEtrös ditsde BIs.
Fa std fulJ3täDdtgt stlllr r Dinutet' ocå
på lttet hÅIl såg htn ut son eD €to! båru.8
Ieksabhund, soE nog ban rörde 619 @ @D
drog upp honon.

Ingttd JoaePh6d

-l1. tt/ I t-'l
)1) '-

J
cc'%
t-" ai-'.7

lu'u'
\1



Ver FFIIäF hrdlrad å€lutåde teldte! !6nd68d deu 26 tåJ Ig7ll oåd

e F@d, .!@dDal tY Grilro eh !åtla lv@ t rEdafir! LldlElt-

t@å!4.

Det tt'trtt gft4illgtade vereS@t lvclddd gl€trrlt Lltlltt' BG

.f.a. 6 trct6 d€t t@ 20 Pqs6s' Eodbcldo 14 @rgt''

irtd ddi blötr F@.tq tDtoå6 lotf€ o.lt E€dlöda cD&gåst t

r.tdtu85 BFrksheds}lubb klubttbus.

Våt atrldtel€d.s (h@ol trluts!@ a@ qdst kuTse! t'clade 
'v 

cg D'd

bf@. (Pdblgoolo! ea@härdtg.t plaat@de I bdo rv t& ocdtöFlllc

IDgEtd Jde!ås@
Vål oö,tt t höst:

c.L.

- lrAN. S€R u'i nTT v^ltt



När€lande: InFtd Joseph6ob (odf.), per_Erlk wal:ll.b, Eu valt4er, cua@ Lhd-

,"t., app*"b"s;":;:H::ä,fi : :l3T;1"il:åT*:n:lä"iröir.",
sa@nträdet öpwt.

Fö!€dag-
nlDgall"sbn

!öleg.6t@
lmtokou

StlEel6e-
be!åtöela6

htuutdehlng

StaDda!d-
koepl@eDt.:

f rdktEe!

Anh@ €ktl-
velser
Utealutnlng

S2

faBt6tåUds f öxedFgntryslistatr.
$3

Godkändes fölegåedes dt6 ptotokotl.
S4

FöledrOS verbaDhetsbe!åttebeB och gdkådes deErhr -
Ssql:b:- codkäldes den uppgjorda årsnöteshttelEd Ded f&*agDtrgs_!öatbdledltDA tt6lr och rösthandldd.ng,

.s6
Stadgeföra]åg &slöt stJdelsen bttf,äda det försdA tlll 6bdge&rdrtDga!,

son b!b!o Sdberg-Ddegrao och InArld teepmia utalbetat.
s?

Uppdros. åt E@ vsllnge! att uppråtb förtechiDg örer de burdili
som gJort sta förtJänta av de olth Ftse@, ,"i t"rtm; tfiiatt utdeJ.a6 på Ars6tet, sånt att tillse ott erfora*ffga !cie_för@ål ftc tj.llgtugttga på årsdtet,

.$8
Bo.dhdes ä!det. E€ Valtqer a;dådes kom h tt1l EtlEelson
eed helt nalt förslag f!Ä! avels- och saDdaldk@ltt,en.

Ss
Beslöts stårta ku6en I hud&ffikap för lybuvil hhdågale LColgtgällsbpet den 13 @rs,

Sro
uppl&te6 a*o@ skrlvel€€!,

5rl
F@ av stJtetrseDs l*n6ter @r eniga on ått ute6luta Slvst Nllrs@
u CdglsåIlakaFt. EG Vallnger bestöt aBlub 6ig tlu- öEtBr l*&dte!6 beslut oE det kunde tEstjrh6 att Stvet ttf.faea totåon feNorsk Welsh CotAL Klubb att oritrtigt &räF Ccgls:Ll-lsktpet på p@A.r
ned anledDitg av förentqalB€ plåDflde utståUniDgar, s@'tnie Utev

btLvstrg StFetsen flmer att Sivelt Nltsson ilte uppfytler de hav för !ed_ls6bp sod uppstäUs 1de stådgar, soE tti]*omlt utrale! IBE D€d_vdhD, dä? det t g4 Medl@hp hote ,Det åtl.gge! ndr@ rtt sotl-dallakt och poaltlrrt arbeb fö! EserE oa relektm de rtlrtlln_
Jd, s@ i stadgedllg ordntry b€lutats av sålislop€ts orgau.,,
Sive* Ntkson stör u!.ti@ ndl@rs arbete gen@ obeåörlg krt-
ttk på ett nycket besvånde sätt, bD b! fö;srdrt styr"ieo
arbete genon tFkasserler, han h! ubtr att höE ned stlEelsed
MFt 6tyrels€6 beslut och bDdlat därefte! utatr stlEelaeE ret_
abp ocb bn fölsöH slåda CorglsäIlslopet gen@ att för6M le
Norsk ilelah Corgi lqubb-att ortKlat håF Cor8tBåUsbpet pÄ pogrr.

$12
l6'tet aElutas HföEden förklande det lånAa sa@nt!ädet awluat.

Brhlby soE oEn
hltEo Aasrsson lugTld JogephsoD
Selaet@le Ordölade

hotokoll r ? eEattet t fölegåede u av nlsstag lnJött uttut. i
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x Ä L x ö deb '15., Penbrok€

Do@r T. Glay 31R 1

ca!dis@! 2 (1+1) 2

Penbrcke! 24 (1+1r) t
4
R

Cardlg
gad
ötr 1 mRDEI{s .$IctENT lNslo (vinsdom lluo Di6k of Robgmn/Ärou1-

!ari8 camen) dg christina Essorl, stockholn' 1 ul<k' hp,
1 6k1, Cert' ckt 3IR 1' hP

!l-k
ffi 1 aaBnEI{s avE lNrÅRÄ (.[la ch wlndodom Slue Disk of Rob6ven/

Åpol1inalis Camen) dg Äke o. B-lil Lindn4' EJo?tkvam'

Penbmke
@CerI'KI 2

SoLberg6 Yd
Solbel8s Iva
Eelalera !llkoaleBus
Solbergs ltffa
SoNChcstLeythoe
IDhe!Ltdce

1 ukk, hp' 1 3k1

CASANOVÄ (rydor conquest/ltrncor Diva) äg K o' 0 lfilhelnsson'
Ea1öv,

mfDn{s NIcoDIl[us (ch Felaise Telend/ch Eeraens Eela) å8
il Jelbratt' Vdhoh' 1 ukk' hp' 2 3k1' CK' lIR ,' hp

wBlll.A][ AItDÅ0ITY (ctr Evucoyd Ädacious^e@d t'iretboo) äg
e Dillenbeck, LldinAö o. P-E 194111n, StockholD

BLACKIE (S u ch Putte/FDoor Dooa)äg E o C Iqilhelu€aon o.
R Larnhlll' EEIöV' 4 skl

clsSIIÄR IoXfFÄcE (Caradog of Tynam/Casei.nar caveme) 65
R Til1y, Bjätred' R skl

DERDENS I[IK.T!
RuscE l{II PETERS soN(Rusoh Nobl€ ud/R. Kville1ltta) äa

R Liifaron
solaERos aÄ]{Tol.t (Busch ruclfe/s' on€öte) äg lisbeth

Johesson, Kdlstad', sk1
goLBERGS YlI (s. ?d/s. Eoll-y) äa I, Åh€lerg' OsttabJr'

1 skl' Cert' Cr, 3IR 1' CACIB' hP

S o I Ch CRoWLEYTEORN INEIRITÅNCE (us ch crorleJihon/
Ldcastrls/c. winrcd sallyMa) äg G Dillenb€ok,
l,tdingö o. P-E lva1lin' Stockhoh' 1 Chkk' Ck' BIR-1' hp
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