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ll E L a u Nå! ttr öPFr kureltet r@d liCP dc@
C O R C I Gålg rDtnt-Jrg''tt Dl bllr törtåBito' Eftot-
P B A T i* ttAotoe"t hår ett nytt' ellet lqEke v''
Nn 3-?' ;,5.i:1#:.#f.'#'lffåi;"fi;1"ål*-

säutkapets eget cDdllqpPlle ht Bkänkt

IEEE cotlcr Plut (lYcI') utgeE av o"" a""itt urrå trrt mlagct' @h det ä! vl

cdsrså'skapet r srerrs=. ::i:ä: å::ftn1":;"'åfi#5';i.::"-
' för åwntylltgtt k@tsast @h årbotakläEn-

nedaLtö!| Ywdie s\€N6d de att elhålla r?årcrr" a@ plötsltgt tls
ttllbka. Dett! o6lag åt erelletttd gå11-

lvcPrs adlese: ywnne hn5€6 et'opotg ee"-d"t' @h vt hoPFås att vår eko-
Sopatgrätrd 62 noDt slctl tiUAtå oss att årea trycla upp

roåsz lpÅtge 08/8983?4 brevlapper Eed s@ blld soo vt bn anven-

da fö! SällshPets korreEpord#'
Corgt€UllsleFetg adtesel JEg vet lnto od nl obefieFt att Rytt-

llarbto 
^6aa!6ad 

ato$ MlclssG blev Best tn sb@ pö 51K18

PcPP€lvå8en 2 lll"erFtlotrel'r utställnlng 1 Vt'8by' Det et

rzbåo la"tatra fötsts gåreet son en corg' hmlt deM ut-
oa/3s7?a4 nbkelse på en av (erelklubbeF utstållnltrg-

rdedr.äls.vsrrtd I colarFåtrstapot (9-") :;',::"ril"tt; *: å:.t*ii:ti^l"il'"ftiii;,'
intludeBt wcP åt fr.o.!r. lgl4 kt. 2o'- i. ii-o""r"tår-." nycket chaFtg @b vånue
lör lålduenedteB kr. 5:'' Dcn ft:llttt ;;;. 6os blcv stor fawrlt hos FrbltkeD.
på postgtto 7O Oo 274 red @El5åll- t.rsåntlgcn tycker Jag det är gltuJåld€ ått
slalFt doD aottaggte. det yd, en brubhund6do6F, thrlo luetn-

r'xrA nm @h a.rress: illål,'ltf,I ,ol":: :;'n#::,'r:::1ffi*-
colsrsåusrdFet (r- sreGh irersh corsr-hurdsåilå.n:.t:,"::*:å'lil lii'"."."rr**
såttstapet) btldadeE de! I8 feb. Is3 - antllEcn iltr av. netruffame detatjer@ tåt
cs år sn B6sektlon ir@ ssD:s (spectål--i-iG; ner på aMn plats I tidnlngen. vt
ktubben !ör gåLls!€pa- och Dvåfgtrudar, lOÅe .tt Aåt .Uff blt en trevltg taililJ€-
tntteåsdåde. SSD:6.d!e33: utiiyft tfff oAlsta, där vr. åcn shUfÄ

lllla Segelet!öD tttti,Utt. att bundE raclda hä6tar. Vl
Brgevägen 29 ,ruffe "a AärB vil.Ja att nt, Eo6 alalrlg
18264 DJushole 

"'teiit 
tt iorr toejåetta ttrlläue t akt att

X11*å1"-" il':i:y'nfg"',:"""'5::ff:3'ä:::f
rur@vBrrte' lnkrudent ssrbrådet *::-";ff:.itn"i$ :"ff :tll"iffif ffil;
ar b. 25i- per !r, s6D är eeagclcnt 

"pp-"ae- 
styck;n och vls hu det gÄr tlu,

@d sxx (g@!sb f€BelklubbcD) så'att-nf inie behöer känd e! @u@ på

adFss: utsti{Uniresdagen. Det är bF att atoula
Srensh lGmelklubbob iiii o"" fiffu-fomlerkuses. De ganta hurdF
lxnt@hrgatan {o .i* at 

"a*ttrt 
välko@, dirför komer

1fr"1tä**"* ganrirgad som fvlrt tlo år sed gtatls'

oa,|3?4so 5:"i#,*:: ?:: i:.:'*:*'lå"f;:'Xfå:.
tts r! 7?-ö Det är nlrcket Jobb att orda cn utstäIl-

ilertle@wlf ten t*ludept tfud6port Dlng @h vl vet att vl.bar oÄlaF hJälpsa@
E-ä:ö::-pc; I' u*gl::#.n};ä,1'r:::Ti'; *'-

tack*@ om de 6on YIU hjälF tlU ar-

"-"Tårer "1Yl-l:'t'" ä!i: den tld då oncrsln
'----__-_är son störst /fort6/



/fotts. /

så nu kör vt iqåB eed kur€d.lgen.
'stocholsMsen gA! lD i aLD atds td-
e1n, stebolg sialb! 6in första, och Jaa
tror att ndgot if på gåry ocbå i östd-
Aötbnd. I StochoLm olahr vL @kså eD
dreEsJEkurs ned BölJe Olssm 3@ lBtruk-
tör oD det flm tlIt!äckltgt uderlåg.
Det gälle! ait fuUföLJa etr lats och lnto
bqa aå ett pqr gå4ge! on det sh].l EE
nenirysfullt för hurdar, fölare och lä-
!a!e. Jag skulle önska att nåqa av e!
vllle amäb er, vl bar Ju d FE I soD åt
o@nltgt låraldlg och soE lrärer Ett @b
sysslar red den. bD d leb med gods
vämer sod är ågare tl.fl d hutdr Fon iite
år corgi. h de giretvLs också vålko@.
SJälv shf,l Jag gå ead två stydetr, hu
nu det shll så ttll.
Ja, nu hoppas Jag bara att ni tar fö! et

av C€ åKldteter son bjuds, ott d stel-
Ler upp pa hrserffi och &o@t t1U ut-
stäIlnibSen t Bål6b Bå Dåqå sm nöJltgt.
Äretr on d lnte shlle h en hund att
6tä1la ut så göt den utflylct@, vt Diidt-
skor har @kså utbyte av dtt träffas @h
lärå kå@ Eradra.
Itcket välk@ tLll, hösteE corgl.-
aKlvlteter:

ÅRETS cscr t97z + i3
R}TMNS MRCISSG

gråtrhädls tlll B I s-seg€m

t Vt6by den 30/6 1gl4

roPIIGR
Amrffireb l*e@delafabiloate! prona!

för nämEnds ut p-Flr,lep,,4ör""bEdtildfr
@d llwttds verhd,
Det bn erelleltld ko@ att b belÅ feE

å! iM! huDdptlbet ko@! ut På @rloa_
den eftelson den slatllgq lälc@dell- och
tiEmdelDåhden är tEksan d dn El6Il
ut@rb lLceG Iö! tlllverhlnge!.
h! fdtar att kvlud hE ko@ att

ptöE Fpluien.
DN 2rn-14

E\RNING
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Godkbt luld-hör$f @b haktitrsfov' SB& Uppflytbd
f!ån &ppel*126s tltl stikhu.d3utbLlddns. S o s U Ch.

BE KKSUS FOE!OBf EUE:NOT
Crcdkänd i appellklåss Ed uppllythlryEpoäng tlll ntuä

klass (6:e plåts av 32 staltande). l!. Scta t lydEd8_
kla6s l. Ett U e.t,
vt hopFs på @IFor I slutet av aepteobe!.

&!ho Assrssd telt 08/36 ?7 &
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CORCISÄLLSKAPETS INOFFICIELLA
UT6TÄILNING

FöR PEMBROKE OCH CANDICAN
DEN 5 OK?OBER I974

PÄ rRösuNDÄ cÄRr, BÄLsrA
(5O E flen xEta! KlEla)

DOMARD. RAINER VUOR INEN

Veterlnålbeslktntngen 6lsrta! klocbD 9.3O

glsta ad:llnlngsdag 2I sePtentEr

Btteamåltn lan ske sot dubbt awLft vLd utsttuDllgFpJåtae!'

KIÅEslndehlng:

Valpkba€ /.-B nåa IOI_

ltlghundsklåss a-15 nåa 2O:-

ÖpFn klass 2O.''

tunpLonkDss 2O:-

vete@nktssc lol-
Veten*! över IO år aw{ftsfrltt
specla*laEs lot-
Spectakbss ät tltl för de hurda! soE ttrto ha stålJ' ut på andn ut-
eietutr5"r pÄ gftrd sv på].sfe]-(fluff) ' fårgfel. kryPtdchtaEr hån864
elle? a@t edlgt staadårdob !4dålå€dde:aAl.

HuDdeF @ceLEtiotr får icke @F åldE ån ts år'

AmålnLbgsbLnkette! skicbs tlll Yvom SveEs@. golongtåld 82
I63sS Spå!S!

AeählngsavatfterB 3åtte3. .l,alPå postgito 70 OO 27-4 Ed
Corgt8älasldlpt a@ EotlzgaE.

SISTA NMIiNING(DAG 2I SBPIIE!,GER.

Btleabth bllElne!, F!ösuldå gård, hår dessut@ lmt gs @a eB

uppql6Li!8 I ava&ead dfssay! På sln LlppiuLaDorhlDgat.

seryerlDg kc@r att fl@s På PIttBen.

viil Möm den 5 oHobe!:



EUNDKURSER

:cscrviiNiB r ctilEa(nc (@d @id):
I:tadage! atea IO spt€lbe! kl. I9.3O rtatla! vår hB l albÅE htdhabp @b hsdhÅll-

rtDS t FsthuAaet8 SaeUlgslolol'e!, kdfert@@t. K!6etr är upElrgd sÄ 
'tt 

doD kor

Er stt Fsaa twD dod' s@ Inte [! fö&tager8B-htEdå9rre.

Ah!åftB tLU kusen böt 6ke oEBetr dÅ aatålet deltagate tu @xl@t.
thprysdDså. gsn@ &'EI-L WIGANDER tel. o3@/I234A

+++#l4.+*++*+++f.#++#+++{..#+##

ColaLsållslalEts FrdhFs I SI(rXnOLII 6ta!ta! oEdrggr dgn II Septenber Ll. I9@ på

BLbu,oteksglt D 12. Adl d BEFst.

*l.-*+*#*++#+#+i-##l..*+s##*##++s+++++++s+++#++++*++s*

LYDNADSDRESSYN
lärdÅgea de! I4.S. ts1. IO.oO stårta! dess)dkutBen ulder ledd.Dg iv E6!Je 0l€6@' Ib!

bllr pA I5 g8r. vld Dorgen På Gärdet. l(ltsavglften bltt 85 kr6o!. De so Ävbröt fölall
klE3€n ko@r Dd utan 4tn k@bd.

++#++*+*+#++++++#l.#+#++++*++#+++++*#+s#++t#++##++*

E A ll D L E R K U n S TtI1 vår utstållning t Bålstå t!åffas vI eD kväll och Iår oas

hu vI vtsa! upp eå! bud IDfö! do@re. Psr-glik Wnllt! ko@ att hJålF @6.

1#++++##++*#.t+*++#+#+*#++#Sf +#+#++*+++#.H+*+l.#i.i:l+

åoell4! tiU sdtllga l(r6e! I gteklols lan 8ösl tlUl

Yv@ SEsso Oa/a9,a374 CrEeI l{trutss@ 08286850 &D@ Iisdbelg oB/I9a439
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H UND PR O UE NA D Sajddå8d deD 20 Oktobe sdåa vt 11. II.OO ulåDföt DF@te:a

lf,a v{r elti8r pr@4d tM DJugeldo!, Tåa Ded faoiu' Btsåck eb ett gott hud!.
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oiiå!Ä0dI
g@ oodatelades I föregå@ile ql,@er av ECP tog eD av CorgLliiUEklpetg

Eedl@ plöt€Itgt tilLboJo !ätt@ f6! CS att @Tåbda de @å corSr.F

bLl.de! e@ p1:rdde trC?3s f@sliia. D€ua hedulg våUads Cg €tt lmf-
tiat ek@od.6lrt balEla,8 eftersoE d.dt faad cra qraen oBEIg€ lr@i td!
att. för6öka niLd!& d@ ekouonlsks för1u€t4 boslöto on EöJllgt att de!

h41ve av ods]"aget som @ ottyekt sldille uYiiildlas tLLL de! aya o!åIa€F
l1l-dea" Tfyckellet EoB tll1frågedes stä11de slg poFitiva 1111 förslageu
3i1do! tll-1 det lya oBsla€et hd utförto och skiitrbts IXIL CorgLliiU-
akapet av PerEdk WaLlbr S.tt8ene Keee1. Detis fö! att Co!91s511-

skåpet 1 fr@tldeD 6k4 ktir@ 6Lg tryggat fö! dyuLa obehå8Uga iiyeF
!es!d11!ga; Vl boppaE au pA Eedlelrr@eE överseenile tll-l de halE on6Le
ge! så liilge deesa Eåste eyåindlå6.

tuår L64 s@dl!, ltr å!r 0äv1er bar vi fått etlr qycket trevllgt förslag
till try f@sida. nei åir 6å bra glolda t€cloLrgd 6å 11 6ka f6lsöka
göE enatenciL så Eeale@ får se förelaget; 4aok lesl
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Två av de! sveBb @rgL stq@eE 'rgmnd of,d lady€" hår gÄtt u tldeb,
Nord, Cbrop, IeonLne SeEatio;l sadt Int, o Nord, qbaep. h@ek5 Biett€. Bå&
nädd€ en eycket aktnlrgsvhld Älder , I3l respektl@ Isa år.

I4onlae se@ttoreL @r fild detr I82-I90I och lnportsodes från Engbld s@
Ilten Elp av /fr6-lårL och gans EkdD vllh Frsmllgen våIt ut hetue u{ en kull
urdä! dsn Eycl@t våIkåDda gbaepLon Iaolne sensatlon, Sen6atld son @r fallen ef-
ter ChÅDp. hra@s hstelplecer den ledande eryefsb a@lEhsden uider fleE Ar,
uptrmådde sJäIv dea högå åldela av 16 er. Dotteld Setratlorel, t @tdagplag btLal
I'Tdncyr', blev grulden till mlam EMns kemel gytl@ od flck ud€l a1n 4k-
tL@ tld s@ arelstlk 4 hlltr @d s@nlagt 23 @Uar. he tollar hd€ hm D€d
Iot å Ford Cbhp- NorlgäteXs låsb, set d€n lJärCå nad e! åoB tr.II holdri; .!@
.or bÄda tlllhörde keuel eytl@. Blånd SeEatlorels @lpar böl nii@s de tre
helb!öden ct8np, &ytiees AolFl, hDp. Cayttnd hodLt saDt tuDp. CåytlDes
blbdtlre. Are-hlL ocb hN Ek@n El.ste sl! Tåncy den 26/6-74 L en Dyck€t
er!traltad okut juverLnfla@tlo!.

lnt. o No!d. chnp boDocks Bl@tte E" född den I8l3-59 @h hårsta@ds pA
nttdernsEidan från de fölsta cotgLs soE koE tltl sverlge redan å! 1936 och son lD-
portendes av Fru Y1@ fsfft-Bo6t!ön. Fädelnesldan b€std dock av enblt lEpolt-
d @ @n wdantage! fadern, Cbanp. Ryttalens Iller, soE d@k 6r nodelliElnport
eb 608 tlll den legen&rLrke Ery. Chanp, zephlt of Broo@. Blnette 6. eD ut@-
oldentugt gd avelstlkr soE I sd hllar gav över 4o-talet @lFr. Hd br apebt
den atörsb roll för svensk corgtavel genoE sl.& döttnr Cbnp, R]4tåreE AuoEl
Cbanp. Ryttareru Dldo, Int o Nord Chnp. Byttårens Athee, Cbanp ByttareE nåco@t
CbEp R)-ttars J@m sDt slutllgen Svensk LydEdschnplon Ryttar€E ZerllD.
Yttelllgare 2 döttrår dportendes ttl1 Da@rk där de tog sln tunp. ti.tel. fy-
9är blev hemes nycket lo@nde BoE nyttarens nafflo thJälblten av en 6chåfe!
l@D hlsit ge negon avk@, Flera av t{!a sveEkc uppfödare hr grudat 61n
uppfödltn8 på Blnettes aeko@. Santllge hlbr ut6 eB @r efter den fös året
bortgångae Ena, lnp. Int o Nold tunp. flelalhn Leplecbaun. BiEette saEägdea ev
Gleta Sallln och Rure Belglurd. Det Er hos Rae Berglund soE hon bade sltt hen
och det b ett 6tort toEe hon dfu liMt efter slg, f ö? hon @r ln i det alBta
en corg{ red 6tl1 eh Frsonlla}tet. Binstte avllBdes den 12/A-74 på 8ed av
bJårnbltldlln9.

ÄDnu ea cbbplontlk hr gått a tldeE de@ sl)@!r nånligen Ryttarea Xed.
bs åvllEdea I au$atL 9 år Aa@l på grurd av elabr&d Juvelcan@r. X@B
(son€tte) E! dotterdotterdotter ttl1 Blnette och hade en lntres6ant hålstar
ning genob €ln fader CSmbo of Cåncounty, en son ttlt Ilt Eag o AE.@baP-L€8
synphonl', dlken b! betytt oelhört mycket 1ör corglav€ln I Engl..!d @h flaD föl
allt 1 ADsrlla, dit haD dpolteFdes för att Elutllgen på sln eldors hö6t lt*-
lEporteaas tlU England, d?b baD vld I2 å!s elder gav s@n cyEbo. X@d€ bloda-
IlnJe lever M! genm dotten RyttateE Inlal, son nu å! stantlk hoa dh@
Enqvlatg ke@l rag4red6' 

per-Errk warlrn
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IMPORT

EnElFn EES PAGAN lö,d.d l/6-74 efte! seya Toffee u leea Påola (farfer gbaEp.

wyefod ioberto of Wey, Eorfa. Chanp. Ices frlcko) tnpolteFdes dot 9/a-74

frÅ! ELs6 P. L. Gfttes, Ies ke@I' England av qDrc! IdtdtEtg SJöbJörd_

vågen 52 Steholn @h yvoee sreEsd Soprångränd 62 Spångr'
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Bllknde @lla.e? En klok hM
Eftef att ha rbt (Jerr wlsadors ut- -. sl' :ttT,,*:llie vl€ate Eft h'E

**":iij*1.*:f;l*.,ij:1"'n,-"f $lli åii.,I',1',!,iiäfiI3: 5ä åffil
F tuffe wel;h corgl*! skull€ obrt bu llglt u*" av dÄllst bjålta och bed-

ut6tåulln88burdar enbft skh*;pls! u- ""tl ttt:.Fl.b" rldtLa Ertt ut€ e@n
tan nåsfr av slo u6prunsirt". *irop.". :id::.:1:1 :1l t*."e" över celaa baE

Tos Ja; tr.rr sbl@skruen ror ait uerlia vi9 tiltå9:16€'.Nlväl' 6n kvöt1l tos bin
*-dttä" f rouv Pop) dotter av nyttaro Bke ut Robble På baru Bo-llg' r@nd
l{elcLssos och nyttåre@ zettLtu, on nvck€t lårean F@edu eftera@ Robble

sanalas försa söte @d ko!. Först en ll- @tur en blt efter' Plöt8ltgt nålkte DLD

tea rådab och se&n llkgutlghet trodds @k-e- atl hu-del lnte 6t led honoD'
yr. E! kvåu når hm slck.koppeua geion *" gsgt."::ble Eatt bn' en B@ bD
kohaga, flck lon syn på t"a-i-rg* !ä bår on hJåltåt-khtr dåugt sg btn ltrte
råg och LdtsBhde utadö! aten arån to- itlh:.gÄ' hn.Robble hode lDte k@lt h@'
fl@ken. Eon Etörtade fmn Jagade upp de Yl "9k1e e11"8 en tl@ rot de hls-
vtlarde kvi.go@ ocb födte a.r tiri'ä.i 6to-llagande^vä5a-:-":t: rt* hdoB alutrtg-
I kofl@ken. En kväll nå! l.g.i.-"i.--J- :n.c:: lo rtn' väg henlf!Än' två gltor
rro@berado ned here såg Jag en loiso :- Hl'jä ffilä":ållå" .r' st' Etsrt'år.gtck aldel€ fö! BiA sJälv, Jag k@nde- '-- ---' --:---.---
ad€ heme trrl att föe mg"" till ";- 

såEt u Dq wotld

:l$--f[|!fft"ill; iå,|]ä";åriT":" s$ss$s$s$s$$s$srsss$$s$$$$$$s$$s$ss$$ss'rs

wd och stlrEde BoD bF Lo! l6nr pa
h€me. Uen det skulle kon åldr18 b gJort
Sa!d. störtade e@t kon ded !'Ll& skaLt, En Bn @d en stor B:t Bembsrdshuial k6
lon vlbdo s'g d och 6p6!!€de bkut'-- tn pä vårt pstkoDtor, d[ en LttsD fltcb
sa!& ducbde eb iaFde t""* *Tl-:T-. 

;; ;;1; ;; ;" ;i"s sLn al'r rot
dårefter taF Etod atlll, och slodde eb irJ.*-iir-.-n*agaren ros @i stde:
I@ds $kta 1vå9,

saralas rörsb kdrlontatlon @d rer, Br :t{t 
tl:: 

"tl PIT' 
uua dn' lan

@ksa rycket lntresant. FåDlIJen €r ute l)rcKe! lNe @ oer'

och glck @h kon tl].l ett BkoaapaltL d&
det faM fe!. sanah spetsade ölden och
störbde t1rl. ocb l@n !4 haq brrnla' b-. $$$SS$$$S$S$55$$S$$$$$$$$$S$$$$5$SSS$S$C!$
de hon föst ut fleken, dnl.at deE, då upP-
tåctrte hon ett iDte alla faled ko@Lt E€d f - ,

:*"ll"l":l:"n"J,iii'i,::5*."ilr;#* J rs fc^ zlztQ-r,rus.lag /frnvl
shåckte fadljen lyctades sedan att @d I

ffiiäå"rlliiii,'jE"1l""if,i;I1rll.' uuuuusous0sss$ $s$ssss$$$ss$s$$$$$$$ !$s$s$s

Sad ått dn hE sprlrya eftd Detr lastar
Htte en boll se avbrytes Jatten o@delbart Vt behöva hJålp tIU ver utBtll.lnltgi I
föt rtt @n å! våI Ltrte boU@n fö! lnte?- Bålsta, VL behöver fudrtlonås! oc!

Att Ek-6 låDiIJeD @h tala on nå! nagon hJålp red gerverbg.
olEhörLg ko@r f @kså sJälvklått för Hö! av er ttu red. Yvo@ SreGa@
gadr. oa/as a3 74

Vatte! @h hvet år lng€t så"aktlt tlrck-
€! sbnda. rius hd upptåckte .tt hm ku!- $$$$$$$S$$$$S$$S$S5$SSSSS$!S$$S$$SS$$$S{$S!
de rull4 eln å16bde boU i båck6, lato
den lötJå @d I bäcksa @tten ocb 6e&n hr ni h&t den hb:
sPrLryi i båct-bnten @h !tuta uYe 

1:1' sr"r*t.; 
"enJe 

tnrp Men på fotea.
Av det o6EbL@ hryår att de red-

födds sltå!%€LibperF och @Klctllk- -'Eörlåt nlg."
t€@ vLsst inte lölswntrLt hos vån co!8- -Är, aet gi* tnget'nbh gADg t! det
Ls!. Godkånd. bsktårsprov fö! att d€l- hcke Jaa s@ fe]r!."
bga x segrar klasB mdell Batbtro lisaat-
soa å! verkltad DÄgot vi 6h1!' AÄ h firr.

GuMel NDut66on S$$s$s$$$$ss!$5s$s$$$sSS$i!0$$l!$$$ss$$$$$
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Ius vi börjat skllvs on oss

6Jälva 6Å ska vl Pledentela oe6.
Vl hot€!!

Ry L{arc^s Ry lloruns Ry llarcns
Orissa ^ Rr^u o-i LLc.c l)L4t'mus -
S"lFv 3d. ? l"ii"^"V:' a tu1uss'1'f' e
t -;d*då \*bä*
I SAhhft m4fiftn snnr\H p+pp4

Föt€t börJa! SoftY berättar
Jsg föddea ded 11 iull' -71 I €n

Eoffa pÄ ett tolP 1 l,ohå!ad. 0e-
eelhusse, Per-Erik {e11ln' kallail€
nlg föt r'l,illan" eller "Soffe!'.
ge ksoke kal:.ado Big för rl,il-
1s" delför att hs hade och ha!
gtr hdhud 6on va! och ä! €n DÅ-
nad illdle är iag. Esbudei hette
och heter'!illis" (&Yttarns I{a!-
cieEos).

{år Jeg blev tre bånader var
(let ba?a Jag kva!.i bla kull ocb
då hade gs@efhusse hittat en 1111-
..ti" (uäi") och en Bstte (Gudru)
son skull€ vars fod€flercler åt nig.
l{lns Eatte! hade fått veta att Jå8
vll1e ha ett h€B 8€nots Ekole aåt
aaffi€lhugs€ ä! Lära!€ och &it Ein
itttt"tte är e1ov. Ma?ie och Gual-

ro Loo och tittad€ PÄ di8 en f!€-
d.Btkvåll' tto! Ja8. Den kvå1len
tog doh ood tsi8 hon.

Nä! oj-na Eattar hade haft D18 en
nånad ugefär så sa oudro' 4tin-
gen oka vl ä84 en hual eLler så ska
ot inte ba någon ells. Den köpte Elg.

Jå8 hat gått ed dllessYlkuls gon

Jes kon slB utev 21 stycken. li1l-
naite fict ett dll)lon. Jag fick en
plekett, Jag tYcker lnte on ett-]ära nig \rda. ApPortering och bud-
förlng nekar Jag abdoLut ti1l' det
aö! J;g bare int€. Jeg år 

"ätt 
6Ä

duktis att lYda när Jag vi1].
D€n fölBta utstälIaingen iag var

Då vsr corgiutstartriilgeit -?2. Inte
iöx 6tt sk4fta, Den.Jsg bLev besta
*grt*i å"it" :. åeutaitirasesn (tlt)
vetr Jegt nen blev s16gen utav 

'Le-

butdtklasBens be€tta. S€n ha! leg
farit ti1L oävLe, Kslstad, leils-
krons' Stockholn' Eelsin&fols -72.

I El.utet ar septenbe! blev Jag
ints ensu }ängre, d.Ä koD luflgn ir-
fsleile son en f1uff.

Ludobs betåttelaet
Jag föddes de! 21 Juli -72 bod

g@elhus€e. Jag tldffad€ DilB nuv&
rdale oattax utsfö! en Polt Pe Glev
Eureg4te. Uaria tog Ei8 1 sin f€@
och Cualro Lötde beB tlll lidbaö dlir
jag fj.ck ho?p4 ili!6kt i !adk6!€t på

8rod aY att Ja"g kdske hade 1ö€5.
l6t bado valit 6n norgk co"gltik s&4
bad€ komj.t tlll- 8a@€lhusee fö! att
!a!as. l{å! iag hade badat ooh bllvlt
flotteradl fick lag hälsa pe hålvEy!-
!d Softy. U8!14 och Gudtu 6ku11e ba-
!å ha haaal on ni8 1 en vecke dålföt
ått de Eoo sku1t6 ha köPt Dlg kuAe
lnte he El8 liin8!e. l|u har det gått
sElt två å! @h nu å8e! mttam& d18'
De sä8e! att Ja€: 9€! ut eon Jdg trivs.
Jeg ks i ells fall lnts klage och
ha! inte tänlt det he1ler. lidon 6ict
och rlet blev @j -?,' de tötJade Softy
Iöpa fö! udle gångel on nan 1åkns! aen
nä! jag kon. Den nionde och elfte @J
parade Dattana och Psr-EliI Softy. 0D-
kring fölsta Jui vill€ natte veta oE
Softy var Eed valpår' 6å hon lingAe upp
gsMelhusoe och ftÅgsde on hd v1lle
kol@ ooh titta efter skols nå8on da8'
d.ot ajold€ han, Pet-EriL sa ti1l I'iU-
dåtte att Softy va! Eeal valparr nä! haE
hade €sgt detr lingd€ ile upP @tte 6oE
var !å Jobbet. o@elhusE€ sa till



Cud.ru att Softy bala lsgt på hul-
lst och ihte hacle någla valpar.
ilatte böLl pA. att få dåadirpen.
(Eon har inte fått dåndinpea ånau,
det d.r tur det föx j6g tycker oB
houe), Efter en stual fattade n6t-
te att Per-E ik bara skojaile. yal-
p&na va! beråkaeale den elfte juli.

SöndagEorgon åttonde juli 02'r0
gick @tte ut ned Softy för att
ki6sa (Softy), oudlu tyokte Softy
flåsade @orluda än hon brulaale
så då Aick natte in fö" att ta ten-
len. Softy holpade upp i lilleatteE
säEr ocb ville ts tenpen där. Eon
laaä ,e,50. ilBtte vls;te att softy
skulle flåsa, nen ga@elhuase haal€
sagt att Softy kude hålla på'1-2
dyga. Gud.E gick och 14de si8 vid
0l rjr) tiden.
. l,lllnatte valaer 04155 utav ett

Iitet svart krJrp o€al svans och son
pipe!. Det llgge! på 8olvet neilM-
fö! ila"ies säng. Softy 1i88er thop-
tryckt intil1 1ill@tte' son siitter
sig på fotänd& för stt hon hö! nlg
i veralagsn@et. Eon år redd att Jag
6ka koma och göra illa krypet. Nä!
lllInatte sltier på fotätrdd så ro-
par hor in ti11 D&tte. - Mdar a@-
n6, Aet ä! ett diur Få golvet.

vid 06,15 tiden kon det en son
Eku11e hJåha 4attama eftersoD clet
va! första gåugen. Fd hette Ru€
Berg]ud. C@elhusse var i Göteborg.
let bfev sju valpar (J+4)r dlen slata
kon 1r,r0. vi blev av necl a1la uton
en, EM heter Musse. Nu å! inte SoftY
och lag två längre, nu dr vl t!e.

Musses berättelse:

J6g har inte så nYcket att be-
!ätta, Lulven ha! Ju berättat on föd-
seln. Jag titlägger att iag e1d"i8
är ensd.

Istållet för att lag ska beletta
easen så komer vi nu aLla tle 8tt
beretia lite grand.

Det är nånga son €äger att vi er
två fö! Dånga ner @ttafi& säger att
v1 är tte otyclola. Ibl.ed d.! det te1
on att nå8on av oss k1114! ska 1än-
nes bolt, n€n så diskutelax nettama
6Ä her, - SoftY aör vl oss absolut
Lnte ev ned eftelson hon dr å1dstt
lugnest, klok, något specieflt oed
en tilc, lunen år väldigt vild' iob-

big och Lill-dettekä?. tlusse ä! så DJu],
go' och ketig, så fort natta@ tä,nle!
klappa Uusse på ryggeu så lågge! be sig
på rvgg.

Lilloatte bluker säge att detta å!
hmdamas itle i topp,,i

So fty
1 . tltrstte Gudro
2. UiEt
,. Lillaatte l(aria

Lufien
1. L1l1natte trtarle
2. I,lat
,. I'latte Gudon

4es.e
1 . Lill@tt€ Maria
2. Itatt€ Gudro
t, Mdt

Nu ha! vi ilto så Eycket ner ått
tilldage en ett vi hoppe€ vi ko@e!
igen i nåeta trr@e!. ltrea vi eåste ba
hJä1p ned ståEiagen och detr hJåLper
lil1@tte oss netl, @n hon få! Ju
Eycket att göre delvig n6al oss och
se4' eeal skole fö! hon bö!Ja! 9ran.

Bålsningar
Softy, Lra€n ooh Musae

oooo0oooo

P. S, Mattasa udllacle on dod fick
helsa genom o6s, s@eträilet har
juBt slutet, dod får heles getron os6.
vi passar på ett tala on att vi trivs.
D.S,

oooo0oooo
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cors!. Coq{l 1'

Corglgällskapet hd fått 4 deL nya oedlenmer och cotglägae det sletd Året son

keeke tycker de't Tole trevligt att få l-ä64 llte oh vå! ras.

Jag ij! yäI nedveten on att Jag lnte äl den soo ii! bäst Bkj'ckad. ett slaLvs oE detta

oetr lag boppil att dle 6on är ner fusatta L rasm komer [ecl !ätte].€er ocb helst

sgE atikfd;
Welah Oorgl er ea 8@1 "asr 

3ör öri8t den endla lnhenska engeleJ@ spetsbwdeDt

.ch fö! att, håir llte bLanda tu debat-ten on TlklngaruE Eed.f,ö@de av västgöta-
spetsen på Bira hiirjringståg til]. &rg1eC eller avbi-fdnilgs 1 Egyptiska grar
Els keske ti kaa nöja oss neal alea gdl-a legenden on at'h cotg14 lir en gåw f,råa

fde@. Det Fdes att fe6ma uvlinde colgIs 6on sim dltå8de ocb on @ tltts
!å sb corgL så loa I@r epeoiel]-t på !öda oorgl6r se de 1lle sku€toma tjvet
6ku1dlomo aon niif,ken €fte! seLalonen.

we16b corgi!, dema 1il-l-o h&irdlgar lntelllgeata h@d vu från b6rJM en ElL!@d
Eom flm6 på @Je gård 1de walesiska 1@d6kapqr 6pecle11t lenbrokeabire @h

caralj"gesbile. Föruton att corgi! vallaaler Ektade he hus och hedr ea med]-6 4L
ge! 6ig h6 1äst att h@ flck d@ eörklieorr alet åi.r 4og inte onöJugt för givet-
vis utnyttJodes h@ileB till så eångs uppgifter deB kEde kl@a av.'

wel-6h Corgjrs hurudsyEsla va Elbing och he vaLlade sto! bosl@p, nedt ko! men

även hlistai H@s slecielLo sätt att. nypa ko4a t hasoea (h!ila@) och dåilefte!
@bbt ducka för att wdkot@ spdk@a gav honon beteckrjlgen ilbeelerr.

På det gonL6 keltlskd språkot som talaales i Wafea kalladeB Penbroke- Corgturrsl Sodll,rl

v11ket betydde nto heelr och Csdig@ Corgl! koLbdes ncl Ltathaidil rilket, be'bydde
rren yardJlåag. Cotsgi segs helt en]relt betyda dv2irg-hud..'

Corgln fö1jde boakspsilri@ på dea Låaga ytigen till- mdhratleru, både tltL
lotrdlon och andm 1ålgvtiga orte!, 16 valLade on dlage! och vaktadle oe natt@.letta
@ ett hått 11v €on foldladle uthåUlghetr rdgbet och påpas6]-ig Eksasået.
tubirg år 1880 blev det dåliga tider fö! bönd.eru I Cardlgushj.ler, dångs gav upp

boEkapsekötaeln och böljade 1 stäl"let eed fåappfitdaing; Colgbo speciella aätt
att. vdlla var dlirekt olainp].1gt för fårvallnhg och d.etta tedde tilt att 1@ bör{.

Jad.e ko!& Corglå nedl den ga!.1a Wel8h CoLlie! v1lken ft@s nåim t11"1 hdnds. FöF
Eodll-gen ].lgger dlema kotsning t111 grudc! för blue f,e!1e, en attroktlv ne! Eycket

ov@lig fåi.r€ son förekomer på Csdigs Corgl.
I Wel.ob Corgl league l-97t berätt@ trb Dal Ree6 oD PeBbroke Weloh Colgl aå1hdaa
rrl börju av år 1920 träflades någro pcrsoner eftet en h$dutståilfdng och bölJade

d.l-skutera 1faLl dea g@1a raEen €on kalloalea Corgl fortfcrede existercde. bx perso!
trodde eiB vetd ott det ftru€ nÅgh viil en plote soE hette ll-ugeitho och yid ett
besök där bittades några ojii@a exeEplu. Några hade 1åaga krotpe, nÅgro korta
nÅgro vu födda &ed lång sves, nå€la beaL kort och 4aL6 ute srus alls. .år 1925

beslöt några perBoner att bilda The We1€h Corel CIub, h8en v16ste vii]. r1ktlgt h1je
dua corgls ale önskocler qen efter en&l d.iakus6lone! enades ]@ om en steddal son

fotts,/



fotta/ 2.

prese.atemiles f ör Trhc Kemel Clubr vllketrr ron eå när pÅ nå€4 p@kterr Eodkäade

dea. Sedd bröt bctalien on sv@6asa utr volpama föddee iu ned l@ie!@de l:ingdr

pÄ sv@El]ru. Nu hocle en de1 Cadigan-Eiloal€kor eslutlt sig 1111 kLubbs och d s

Ia 1 @jolltet för I&re m@s. Det beslöt6 ott fen st. C@d18@ed1(?@ skdlle

nöta f@ st.. Pebbrokenedll-e@ där en !!. Iioydlraon vd för wdstr efter en het

di€kuEslon menddle att jrget diE k8dlc vard eatoniskt kollelit ut8 rug. !f! Rees

bod aå D!"trbyd talq on hE I@ skuLle ksm fila di.tr en ffis på en wfp sod va
född evee].ös, och detto gjordc Blut på alieku€slonenrr. Så l-gngt Ib Dal Reee" t
I Ju.].i 1911 förbJöd. [he Kemef Club svd€ku]eri!8 på nånga lascf,., dlirl.bland corgie
Dette fölbud rådde iinda t-i]"1 år 1914, Unaler deMd tidl reSlstrercales dts volpdf,

frås 6@ hill etilgen son ?eBbroke eller Cardigs beroendle på wdslmas lijlgd.
Ef-tef, Lagene upphåvdd.e trodde väl lngm at't den någoosln skullc b1i alctuelL igea,

nen ö son läse? sin Eud-sport vet att f!åg8 b:tivit skinreL:], t lltrgtud på nytit.
Ulder de första årcn v@ We16h Corgl oflclet:l.i ietlal<tad scn e4 ra6rr delad j' två

ouks typetr Penbroke och cordlge. Äver på utstiiflnln88 kLassadee alo sod €tr r&et

]-!kodÄ y1d legietrerlngd L tho Kemel Cl-ub" Inte föE:in år 1914 delddee de upp i
trå gepudto roser. xfter€oE de tv4 typema koloat€ ne4 Ersdro vs! det lneen _].ätt

uppglft att sklf.ia den åt. Hä! kcn niimas eD dtlda oycket ktind Cadj-ger Uy Rockj-ng

!{ower, haile Bow}Lit Peppe? tiLL falr en liebroke, Detta @ så långe sedd att det I
yåf,a dags 1!to vållar !å€18 son he:Lst lrobleB dlå taoem vait Åtd}dlda lb'ler så

nånga år"
At+ de först& cof,gl-e4tuslas'teru I'ate hade det 1ätt belyser l(T l,isteFlteye t åln

bok tbo Welsh colgi(Popu-ls Booke) aed att beråt-ta o& eB trtrs Itiggon son 6-tii1lde

ut Sed of Sealy L nai:h, hon hcde fått haden av en xtr'!/4lter Glym Fed ordentrjog

et8r 1!te ut Eed kroB:iga ben vdle sig pÅ foLk e1l3 hudloa,!'. S@se på dsge! !ötie

ho! o! aflroudldo@re u stu bekdt8kapslceta €on.holrt på sk&in't baltt på o]lvd

eade, irJog vet inte oE Jog v111 bli sedd. lj.Lfs@s ued d18 när du lede! en Eådan

ludu. il @e dåtid6 kåjod hednd eeorg Raper 6aale när hs! fick se denrrayatt

rasd, Eon llte gio.de nå€ot ridare lntryok:rr SPola al"ltihoPrr. (Ibltt' över*tL)

Corgl! vd fråa börid en li.ten brE bud 6on utseenaldäsa1gt neet Llbsde e!

gatukof,slDs; Men &t !912, nitt mder förbudet för s@ckuqe?ingr födldlee 
'len 

nmer

legendaiskd Rozavel Red Drogotrr son d m euile svdslos YoLpen t hil]'eB; Itrs lthel@

oley berät+u at-! be ekdlle reglstreras bder 4@et 3uster 3ro'm nen i och eedh

4tt dd Iygsde röda fiirgen }örjade fraD.}r?ida .iodlra.Le ffi }es.D|e -bi1]. ned Dragci

son en hoeör till- de! raidla dlrol<e 6on bilda Yla]es valelo L[@ k@ bog säga att hm

stablLlFerode type! i PeBbloke Corgh' den rda förgeB ucd:irydeBfrån honon' De

fÄegta ioobroke coxgis ldag hiir€t@r f!å4 honoE och lme berön'la 6@ Ro4ve1

Soallet E[pelor 6on hnale en iiEu diupare !öd fitrg. fJrvåiE utbrö't @dtc viirldF

k!1get sA scdlet ftoperor blev ilte qycl(et @vän'l 1 aveLn;' yi ?etbroketigale ko

d.ock vca taoksnnnn övc! att Red Dragoa fute föddes oed ovME och reglstlerEles
fat+s. /



?otta.. / 5,
6oE Cadig@. Son eD llt@ utvlkelse ka! helr triieds att Ch.Caf,e11 luskie trllgbt
vllkd Ede! dle sonoste åroa yalt cloa ledlede 4velsh@d$ 1 EcgLsit földe tvA
11!J* f!fu ov@stå@dle h6t[d genoe Cb.Klowfdd C].l-pper och Ch.Uaraoas lreiter
pLece. lt16 fhel& Oreyr !t s 3.U.tr[olgerr lt16s ?at Ortles åir !ågn oy d* ledede
elgälsko Colgluppföd@ och alo):@e soE va &ed redu på trettlotaLet och €ou vL

har fömåld att fÅ edto gorgLs bodödds ov enetlMåt på 5g!6 hte@t1oleL1a ut-
Ftii]-lnjbge. Dsos elfuenheter och åsLl:'te! oE hE oolg1s eko Ee uE futrgela
ocb uppträda nåste @ aT 9tö!6ta 1ntre66e för alLr gorgl-uppfödere.

[fuE selaka ulpfödae har för8ökt ta ett €te8 1 litt r&t!i!g geaoE ea utfäs
te16e t VCF7,, ott lnte @vaindo felaktlga hualar, nerta]-t ooh 6tddard8ä6a1gt
1 aveb. fyrårn bolts det h€1d betitrktigt dÅ r@ lnte fö!6ökt fÄ ned @t11ga
aqAtolise?aale 0o!91-uppf ödare.l- Sverige.
![ed teke pÅ ltrs Uotgms brey t111 Cotglsä]-lskapet efter Stocklxohsutstiilhbg€a
StrtrlE, nor:-?5, vl1ket brev publLcelaties L WC?, y111 Ja€ hiimeile återge vddi e!
ar &soDs neulJr breed Judgesrt ltr S.I.DorIes 6krev i en engolsk budtldatuS år
1928 efter etr utstäiLLdngr rrl'b Duat be boe i.a ntud that the Corgl l'a a woddlg
dlog, nust be ag lurd as n&l-Isr with dy @out of eaergy dai nust be bui].t oB

s?rong ltues If he ls to be capable of Edertaktug the sork u.u1ly *Dected of
bls on the Eo@toho@ fees of Wales. Ee nust be Duscular @d c'tudlly bui]-t
al1 throughrr;
Efter att ha Ldst detta fölstår r@ battle ltrs ltrorges brey om il6 1e6y hoa EoB

d@re Etä1Le! !Å yåro eor8is. Även on dle !u ne€t fmgera soa aaillEkapshwdd
få! hte €orgins asprogligq bru&shudsegea6kdpe? glöl@a. I bg1ad riihreE
Co"gln tll1 Dru.lcshEdegnpp€n aen i Sverlge 1111 spet8h6d6gnppe!;
Jag ska sluta dcttd Ded att Lii@a någla aalres€e! tl1l Ec8elgko Co!91-klubbar-

ve16h colgl. treague (Idbroke)
l[16 D.Älbln
n3e Iell Cottage

!ushl].L, gabdngto!, Nr Hlghwolth
WlLtshire
Saglsd

Oos Oardige lfelsh Corgt .0'6aoclatlon

Tho welsh Corgl Club (Carafgu & Peabroke)

secr. trd K.lowe1l
2l IS-Y-Iå@, IÅ4ddaegroårultha
S.T{al-ea

e€1ed.

Sec!. !(rs E.3ake!'
100 Xlnetor Green Roedlr oLto4r So1lhul1r warqickg

&rgldd;
0.ludbersi

P.S. Efter€on jag slåil-y s!31vit stenclle]fu vll1 Jag hiimed frlta redsHöretr

6tavf€1 och dåLlg sYenska. D.s.



Hud11v.
! ett wogi öSonbuck Lovade iog nj'n syster att håinga ned h@e tLLl bmdub-

ställnl!€eu 1t6*öpi!8 trots att Jog tute hade 4å8oa egen hud mä1d" Nl lE

vå1 1åst i b@Aböcke! och tldElelfter ott @ bör förlefe'la sig Laför en hud-

uteteul1lg Egefrif, !å s@ sätt son en ldfottsr@ 14för eitt livs utch" lftots

eon Jog @ hudlös Wclte ldg iate ott dle regleEa f iuo föx 4ia ute gick på

f€st kv&iIle! l&d och koE! heB halv €tt på Dotten; Hå1v feE Få nolgone! llngde

tele?ole! och en hutj.g röst sa I rrJog ko@e! oE e! kvartrr. Med ton bljlck ilacle

@ ut 1 köket, någoDstes l- baLhurudet 1åg ett nise av att I@ l'oYat -14 ne'l

en teEos koffo och b.u1fåT; Ilnnä m en6 hll@it sanl-a tonloaa s-tod ea plgg

persoa 4etl Afbullade l-ock8 och rrsolbråind utd 601|1 1 eslktet fl8föf, en ulb

va böggt föryåndd över att ]@ 1!te €! klar ixo. Onder kraftigo @str:inf,'dlg@

ott fÅ up! ögode! bäLlde l@ Ltl<a qycket kaffe bredvid soD 1 temos€a och lr

mde elg €lfi1T at-t 1 frflDtl.dei lörsöto udvi-ka förbaEtade 1öfteu;

!4!n ryEt9r €o! olta klogs över sl! rlrt (sjäI? hor iee gitt t:pp) boae :i;r

säk6lhots 6kti!1 brett 18 @ckor ned på1!i88r nen lv:ig kon vj- och jss Jog bt&j't

voxolo old@tIigt ott vL på en ton pakeripgeplots I eri!@ och g;Lodde på en

atäågd ?ol,kog!16afiö!; n-ockan vG hal"v ul-o (11t Bkul1e €h 1 Jtldcöplna kl'11)

och Jag fölblr@de 4i! eyster son l-4te 1åtli Ej-g eovo till kL'sext neu ho!

eiU @ ute i god tlit saiger hoar ilte 1111 YLlket pris 6on helst såiger iie"
VL dBok kaffe ooh tog vgeln @cka ocb bul"fsr vllket 'nr tu föl €cds hi5l

vl lnte led ndgon mt föFiia k].. balv f@. V:il- l@e på utstäunlngep strli@de

glada corglaä@l-skor 1nr ti flok träffs både 8d1a och rya ne'llerjmr' R4tt 6@

det w aa'aå3o stt alet Er tid att dla slg tl]l utstiil-ldlggaj!8ent o'b 
'lÄ

den 1å€ en bla bit Lr'råu blcv det oro i lii8!et. Br&l- sa'att dst Y@ för tiiij€!

neD fö! säkerFet$ skuu 81ok Yi d1t' D€t @ kout och blåsl8t uie så det w

ekönt att bedö@inge! €keddo ilonhu6o Dot blev någn tJwe väotdt ne4 tär dlet

bölJade nåi@a 6i8 Yår tu eteg 6PåirmlBge!. Uls syste! lEde beft kmtrot bliippa

Ej! so1ltäfisalvB, hon 6åg åindå ut Eon tu rvkoh kreieba; Domr€n var ublirkt

ocb nycket noggr@], flers fölstogåDgsutstäl14rc Yar förtjuetå ijvea b&s säi1t at t

ta frd det poaitlva hoo aleEa huale och tyckie dåimeil clet helå vat lyckat trot8

låbga re6vti6d. Siå].Y bö1l jag på att gölo ett snetlateg i oltt corgltivt Jå8 fijr

ätskaAe El.g 1 en ker@l}]lEalr @ bosset. n4 hu@ ty\'åin för dJa för Etu kass"

Uen träffs iag bonon @der &J@€nnn're förhg'lLeden sLa hd b1l ni!" Eur sm

helstr ri soD tute Ekördlat nögro eegrar flck 1åiea utställd!8s reile kl' fIrat

11 atqck ner 1111 8f,åi@a lgenr fö! v@ vÅga vd1 €e s1@ b@ 1 eElktet vld

heD.koD€'te! utd es Grlitu polkdSris. Iftu syster chockade dl.g 6oE vdllgt, lnto

nog ned att hoa propsede på @t och beställde ne'l stor fls för 51tt b@tnlng-l

plogrM eD eatf,ecotd nsdl beomässås.och MEsor aY poEefrit utm över detta ö6te

hoa nolB avr hö! och halna, Curyl!! Tlots detta lyckadeg h@ fo!s14 oss oskadldla

heD och )a" tio på kY?iU@ Bov Jag 6oE e! €tockt eoE påliigget I en dulbel@cko

ded tyå 11@ corgls på vs sldlao XlIj,fiXo.trwdber:g)(x)GFL{



Det @r eD stilb 4tt l. bötJan av hög-
löFlDg6perloden. Fablan frlade så våld-
sant, att han i.nte tängle flck so@ I sar
E ru soE Do@. ftan fLck 6öb sLg ett
Fttlåger E! son bel6t aeorstådes I hu-
s€t. En 4tt sov bn I 8alderobeD. Dd nu
alduella Etten för€drog htr lr@et Lntill
Fwy I atdra änden av hset. Hon Mde rck-
så börjat löF. Furoy bor 1 (llu-)--@tt6
!@.

truset aDdades frld, ålla sov och k.lehn
alck Bot två. ht barn har ntolga Em,
Bekhus Fo!-C€t-b-Not ka.lhdes åv oes iö!
D@, nb hon vtd fyft nåDdeas ålde!
gJode sln eutr€ hos oss. Do@ Bel]n för
sl8 @cha 0ö!h ögms shll. Sason nr-
åde 1111a dlstlngeD flck hoD ebå 8m-
et llll-SnsFn och trots slm e8@ tre
å! h! h@ fått bhAlb åven det tiU fölJd
av sl.tt UvtLga Ef,proltga 6ättr s@ hon
ekså behåIltt.

Nu sov llll-Snrpaa pe nln atu hoprullad
som oE llten sarde11, lå4t ln I sömen
hörde Jag plötsltat dos uff uft och öpp-

6de ögonen. Do@s hls Br sträckt, hu-
wd @h öron rtktade på det något öppFde
föstret. Det hötdes nå8ot lJud' s@ @
dörårm tlll psget rördes. Så blev det
tyst, @n Do}M E! helspiild. Uff uff
Eycket dtuFt, nu stte hon sLg upp @h !u
hörde6 något lgen. Då steg iag uppr vred
förslktlgt um föGtret och tltade Eer
pA FraSedörrå@. De @r helt sttlla. Bt-
len stod utafför plecla nedadöl föEtlet.
P!.ötslLgt såa Jsg etr nörk am lir alg ö-
ver lnst@ntbrå&n och hed en obehagug
ktutå iruAg jag att någ@ befam sl.g L
blIen, I'Det sitter någ@ i bi.len'r, sade
Jaa 1111 busse, son ockå våckts av lLll-
supom g!:@tninger, Husse ned bfrtet häl-
ben tog sl.g fsE tlll föctret. Just då
börJade den soD befau slg L btld Ie@ rö-
wre 6å blleB hopFde. "RLry pollsen"| sa-
de husse och Jag slog 90 OOO och !äckte ö-
te! luen till h@on. sJälv lauåde Jag
tyst på Fabtanr gick nerför tbppan, kopP_
bde honoE, råste förstKtgt upp Jrtte!-
dörd ocb komeDderade Fablon tyst. Se

stod vI där Eed dölreD på alänt beled& att
6e tlU ått deb eLler de, son de@ Btt
@lt vÄr tdt iDte 6kulb få Bd.f,a. Det b!-
de de@ 60@1 6rlt ilbrott I fylo rtuor
t gFffkapet.

IDon någE dnute!, l@ffike f@' uder
vllk bilen sblede våldsant, @r poliseD
fftme och ned d4g@ pl6tole! b@lalfåde
de en @n ut ur bilea. Sedan de fölt hon@

över ttu polt8bllen b€eg vl atodegörelsen
I vår btl. hI@ LEt@tFaleletr @! bort-
ryckt, han hade sDarht @h ryckt ocb taglt
BpJh mt ryggsttidet, a@ gått aönde!. h-
llsen höll det för trollgt, att ha! lnte vq-
rlt areaf, @h ?i sökte lgd@ Sosget, l@
Lnget ttdde på , att nÄaon @rLt dä!.

Vl-dare bbde polLaen od att de Ettd
LMn taglt tre, eoE gJolt lnbrott I når-
heted av oss @h dess bÅde erkånt de ttrlgl
dl,låltrblotten ekså. hck Ere llll-SroF-
as dlsbeb Bmingar tude poldad nu
rrläa$ €ntarErr pÄ äDu en felLrntde DiiD-
nislo. Efbto Es?ssd

Glör tdae att akl.clo Ln am@er
tLu WCP:S Julrcr t gd tld.
sisb dnwdÄg 15 Nowms

SK/ö:s lnte@tL@tlå utstålld.lg I

St@khole 2-3 norenber.

Welsh Corgl stäUer ut på Btirdlger den 3

do@re bll! 1 år frel8 Gny, Eiatånd

alsta auäbi4sd4g: 2 oktotEr

oB s:

Sodigg hundå! :F kloldre å! slD hEee,

en Bån hund br J4g.



EeJ al], d @rgi6ar @h iDdn pobre
fop:lfB€! lFat€t.

-;JaE e! en lltea ödAttJeJ förstår nl.,
ocb:@ite tycker att Jag år så söt I nlE
ston db .bate! och @d Dltt oskuldsfullr
u*tryck- Att'hisa ocb reb etsan BiIlÅ!
Jrs:Jetter!6rFt. tblånd dä fölsöke! b@ att
t!.lbätbyi$ EIg, @n dÄ lägger Jag Dtg
hs på.tygg och rei sDätt uir då 6åger hoD
lBrl'uff- uff oaå går vLdale. Itetr att hts
ssa k inte åeller så dd. En aålg Eår
JaB b:lev låfrsd eEsn b@ buBade Jag
JättetåUt, jag kbde BäEl.igen håL l köks-
vilggenr h6l.J'ste kebb, so! smlade llld
@gdfikt aon bättle sdtef,s belEJöI"
(1ägge! är a', siF).

Nu btrJa! Jag b1l rätt 6A sto!, &l'ssa!
aut'å,på tldLgare kLsepåsteuril, IuLtar
tö!st, bri !a? k! tbte börJat löpt äh, @n
det 6ör lngentfuE, för tulaaa löIE! Jåtte
bs när to:d håifs! på, nästatr soo eu bll,
Ed ilck:ixel och allt. varJe dåR fe! rI
6prlnga 1öca t skogen ei std, det tycker
Jag är våldiEt förstårdlgt av dou son aa-
mrs håller en last 1 snölet, Hhodn !åt
vl @r ute och aprång, kon åu luftbåUong
f^raDde L luiten, och oJ 6d dea f!tutel
i6 6käl,lde .Jag tl1t oldentllgt, @n trh dea
fortstte ati ff,äs blev Jag slcltstaaJ, o.å
det bar L?äg ded en dldlg ktula, ö@
6tock och sten och a]1.1 det d?F nl. vet,

hsse o:h @tte rotrnde och lopade, ren
Jåg @r Ju så rädd, od då bÅ! @n lnte gott
o! t-rd aLltsl. så JaA lubbde pår oJ ed det
gLck udan, Ja det glck så fort så skoaen
3åg ut Een, det vet Jag lnte fö!!6tml
Fpa'ang för smbbt allbse. När Jag spftr8tt
w8ef b femtl@lrahueds b6d1ängde! aÅdäf ,
314@de Jag upp d flulrtade eft* dE
åfrö:lga, Juste E. lGn vet ni Ed, Jag såg
ldto en endÄ en så leDgt aäsan luHdo,
de ble.J lag åhu shJtrle och bB slrabg,
1 ö\'?l en tll@ sprang Jag, I at]l Lll
ub Jag Eprqlt så dtu €ldlAt rycket,
börJade det att lulcta he@Iulct, |@, luk-
ten blev Eta!!6re och stalbre; och yet nt
Ed, Jo däf ko@r lll].busse fåsnde på
sltr grfdl4 flb cykelr eftd @d ba! sägq
sJäl-v fölster, Jag btev Ju alldeles tll1
Dig, så Jåg höll på att hoppa u 6k1met,
aå glad blev Jag. Men ItI].hEse hÄn fölJde
mig hen, och dtu Er det lDger b@, d&
trftt autså, ret nl @! de ands 6!, Jst
det, doD @r ute @b letade efter nlg. Jag
blel' hiitad av don Dåt Jag redån E! be@.

kF eD aak ttl.lr lbbnC Då6te låg drldr
så berskt Bycket, lnt€ fö! törsteE skull,
utån f ör ko:rkureBeE, eller hadtlo oD
ha @n iirftltat, då B&te @! Ju koUa I

stailtåvlrnr @b Ed ftler Jag där, od l[to
eb @a& aEDFr, lm dea sortetr sdD E
dälr lallrde8 d6at cbaEplnJdd.
P.S. lhdert&d föfrtgåtter rtt eveF
tu€llr u8butdsErlrbter betråtlaDdg sFre-
ket usåkta6.

I€v llret alls sds, ed
hål6ntnAa! fren rJe!.t.r l,linnles
dotter. ratne Flodb,

Fö&t@ en D66 tolk ttre det 1 EDaIåld
en Dae budår, oBlelng ss D11J@!, häv-
&t bndet6 dJuskyddsfösnl.!9, De! lllatrF
lat lör örlgt buldtåthetea @d föUarde
pl6tåeDd6:

Det 8år ea hd på 6r Dlotde h5'i{sb.

Pit två Ar 6edaD fa@ det ban fyn bLl-

J6e huDda! pe öD.
DN zrn_74

Saat q NoF VlbtelDottotr.

NÅGRA sld sth^ vr.rHR
8 fek@. tr&de! @kssFrdel/dvårgapets

tad6 eDg. eettem TJabbe @d hårsbDtlas-
berls t E.
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NJiR BER MÅN 3I]sTiiMMA sIG FoR TG.ISIISNITT ?

av tl.R, Spl€, 3VSc, l@CvS, MÄCVSc, EDÄ, fuenåttnirg. av ?erry
Dil.Lenbeck.

Iiuduppföd@, psfeseionella såväil son @törer' Etålls alla inftir en
bö.ngd oli](a lloblen uiler den 1ånga tld de utöva BLn hobby ooh vid
eårga olika tiufäl1en lcävs fattdd.et &v ett boalut.

l4ltqa uppko@de frågor ii.r *lativt eikla att 1ösa, &dta fordlc
rycken efterteke; sobliga falle! j.!on verksatheten uder eu vefLg
aeg, adla åi! neE specielLa.

llloade svås pnbleE u?pstå! också ofta för en vetelin:ir, aob ebe-
te i etr plakti! för soÅdiu och det iit ofta näste onöJ118t att fatta
ett definitrt beslut utd att ha fötdelen av vls6 bakSrodskämedon'

Ja€ vet, att ja€; ofta vld koDeultationer ha fudeEt över be6väJll8a
frå€or och situtione! och fö"6äkt bestäi@ oia för vad ie€ skuLle gö-
ra för att tilLfFdstäl1a både patienten och dless åigae s@t nitt eget
s@6te. Det äf, @lkli8en inte aLltid ]ätt att fatta be€lut' €on lesd
a]'la.

let ke6ke all.ra svåxate bedtuiet att fatta ä. vid. vilket Etailiu e-
de! e! tiks driilrtighet' son l@ bör tillgripa keJ6dsnltt.

Det fi.m6 eånga ollka faktoe?' Eon hd direkt och/e1le! lndirekt ln-
verke på detia problen. så exenpelvis EsehE el1e! bLodsltnjds arlag
för svåra valpninSE, tikeas lelatlva storlek och bå1€ar ltrE långt
dt:iktigheten fr@sleidit, tlkens u?pt!ädade föle valpningen e+c.

Vaje dräktiehetsfall trd.ste få sin individuella bedöddng och lpFlirk-
sadhet, efterson det ijverhuwdta€et aldtig f öreko@r två fa1l, eon åir
ll.ka. &r såk ?ir 6äker ocb det lt! e-tt oE n@ våiDtd så läage, i@ t@
fö!661år ett kiroglskt lna4pT' för att avblyta dliil(tiehete!, att d.et
iDte flm8 nåFt eat va1, aÅ 6åsie I@ göB kLdt fö! 6i8' att d.et ii?
stöm rLsk för att vde 6l.g tlke! eller v4Lpa@ ska.1l överL@ otrEle
tionen,

Av ilessa skill måste en alLvdlig dlskussion ske ne11d ?i€i!]g och vetb-
rtnåtlea ifråg". Einstm DÅeto ia€s LEte end46t till allt vail son w@
nåi*ts ute också t111 ilen nolal och cleu ekooodiska altbtiont €ob s@-
b@htire! med vdje enskilt fal1,

Några av ale vli:tigaBte faktoa€r' soB I@ nåste ta€a bitlr6yn t111' fre
lzi€gE neild!

A, EB 1ånet dräkti8heten f!@skridLt.

Noma.lt vdield tikens dJä,lctighetstid nel1a 58 och 6, dag4. Abnomt
kolt drå&tighet, Bon sLutd i fö! ttdj.g nedlkoEst elle! nissfell' b€bed-
1as inte 1 aleoa uppsat6, D!:iktl8bet, son v@ 6, daga e11er @!a'
!h en al1@ fråga.

&rligt nin uppfattning borate vuje tik' son inte visd åtnistoio Då8-
!a BJnq)too på en före61ående valpning vial slutet av en Mers lotual
drjk:tiettetstid, ualerkastaE klinisk udersöladn8.

&rd6t det faktM, att dräktigheten tuu ut på ttde! gör det L och föt
61g .inte nödvåindl.gt att ti11grlla kei6alsnj.tt. &1 väsentlig föllåingil
dr:il<tiAhet8tld i s@b@al neil abEo@ slepto4 i en el1et M foa bör



B- låeeru e].u.

.AratoEiskt abno@ !ase!' opecietLt 6åal&a €on h@ Saska stori buwd ooh
6to!t fra,Epdtl. ofta i 64bdd neal g@ska snalt bäcke!' erbJuder 6poc1e1la
svåri6heter. &empel på eåiloa raset å! bulldogr bo€tontenler' Dops 

' 
fm6k

bul1doa, KlDg Ch@Ies €Peie1 etc.

Fö! dessa tJ.per av dju lmebiir drä&ti8hei6n i re8El q/cket 8töre !åf!egt-
ni.a8 åi! fbr de neta natrLi8a h6alraBeea. Va1lningen iir ofta koBpll.ce-
raal även ede! relativt notuaJ-a förhåIleden och nåaga veterinåirer före-
dJeJ att göF ett keisa6nitt fr@för att försöka att @ue1lt biträda vid
valpningen.

C. TikeE och/ellelbg4!!4gpns relaliva slk)rl'ek.

Ju niDdF tiken ä! desto trcligde 2ir det glvetvlsr att valpnlngssvålig'
hete! uDträ.dex. Det :;i i allDiiihet tnte tiu!åd-li8t att avta !å de qfcket
eoÅ exenllaen 14on dvåirghudseeena, alå liekeBa h€lt eDkelt är alltför
stola,

r?otE vlt6d notsåig@d.e uttaJ.eden iit hehudens etodek av relatlvt llten
betydelse, näir det gtille! vaLpmeB storlek vid födse1n.

De eGkilda våIp@a€ faktiEka Btortek och vl-kt vid födsåln av8örs ilte
t så hög Srad av ärftliga f4ktorer Bon av det utrJ@ son firu tillgiilg-
U.gt fö! utvecklioaea av @ltr)ma 1 limodem.

&enlelvis 6kdle vid en korsning neUe Iåt oss sä8a eu foxtealsrtlk oob

en påinterhroe vå1p@.8 gtortek vid födsefn v@a avswåirt DildE en vad
aon ekolle ve fallet netl en lointertj.k laad ned en foxteal€råa@e. och

detta iFts att tlen Senetiska dsmssd sku11e räa identisk 11ka i ite
båda kull@.

Det är ebellelttd tlougt, att avko@ i de båda kdlal@ sku11e få i
hlmdaak s@a stollek i ruet ttu6tånd. leE6a fakta s}år sönder dguen-
tet, att ]@ genm att evänclå en stor hsrhud tlLl en liten tik skuUe ba
dtt räikla Bed valpnlnssvårigheter.

Äv vaal s@ Ba€ts i fös8&6nde Btycke' nä!11-8en att valPM EtorLek vld
föd6e1n friissi åir beroe;ae på tiU8älgligt ut4@e för utvecklinSgn 1 lLv-
node@. föl,ie!. att Ju nindre diafet vafle ärr desto stiirc b11! deE

emkilåa valpen vid födseln. och tviirton, iu störe mtalet velpd åi!
desto nindre b1i? alen enekilala valpen'

Gl.vet\rlE förefi&ger f:jrre fysiske svårigheter vld vFLpnlnsgn när val1)a@
ä! nindF, mt-:io att vålpningen tota.lt ka te€a Iiirigre tid' då det 92il-
l€! en störs kuU.

DeD f,aktlska uttäljnin8sn av li@tlen 6pe1d en 6tor roll fijr ati sätta
igåag ae mshnitra E@d$dn1!grr soE först åstadkomer ofrivillige
vttä o*r sedler neavetna el}lMdnfiLingo. specieut då det gåi"l1er stora
tlla, !t! det iDie ove1l8't, att snå ktilld inte föFsal<a tillräckli8
uttiinjning oeh obehåg och att väck@a d?irigenoe låier välta på sig.

Å odra slda kil 4tcket stoaa ku11ar överestränga liwode!9nusk1etur6å
att de stråck6 utöv€! sln e.lasticltet och alåirigpnon förbLnd@ och i son-
liga fåll t.o,n. oEäittggö! de s@dra€lin{id' son åi! nödvåindiga för
våirkasa.



E, ALloiint hailsotiUst34d.

Vdje å,kol@ och/eUer törsvagsde ti11stå!d bidru t111 ploblen vld
vatin-tngeo, @trliStvis rycket beeenile på hw altvalig åkoII!@ i-
fraåa :o oöfr n:tx detr inträtt. Ju aflvalig# såd.ro beeväi! är ooh Ju
näme tld.en för valpningen de up?t!älder desto oera aktuell blir en

föllösning bed keJsesnitt'

Onilet tlema 4brik falle! också eventueLla skado! 1 bäckenolEådet för-
orsskådlo g€aoe olyckshåinde.lse eller vid våldt oavsett tidpurkte! n&i!

dessa intiäJfa,t. 0nde! läihringslrocesEen ks vid frakter och/e1ler
fölskjutninea i båckendel@a v31ka el1er ddra @toDlska abnomi-
iui""-"pputå' vilka kd 8ö!a en föllossning svår och/e11er os2iker'

let ztr stöte risk att patientel, son lidit av såd@ skador nåsie
för1ö6e-s Eed k€isdsnitt och de bör nogS?dt ob6ewe!ås uile! hela
drätti ghetstj,den,

F. ÅUqiitrt utoi!åldlqlde - !!eE-o!.eX-g.t-c.

I vlss hån kd å,bnomt upptr:idmdo före valpnlnS€n alirekt e6ocleEa
n6A ohäLsa t syste@t sot ned ne@ser. I dlesse ilagFr a' Bociel upIF
iyenfng och hö; lewa.dsstendud. tycks Eonlj.g" tikaJ.hå-blivit 6å föF
#askligade I ;i4 koDstitutlon' e.tt detäs noalersinstinkte? föminsk"'tg
och 1 vissi f:rll helt förswit.

Ibt ä. inte ovdllgt att valpningsevåriSheter i en e11e! e@ lom
uppträdet hos såclaia neeotisk. patienter Eed dä.4å föliede e!f,ordeF
llgt kirogiekt irgrepp.

Även oo ja€: t!o!, ett ve-d sod nåjmtE @der oveståenale dbril<el ttuker
de väsenitieste-kliniEka h2ineyn, Eon oåste tc€"€ vid beslut on keisu-
snitt skau tillgrlpas el1er late, fime det ytterlig@ två wiktt8a
nuD.!.ter. även on ale inte direlt f:.11er inon cLet veterinzime'hciaska
å*ii"i i i I etronooi och 2) rö"hålledet kl ienten/diwt.

1 . &onopl

Ett keisdEiitt ned pleol,elativ beh.edltng' s?eciell bedömitgrtelsik
och po;topelativ vård, .e jddrusvåld och eventuelL antlblotikabehddliaS'
ii! e; qy!-historie, T)ebiteliD€s !å ne1ls 520 och 5100 tir inte'ovs-'
116r,, bårcende på veterinälens skiökltghet' de 6våri8hete" trn stött
p:-, o?omti.onEtideDs lå18t1 etc.

Vi6sa klientor fö!ed!a' att kitugisk föllossning föletas ?å ett re-
lati.vt tidi8t stadiw av d!ä.litrigheten. lr8@eatet hädör äJ att den

totala koetmdea f6r opelationen tä.cks av lbrsåiliningon av en eade
va.1p och ått det åir föe3 eller lngen rj.6k 'tt rr för1ore-en valp
ell_er ska.d-'r tikenr on in8?eplet 6ker" l@ detts åt ab€olut pål<ellat
.,v klinioke, orsa-ket. Nåir ett sådet resone@r€ förg ifråga on d{ackei '

vairdefdle" v.tpd och/e11er avelstikd b1i! det Seska överbyglude'
då d€t etöd.s av !åde 6ertlEent.'1a och ekononiska Bkåi1'

2. J'!ts!}Lu3tgi*Elreat.g1S"-!:9nt!"

Det hånder ofta, att äg@n viss 6ig ef,tleDt belqforad och o!o1i8,
niir tidon tör velpnin€en nåi@ si8' ofto får he heGk., föloinge
on, att heås tl-k komer a-tt f!3o- j.l1o ualer v.!ll)ni!€En och lnte s:iud
hii,nder d.et, att he kledrd 6lg Bjälv fö! ?tt ha vdit olBolen 1111,
att dir@t ko@it i detta beky@ers.@ l-!ige'

qmir ka dettå tåirkesät+ bli så besvai@de, ibldd t.o.n. fullton-
Li€:t ob.,ldderat, att tillgtipede av kei6rBnitt ka ese6 befogat



på enbct lefylaktiEka groder för att bev@ iig@ls siålsli8a J:iwikt'
;@@ :tn-@d håinsyn tiU diEets hä1Eoti11ståDd.

Ved.erbö?dite veteti!åir oåste lrtterdt noga göra si8 kld övex alla on-

"tei"afehut"" 
i fal1et' ilr@ ha b€61utd on det åir t11håd118't att 8tt@

€tt klrogiskt ltgsPP.

Ju tldi8äs @n beslute 5i8 tör ett iigtelp för att avtryta dräktlSheton
ae"io "åU* 

2!r dei såson tLdigae näi@ts att utfdre dlets@ och chd-

"å* "*t 
öret1eva stötr både fö" tiken och v.-ltrEfu' tuligt nin åeikt

nåste upptraadae Ft ono4a.1a fy6iska tecken sååon av8'ivuile av abnoat
iä*a åif.t iLlofuktmde flvtninge' icke effektiva vzirkd och/e1le!
t.irar*imiw över €n 1ån8?e tid etc. betlaktas 6on e1edrir€ att

"iatw-naså" 
sårte korektiva åt8ärde?' lcke nödvåindldv16 ott ki@

gj.6kt LngEpp,

qaotroaL, lFrsonli8t engrgeoent och förhå1lede nelld peltema är lvcket
;å;'"ii bi1da"6ie än uppfattning on och tolkt- ?in fvsiska- sldpton' I
rio* fJr fordre-e, att veiärin2ieen hu geska vid€träckt och intlE k:im6-
doo-oE åiasns/uppföd-16s förhåll.nden.

Ibt är dock' åtninstone enligt nin uppf'-ttnilg' veteti!ären6 llikt atr
f"f"-.ra""l'go* €ltt b:ista iör p.ttenteo/di@t utd även att vea till
båista nöiligo hJå1P fö! sin klient.

cooo@@do6@@

--Ji.li--rJ:-
J.g åt tar 6 burd. sF eu lutd? tälför får Jag intc btt b"tskiidl' Jrs får lnte

[i-ag.-oet FE$8 sei irtc stt jis brlr sudcn ii Råtrot cptt tÄ! dct å! Eatte
;;;.ä; lii i"t" 

"lrnu, 
'-rt Fs;r sei lote !r! Jas äogrs! uzt' t 'ottrn 

euer
tåtötjetr. ,itu ut&lrc i sä"Jjn. Jag är ju bt en bu!d' :lurden-Eå6t€ @ta atn

.i"ti]-.h" tå! I'nte viEi;a3 t waroleruet' skultg 6å S1:l :l.ut FF (läll!re
iåi'iii-iri. .ii"i .lt ucgu t leilen nur 6n helst vrrt le!il elrer kelr cn

"äJ.-v..iot 
hn vl iiie !a en långle pto;eBd nåson.3ilEg? hrtut rDi'Ete J'g

;;;*;"å läbgei ,'ct [r trl'st ait ]chi6 slttå i btlen ocb dnä' vattöa

;:;r-fi;;-d;ga 1ry,s" "reriör glo ias bebrn bo hät # J's hads det sÄ

b@ 1 Bttt lörP ie..i'
ia-cä gs ä! Ja3 år iu Eta rD huhd eh vt hurdÄr bar Ju tngs käGlor' EUet ät

u.t-f"tå i.t aä-ttot. --tt vr' iate ba k'ld osr dåltga' led6B' fnsr il'n'
lånnteko! år bn koEtig3. ,."t år-.i" !oJ! sq! shffat rrg oa.r,Å"t" c@ yäl @Irså

;;"*-;*i. r/artör',,ir,tr,,r-anoia gjort det't v't-töt tölbluds jå3 sil r!rcket

iå*ti i"g-at 4uac'. r aet sri bn" Jag tyclrcr Lnte att dB 116 h huDd Bo;i

4r6r^i aÅ rh' cl.rl1e sF vca ecl Oer Sir uiste m' Len dår flF ?'@takten

:f;;';;;";;i"-.r' '" får EE 'erli€u r ot fa$lu' !d kät bdt' I'tt
;äil il tiitrr;"'. otittvc:'t @h lDte b'n blt bctrat<t'd e@ bn er bue;

iL: iji;-t[j-r

roooo@c@@
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q__t__t-! d""..e
Donare: Ä. Seuslssoa
cardiser 1(1+o)
PeDbroker 2 (O+2)

Caldlgd
8[I--z EERDENS åKu-.A(u (Än Ch Winsdom Stue Disk of Robgretr/Åpolliåe-

rie Canen) äg Agnete Bruzellt Hänösantl
?ehbftke
dl--t BnfBA (Rytta!6ns rlp?e!y's@ba) åg Å-u l,indqvi€t' Soilen, t ukk,

ht' 1 ökI' 1 3k1' bi)

åtr 2 Ft{rGeY (rytterene xippe/A].l Right cebd) eg s rvarsson, Eör-
!ofo!e

cÄLr,rvanE dea16.6
;;;;;;----;:-rr.;;,"uudiser t(t+o)
Peillroket 9(4r5)

Cald1ad
ömI--1 lford D Ch C-ISTaLETT-ICK CfXSCdiI]O (Roslta Pege.sue/C. J€ga1ln

Iloon trlagic) dg S Ä LinClocs, Fj.Dldd, '1 cbkk, CK, BIR '1,

Penlroks
lIR 1 llrrkksni€Eea Roaita

2 Sol'Jerå6 IsoLd.s
, S o CIr U:b Ruscb Lucas
4 Ru.ch lfin furbe
R Nurkkmienen 31aok Boy

Pehb!oke
Eeda!dli-- r

C-0,C I3, hp

RUSCF lfll{ ,fitni"6lf(S U Ch Rdsch trlir }tatb.us/R. Noble trass) åB
.4. o I-A törilöv, Iåby, 1 r1kk, h!, I skL, Cext, Cf,, 3IB
4, hp

SF U Ch $0^cK1ltr'lIOCg,N fltci( AOY ($ord Ch Ytetrn@ Prince Regent/
3F It Ch N. Li11i)äg E ltr l,6utiainen, Finled, 2 skl, cK,
R-BIEJ hp

sollEÄss FÄNTorl (nusch Lucifer/s. onette) åg t Johdsson,
Kar16tad, , skl

S o cF U ch RUSCJ LUNCÄS (S u cl nitaemeaor Black Friar/
R. Kvirrelitta) äg A o. N-A ?öm1öv, Täby, 1 chkk, CK,
uR 

', 
CÄCrB, hl)

ALr RIoET 0IRI (Ryttarene Apache/Sannle) äg E !ergg!e[, loden

ÄI! RIGET JN{IIEB
NUF(KÅNIE!,Itr\ R0SITA (Nord ch WemM Prj.nce Regent/SF I Ch

StomerldlG !'raceeca) äg E trt !3utlaLed, Flnl@d, 1 skl,
Cert, C(, B:R 1,CACIB, bp

RUS0E NOBLE t-o,Ss (s.o N u Cb Clowl€y*h.ri Inheritdce/Sp U Ch
Vatch lilliput) äg Ä o N-Å Iöm]öv, Täby, 2 ek]

soIJEaGs UFFA (Rusch Lucifer/s. Onette) äg r, Åhsberg, östlaby,
, sk1

S U Ch SOIAERCS ISOLDE (Ruscb Luclfer/S. Bo1ly) åg B AndlelsEoar
Cros, 1 cbkk, CKr BIR 2, R-C^CI3, h!

ök1

1

chkl 1

Tikar
0k1 2

Delt. ej
1



Carali*a
iffir golNET oF lolcvutt (Y{:rsdom !1u6 Disk of Robsre/l. w6lsb

Beauty) äg M Wldin' 1,1nkö!14a, 1 ukk

EE9E
Eunala!
ukr 1

V-I_S_B_Y_ don ,0,5
Donale3 U. Segelströn
calittådr 1(o+1 )
Psnbroket 16(9+7)

Ökr 1

1

1

chkl I

Delt. €j
1

1

ILka!
Delt. €J
D€lt. €j
gkL 2

1

Delt. ej

ökl 2

Del.i. aJ

1

Penb!ok€
BIA 1 Ini o llord Ch Ryttdens

Narc i.6so e
2 Nold Ch lleM@ Pllnoe

Re6ent
, Ryttarene gtt€!
4 Ryttarens Suf i.ore!
R SF U Ch llurkkdi-ets€n

Iuttt-Fnttl

ROIIN SOOD (Int o Nord. cb Ryttalens llarclssoe/S L Ch Byttsas-
Zellira) eg I Josephsoa' Saltsjöbeden' 2 ukk

RuscE MIN fuRBÄN (s u ch n. uix uatteus/R. NobLe !ass) eg A o.
N-Å lö41öv' TälY' , ukk

RYlIÄxENs ITTER (R, Narciasos/R. orLssa) äg I EoLdströn' s?ÅDgE'

1 ukk' hP'1ok1' Ce!t' Ci(' BIR ,! hP

EER ms MAI{FRED (Iot ch Falaise Teletu/Eng s o sF ch Syrolth
Foxash Jullana) äe ( Rydberg, vårby, 4 6k1

EERDANS NTKODAITUS (rnt ch Falaiee Telemn/S It Ch B, Xe16) åa
ld Jevblatt' Vaxhole, , 6k1

EERDET'IS iloRl,lAN ( ee Nc.kodema) :i4i I Eolnst!öE, S!ånga' 2 skl

S L Ch BUSCE l[IX IIAfTEUS (S u ch R. ],u6pe/StomerbdkE Pln]
Peaoe) lig A o. N-Ä Tönlöv, Tåby, , chkk' c(, h!

N o S ch KfDoR cASANovÄ

IBt o Nord Ch RYTTÅ!.'NS SAICISSOS (Butterybd of llax€ntre/
Ch Gerona€ KLlloeey Rose) eg P-E tl[elli!, 1 chkk' cK,
BTRl. hD. BIG. SEST IX SE0W

Nord ch fllNNÄM PRfNcE nECm{? (cb Eildemoor crom Plinoe/F.
Soldtice) eg E M Leutlainen' Flaldd' 2 chtk' c(' BI8 2'
CÅCI3' hP

COTTEP CYPSY GINNY
FI'I{NY OIRL

rrDoB co?PEl,IA (K, ca"ooo"/R' coatrary) äg s BiLdts6D'
I'J älkinee

EED ssEIIÄ (ee Robin Eood) äg I Josephson, saltejötadeu' 1 !tk'
hp, , Ekl

NUSCH MIT AIRIN

OIGI (S U Ch Cfo{leythoo Inheritence/Saappens ChamitrS Prle-
rose) äg L o. N Ualnquiet' Älneboala

IAES LEDA

I{ACKEKVÄnNS CAPRIRA, (S o Str'U Ch gaff/E€rdeno Eleotla) iia
I Svensson' Moheda' 2 sk1' CK' EP

SP It ch NIIRItrNTI)MF'N IUTTI-!'RUTTI ($ord ch Prince Reg€nt/SF g ch
f,em@ IterriDent) åg n vuolhon, Furlsd, 1 cLl, rt'rb' utr'
R-CÄCIB' h?' ch@Plonat

RYTTARXI{S PENlrY

S tt ch RYTTj.RIIIS SUNI'IO'!9IR (s u cu.gitae@or Blaok !'!iar/- 
S 0 ch Celonas Killaney Roee) äg I Svensson' ![ohe'la'
1 obkk, CK' 3IR 4, CACIS' h!

1

D61t, oJ

chkr 1



VISBY forts.
vet.kl 1 S IJ ch RYTTAREIIS ZERLINÄ (Int o Nord ch llelarid Leptechaun/

Irt o Nord Ch Moon Rocks Binette) äg I Josephson' sslt-
siöbad€n' 1 vetkk' CK' h!

i-i-ro-n-i- a"' l.e
nohale! !. BölieEson
Cerdigd: 1 ( 1+0)
Pedbrcker 1O(5+5)

c åriliEen
wi:z EERDENS .axu-^m (Äs ch winsdom Blue )isk of ?ob8len/Apotii-

naris Camen) äF A BMzell, Ed.mösed

P€nbeke
BIR 1 Int o Nord. Ch Ryttalens

Narclssos
2 Siggens Qulnde Rifveline
, s 0 ch Rusch Mir lratteus
4 Rusch uin fulbs
R Sddsbos Blitbe Boy

Rusca urN fun3rN (s u ch R, ulx Matteu€/R. Noble Laes) ä8
A o. N-A Töf,löv' leby' 1 ul(k' hp' 1 skl' Cert' CK'
3IB 4' hP

S,AI{DSBOS 3lIfEX 3OY (Nord oh Yolken Melry l[a,Jror/Siggens Nlce
ehf) eg ! S6nd' Norge' 2 skl., cK, R-BIR, R-CÄCIB' hp

SF U ch SIGGENS OLII'ER IHO!'ISON (Int o llord ch Yorken Merv
I,tayor/Int o Nord Ch Siggens Dusky Queen) äg T EhnberS,
Fi!1and

S g Ch R0SCE MIX MATTEUS (s O CU n. Luspe,/Stoeerbenks Plak
Peace) åg A o. N-A Töm1öv' Teby, 2 chkk, cK' BrR ,'
CACI3, h!

Int o Noral Ch AYTTARn{S NÄRCISSOS (Sutterybar of Sraxeatra/
ch eeronas (i11åsey Rose) äg P-E ![allin, stockholn,
1 chkk, CI(' 31R 1' hp

INJELrKÄ (s u ch r,ees }teltln/Kalilka) ä6 R Löf, Älta
RUscE NOBLE I,ASS (S o N U Cb Crowl.evthom Ilhelitdoe/So Sf

u ch lgatch Lillj.put) äg Ä o. N-a Tö41öv, feby

sANDsloS 3IÅc( !0LIE (Nord ch Yorken I'l€rty }rlayo"/sigg€nB l{ice
ci!1) äs r, sdd, Nolge

sIcG&{S qIJINDE RITYELIIiD (N o S ch SiggenE Ferox/Daleviz
nremi.n comflower) äg R Enberg, Finled, 1 skl, Ce"t'
CK, 3IR 2, CACI3' hp

SKOGASOS FII'FI (xydor Conquest/Hordons Eo?-O-L{y-!h@b) äg U

Eelcu1es, Eeilesucla,2 sk1' cK' hp

t.e!!Iele.
Euale?
ukl r

ök1

chkl

Ti-ta!öEr

CarilieM
EMaLår
ukl 2

ö_R_E_3_R_0 den lO.8
Donale3 U._ S€ge?ström
Ca!dig4! 4(2+2)
Pembroke: 16(6+10)

Penb?oke
ETi-1 Eerdeas tr'likael

2 sugår Pie
, Int o Nord Ch RyttaleaE

l{arcigsos
4 Ryttarens Utter
R SoSF0chNidle

sAxnrs sIR GERIANT (Di1rols cnen/S. Roxane) ä8 M vidln, Lin-
köptnA

It Ch EdRDEIIS ANCIENT aNGIO (Äd Ch Win€dom Blue nisk of nob-
flen/Al)ollineris Camen) äg C Sans6n, Stockhold' 1 chkk'
CK, 3IR 1, hp



öF-IBAg fo!t8'
cårdlEd
Ti.kar
Itkl 1

ök1 2

Penb!oke
TIK1 1

oEl

2

chkl
DeLt. eJ

1

Tlkar
ukl 2

sol{l{Es oF Ro8o{f,N (fD Ch wtusdom 31ue Disk of Bobglen/R' w€l€h
Seauty) åg U lfidia, Linköping' 1 ukk

ÄPOILfNAIIS CÄ$trB{ (Eae Ch PameL li8ae/Robg?en Solitalle) åg

G, Nilsson, Sollentune

RoBIil HooD (tnt o Nord ch Rvttrerens Narciesoe/S r ch R' ze!1ina)
äg I Joseph€on' galtsjiibaden' 2 ut<kr hp' t skl

RYfTARENS UTfER (Int o Nord ch R. Narcioeos/R. orissa) äg I
Eolnström' Spånga' 1 ukk, trp, 2 €kl' CK' BIR 4' h!

EER.DII{g tr[IKl!! (Int o s u ch Falaise leleEatanB Int o Nord ch

BtBolth FoxaBh Jullena) ä8 A AgerbJer o' T Brsttbe"S'
s;ånae, I sk1' ce!t, c(r lIR 1' cAcIB' hp' chs?iotrat

EERDENS NoRuÅI{ (Int o s u ch Falaide Telonu/Eeldeno Eela) ä5

I EolBströn, Spånga

Nord U Ch lIfRDIf,iS JÄC03

Inå o Nord Ch RYTTÄRENS N-ARCISSOS (Butterybar of Blarentra/Cb---- -c".ån"s Killamey Rose) dg P-E lvaLlin' stookboht 1 chkk'
cK, 3rB 

', 
h!

IN0ELICANS (Igenno Ludaoity/s o $ u Ch Ninnlo) äa ! Floitin'
Uppsala

sorBERGs NrNÄ (Rusch Luclfer/s. no]ry) äg E scheilin' säff1e

SUGAR PIE (se Robin Hood) ag Yvoue Svensson, S!å!ga' 1 ukk'
hp, 1 skl, Celt, cK, BIR 2, hP

ALrcE (winneq/solbergB lil-sa) ä8 c-G rndebetou, llio
CARMT, (rnt o Nord ch Helåri4 Leplechaun/leauty) atg I lelfrs'

(niv€ta', skl
SERDENS MONIqUE

HERDE$S NATISJÄ (ee Eerdens Noman) ag A Elicasoa o. M Esge,
Solna,2 skl

IflJNKEBO Nlssa (Int o Nord Ch Ryttalens Nercis€os/Alice) ä€
C-G Indebetou' gjo

SOI,SARGS UpFA (se S. Nina) äg I Åhsberg, östraby

s o SF u Ch NjxNlU (Iut o No"d Cb Bytis"ens Nalcissos/FatiEa)
äg L Flodin' Ulpsala' 1 chkk' CK' R-3IR' hp

Int o Nold Ch RYTTÄRE$S NARCISSOS, P-E walLin' Stockhole' hp

ooo0ooo

ökr"

D61t. e,i

2

2

chkl 1

Avelskl 1

In6ent resultat av Å Blunze1lr

trelsh Cor81 Cardigat EercLeus.AKU-A&r ({lnsdom Blue Dl€k of-Robgren/ApoLlina-

"r" ca*ei) har vårit på utstål1ning i i'i4Iatrd och No!8€ i Jull'
Flnlddr 1 ukt, 1 uklt' h?. nonare: C' Slättne
Nolge t 1 ukl; 1 ukk' cext' htr)' BIR. DoBsre! K-s Wilberg'


