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corgi.Eällskapet (1. SveEska l,,elsh

Co"Bisällskapet) bildades den 18

feb, 7961 Cs är eD rassektion ino6

SgD:s (Specialklubben fö! sällskaps-
och Dvär6hundar) intresseodråile.
sSDi6 Gekreterare: ttlla seeerströn,
SgD är aG6ocierat ned gKK (sveoskå

Kennelklubben,

Ingen har väl ltuntåt undSå att Iä884

närke til1r hur allBänheten på sista

tiiien, 6eal kve]-lspresdens benä8na bi-

ståldr reagerat alltoer degativt not

butralar och hutilägare' tlvärr ä! kriti-

ketr i många fålI berätti8adt Een det

stora fLertalet hundlägale ti11!ör iin-

då inte denna kate6oli, ne4 60rl v&-

ligt är det ilen störande miaoriteteB

son dlrar uFpmärksambeten til-r- ci8.

Därför kan dan Eon huudägare iate va-

ra aog försiktig! det fj.!n6 kon6unal-

politiker, sof, vi11 utnyttia 6tuåtio-

nen och göra oig Populärs Senod Xtter-
Iigare inEkr;inkninaar i 1.år rörel6e-

flihet. Det enda och bästa vi kån sätta

eoot är ea a1lt bättre b@dhå11tring.

Jag tlor att 8d har flera nbilighete!

till deitr, oc-r dcn oan fJrst vil1 för-

6öka påvelka är a-1-14 son tänkt föda upp

eE va1!tul1. Det är länpligt ått i etr

tid, då det producelaE aIltför nånga

hundlar, vara ytterligt kritj.sk not

avelsdeterialett d,v. 6. aldr;8 avla

på sådaaa djur so! är behäftade mcd

fel, oentalt eller exteliörmäEsigt.

Våra raser är så soå nunerärt sett

och hitills förskonaCe från 
"asbuad-

na sjukdlonar, f,en ä! vi idte tillräck-

l-igt uppoärksaEna knn vi EaturligtYi6

rck6å drabbas, Därför är det viktiEt

att anmäla alla pa?ningar och vaIP-

ningar titl avelcrådet, Avelsxåalet6

lann är Rue BerglunJr ocb hars aalress

och telefontrubne! finner Di hiir bred

vid,

llka kritiskt 6on nan välier avelsdate-

rial an6er jag att dan bör välia köparDa

till sina valpar, Man bör up!1y64 en ev.



köpare od ått corgiE både fätte. dlet ne6ta on 1ätaren6 kvalifikationer

och skäller, att den behövex nycket och ile två-och fyrbenta elevernas i4-

notion ocb att nan 6y6selsätter si8 treEse och entusiasm. Mi8 veterligt är

ned ded. Man bör inte treller sä1jå vi också deu enda tasklubben, son har

valpe4 till en fadilj soo gett upp egen Etudielealare, hon olalnar kurser

för ett ba!n6 tjat, och dlär varken över hela laddet Bed studiebidrag och

mor eller far har i4t!e66e för hua- lokaler, och både SSD och SKK har vl-

deD. Col8in är j.nte en nlättrr hundr såt intreEse för dletrDå foro av vår

den dåste få en viss uppfostran.r' verksadhet.

annars blir den odräg1ig, klokt envis TiIl våre[ p]ucrår vi en ny kurs i
och stark sod den är' stockhofi, donna gårg i genetikeDs

.lag blir så fruktanovårt ledse! dä! gruaderr för att sedd kunna häDBa ned

ja8 får veta att hundar avlivas all- i eE der avancerad geqetikkutE. vi bfir

deles i ooödan bara för att cle hae- gfada od de 6on är intresseraile ai

nat olänpligt, och jag önskart att kursverk6anhete! höt av 6i8 til1 Gunnel

de 6on fått eB valp, som de inte Knutsson,

klarar uPp son vuxen' vi11e vända Ni 6om inte är nedlennar i sKK och där-
6ig till Corgieäl]-skapet. Kaoske kan för inte åutomatiskt få" Hundsport i
vi hiälpa till att placera od hu4de4' brerlÅdm .ritt jag råda att köpa Hund-
kanske det bara behövs ett bandtag sFort€ jurnunner. rtron sKK har nad näd-
rent "lsykologiskt". Att be ou hiälp ligea beslutat att benöta huddbåteriet
är iEget att 6kämas fört nen nog tvck-rgaoo ett stort upplagt projekt, som

er fiM det ä! förkastri.gt nät unga, fått nannet IIUNDEN r FRAMTTDEN. Det
fri6ka, vackra hunda! skalf behöva be- är uppdelat i fyra del-plojekt: A.
tala neil fivet' bara för de råkat han- Hunden i sadhället, B, l{uDdea6 }ety-

delsc för rännislcan, C. flundaveltrt

Ei rasklubb ä! en infornativ sektionr och D. Iafordation. Inforbation om

som bl.a. har til-l uppgift att sprida deda mål6ättniBgskoonitte'och P?o-

sundl och b?a iaforoationr och ett vik- iektglulpernas kodme? 6om 6agt att
tigt steg i de! rikttriBgen anser vi ?ubl'icera6 i Hundlsports iulnunner,
det är, att aktivera hundä8arna till TitI slut vilt jag bara öasks er Er
att aleltaga i kurser' €åvä1 teoretis- cod Jut och Ett riktigt Oott Nytt Årr
ka 6on praktiska' ocb santidigt passa på att tackå för
Vi har f.n. en dressyrkurs i egen regi I9?4, sod varit inBehållsrikt och po'

på Gärdet i Stockh,olo. Den leds av sitivt.
Börje O166on, son ånser att det är en

ovanlig kur6r i6r i al-lilänhet ninskar

dtalet dleltegare efter en tidt ee!

här bar dlet i 6tä1let gått 6å, att vi

btivit ller och fler. Detta Eä8er vä1

I!grid .Io6ephsoa.
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Några iDtryck fråa l{elsiagforsresant
töie, uader och efter. kunde köra ända upp när vi skurfe heo?)

Man ke 6äBa att det-böriåde ":u"i..'1.?il:;"rlul'åfrii ltå"iuåli"'ililåii;"
två nånader sedu, då huotrun beEtämdeii"i-aåi-ia"åi'.örigt i"r!.r6en, kanelce
ett rrNu ska du åka oed tilf Eelsing- ,o, *oratiOitt"trinien, nen-i övrigt
for6r', Bilietter tilt l-ämplia !:: ?"-;;; iåi u"r. rii."ai;ålist bra var d;n
Ekaffadest och sedan vår det alftsJ tavla vid larie ring dår atta hutrdar-
bare att 6e tiden an. 5ä snarnSon_. nas DLaceriDs och resuLtåt notersdeG
BLönale een bort resan t till PIötsligti.å ia"n"a" f,rtctcor så afla kuude se.
en freds8 meo upPtäckte atl det var
iDolBoB det 6ku11e resa6. Efter beilön4ingen, soo var klar klocka

Avftird klockd r8oo 
'veask 

tid rrån ltu::.'::;"::t.lä:i *tt:i*'.:l"i;l L*
värtaa meal en hyffEad båt ned bar och ;;;-åk;-;e;- röt d"o .or inte ä! så in:
aUt. Vi var lite orollga för hu. ou.-rruuu"..d blir det fite tråkigt att gå
detr €kull,e klåra en 6jöresa' Vi var ..n,a.t" på hcnresan, pitletr föralrevo
dosk l-ovade ått det gick bra att ra6taliåoa unnai nedl ett besök i restauraate4
huadetr på ddck. vi va! också ute dtu i;-;;n-;ä;;"-i;.;; "t; 

tro att vi åt
ned hunden flera gåtrger, 6ad trots ;tr;;.; äet gSordc vi inte! sedtil vi
att däcket var 8rönmålat' sräsfärs ' ,;l; ;;;r;-."i'priset. Äto"åtod u."r-
och fullt med Soda lukter från aaaru [oi-,---- ae" 

"ås 
ut 6om kokt fruko6t-

hundår vä8rsde vår eEvi6r ått slå tårrl lflt" blev det ett alas ö1. Eus-
tletr å11ra 6ou diDota liua drill. tru4 köIte en ordtinarie limpsmörgås,

EoB tyckte vär att det var '|lino'hus." liå""i"::;"";ä:: i:i'1":t:lll;luåi;"'r"-
För övri.gt sov ho! hela överresan. fattning väfdigt mycket folk. Må!6a koft
Eustrun och jag sov inte, Kloc\ao t"an oci rrateåc på finsks el1er Evenska
O9OO fin6k tid anlände båLen till effer Uåaa aelarnå. Ea yngre nsn i tio-
EelsinSfors, Finska Kennelklubben åruålae.n fråeade på efleioj.ddagen nin
hade ordnat en busst oodel1 storr hustru nåsot iå finut" och hon svarade
son häntade oötte och kijrde allå automatisiit "i,teUsh corgi,', Jag tror
huidut6tättEingle6eBerärer tiIl ut- för sin ilel atl han frågade vad klockan
6tä11nitrgen, VäI frsnme gältde det uttu"t. V:. måEte åka ded busGen titlbaka
sDabbt få tå8 i etr katalo6' så nan ttii tåt.o reatan klockatr I72O fiBsk tid
vi6ste om da! haale bråtton-till riag- ;;;iö; vi inte hsn 6e vilkea huEal soo
eE. vi haale e4 halviimme på os6t ui"t g""t in shov. I spetshuntl6grulpen
inEan bedlönBingårna börjaale 6å det sick i varie ia1I den Corgi son blev BIR
var ingen dirckt panik. Andra 6on iiaare titi tina..
vi talade med hade tyvärr fÄtt rusa
direkt från det dYcket blöta väd-
r6t in i ritr8en. Det nå6te lu in-
verka gå redultatet oh man kom ned
en b1öt och enutsi8 hutd' tYP OId
EDB1ish sceepdoSr son Bå8on hade.

Vi letade först uPP vår box, mode11
l.ådar dvE trätial1ar ned väggar e-
mellåa , För dc 6tora hundraserna är
detta !åturliStvis bra för att inte
6ägå nödvåindigt. Men vi tyckte nog
att del, bfev vätdigt draSigl' speci-
e11t 60[ vår box 1åg nitt för en
ytterdörr soE Eä6tan iämnt 6tod öpp-
eD p I a den storå Publiken'

geild var det dag6 att bege 6i8 ti11
ridgeE r ring nudoer ? Iåg i ett
.ooåt bou, o;h för att kodna dit nås-
te nan gå tvä!6 över ea större PlaD
6on pga det ihärdiga regDandet ner
Iiknååe ett inndhav' (kansko båtcd

Klockaa ISoo fitrsk tid Lade båten ut!
nen tedlatr när vi steg på bussen utan-
f6r utEtällninBsliallartra kon dlet kraf-
tiga vindilarr och vi kunde atra vad 6om

konna skul1e. Det Sjorde det, När det ef-
ternågon tinoes färd blev dags för dldd-
ag haite antalet passagerare reducerats
till ett minimun. llustruds anBikte fiad-
rade realatr på ett tidiSt 6tadj.ub kulö.
och bon intog horisontalläge, soo bi_
bebö116 till nästä dags norgon. De

farhågor vi. hade haft ått huaden kaaske
6ku1le bli siö5iuk visade sig helt obe-
fogade. Eon sov som en 6tock hele natte!.
Måndas morcon var vi i hsnn trötts oeD

eanukä nijjåo' bärande på kassar ned alle-
iaaa innåtråtr. l,edande en hund son såg
ut son ridet var vä1 ia6etrr.

Kri6te! SveEE6on
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HOSTTMI"f

Fredagen dea B novenber hade vi i Göteborg en höstträff på OditrEluad,
en oycket trevlig och välutrustad lokal, inrydd i en gannal herrgård,
Vi träffades kl,ocke 19.r0 och efter att ha ätit lättegoda 6nitlar,
ö1 och dricka, taladle vet.doc. P.O, Gustavsson lite oo We16h Corgi
och on sitt för6ta oöte Bed deanå, A11a hade vi frågor och syapunkter
aon doc. Gustavssoa besvalade, dedsn vi drack kaffe och åt tå"tå,
Säkert var det nåaga frågor son vi iBte hann ned, så vi hoppa6 att
aloc, Ou6tavs6on kan åte?ko6aå vid ett 6eEare tiIlfätLe. Lotterna

Bick åt son s!ör i solksken, tack vare a1la fina viaster son 64älla
dedlenDar 6k?iakt. 27 perooner kon och aLla soe haatc möjli8het hjätp-
te tiIlr vilket Ekapade en fi! Etämnitrg.

Ei Lyckad träff aLttså tyckte vi alla 6om vå! ded,

HUNDgÅ],irNINGSKtrrS

flundhållningEkur6en i. Göteborg blev etr 6tor succe,blanal aleltsgårna,
Nil-s-Erik ryde{ soB lett i(ursen har gjort detta I)å ctt dycket eatu-
6ia6ti6kt och po6itivt sätt , 6on baturligtvis har 6nittat av sig på
oEa deltagare. Lokaliteterna på Ma6thugg6teras6en var ett fyad både
vatl det gä1lde 6öte6loka1en och cafeteriaa där vi på la6tea kuitrat
få kaffe ned dopp fö! ed bi11ig lcnnj.ng.

Son 6ä6tfö.eläsa?e har vi haft Ä1f Jön66otr sod höl1 ett Eycket in-
tleesant föredlrag om bur nån utbildor ledsahuudar för 6yn6ksdlade.
Det var nånga frågor son blev betysta den kvätled.

Två eöndagdr har vi träffat6, en söndlag viil cunnebo 6lott, dä! vi
Eed våra hundar (IOst.) fick en lektioa i hur n@ visar upl) 6in hu4il
på utstäUaing av Nile-Erik Rydei, Efteråt tog vj. ea pronlnail ocb
don ne6t oltinj.sti€ka av 066, son trot6 det hotaEde vädlet hede ta-
git ned kaffe, håDn l)lecis bjuda oss &dra inn& regret kon,

Sönalage! den 27 okt. var vi på dea mycket trevl-iga och välGkötta
oilelbergs keme1, där doE föder upp Rottweiler, mols och låaghårig
tax, Värdpeiet visade rurt och bjöd o6s (I2vuxna och 5 barn) på kaffe
med Jättegott dopp. Det var roligt att se den lugda och hsrmoniska
atnosfär eom rådde mellan värdpa?ct och huailarna, och son visa hu!
lål8t nan kao koona med ea hundl on dd fostrar ded Redl tåIaEodl, kob-
sekvens och våinliBhet. Vi vill gäraa tacka Ni16-Erik Rydefr AIf Jön-
s6ou och herr och fru Odelberg för ått don gjort ku!6en så onviixl"ande
och lälorik, Natu!1igtvi6 vill vi också tacka fru Ahldin i Eu6docle?-
förbu!det 600 har gjort kur6cn höjfig.
0o lntre66e fions stt vi foltEätter kuroen, även för dig son j.nte
verit oed i. höei, eå hör av dig til1:
KJeLl Wigaadef rel, AtO2/72t48 elfer Björg Graalundl tei. . 2t?2O8

Björg cranlutrd.
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Stt bra sätt 6tt Dotverks sprtckbtldlttaal I trup-
dldoEå eller itrltstl-oa dells tÄns ocb t klofe!-
t.trar €ob huden ke fÄ at .lltför lyokGt 6ladkr !.Ra
c11€! anö oob vdF.eft, er stt pe!6le Eed. 6n 20 t
lÅNNIr-elYcERll{blandnlrg, son bcEtåll.i pÄ E?otck.

lOOg kostar c& 15r-, !e! d.€t ä! dt?Rt, Bä11 upp aåg-
!a alrolpu pÄ ett fat ocb doppa en tolt rller o! llta!
p€nse1 däri och penEla rut kant.ma pl trepqvnona'
övor 6u1& och Ealle tåtna. Lyft upp hålot 6vrt klo!-
na och LÄt oa alloppes sura6 1n i budon. ?atssn bltr
11,t. L1åddlg, leu alet 6ugs 8s.ka saebbt ln t huds.
IÅt hud.en sltta kvu eE oted på boldet och torke.
Jag hs! inte uårkt nåqon fleckblldDlna pÅ arttor .1.
dyl. gör 6å bä! 6n clle! ett p* gåa6er i teokaD.
llår sväEd ook6å den vdllFa teoosfvsr 6oi llu bmks
te 9å före ploBeoeilr nzir det d! köldF?ader. (S.11cy1-
s:E;taLa' lbrevuetå hudgAlva el.ootrv. ).

tubro A6aa.!on

'ileLsh 
Carg, vaLpar

av Qctd Kv,t,Lite[ ach e(ler

väLmer i LQ rad e (' ii r ä I d rar

SSrer gada hem

tlar[ro Dssarscn ocf4llg!



Dre66yr av två octr fyrbenta varelserl

Det där bed alres6yr det är 6vårt det. 8et' cå stt don får ett dre66yrpa66
vart Eda 6å funge!år det ju inte de6s-

vi hår Ju gått några 8ås8er tru på värre' Det är sots oftast så nycket att
Cprgi-såltiicapete-dreÄeyrkurs. iom att 8öro hemna-och 5k411 hundarna hå114
eiaitare hunaåss blir alldeles yra sig vid Bod bä1sa mentalt och fysiskt
i 6ö66d av 6iaa virriSa 6en välden- när don är en6anba i fleta tinmar dag_
aale huscar och mattari alressyrförsök. ligen, nåste dom ju aastas o"dentliSt
Eb 6ak står dock k1årr dlet är att oån morSon och kvälI, så på grund av tids-
skulle hå blivit dresåerad siälv ett nöd nåste nan ju ta bä86e santidigt
;;;-;;";; ii""" t* J"" "is iå hunden. Eät det är lrodeneddags' Därför råkar
Fö; j.ntelligenta 6on hundarnå är' fär nsn ju ofta ut fdr att den huEdl 6on

doo 6i8 ju [ä*tig"o folt hur det bela itrte iust för tillfäir':t är förenåt
6ka11 äå-tiu-, ainat är dlet ned 066 för dressyranstränStringarnri^3er 6ig ut
stackaie nib.niskor 6od gIönner oss Etup på egna striivtå5 elfer också känner
i ett. Fast aan så vä1 iet vad nau sig 6on förc6ål för 6stte6 rop och

skau, säga 6å kodder na! på si8 6iä1v åthävor och komer och gticker sig
ded att ;itt i allt våndade oät "tr*- 

enell-an hola tiden så att I'fotrr och

dile användla dlet vanliSa pio11"€t i8en. ilBitt" blir ett ända knuffandc och

liols vaal dor ilåtte sucia iaonborde bytadde den enå iBnatrför dleo addra'
6ver sina hussar och nattar. Själva Vi bå" koBrit så låEgt att gå "fot"
säger don iu kort och kärvt if;år vad utan koppel går bra' de! enå utEdför
doi tycker-och vill, nedad vi aEväBder och lito fradför den andrar nen vid
l"i. iåog. tirader iör att uttrycka 6itt bLir-det-röra iSen' Då sitter
oss.- Fait det där I'råtet 6om instruk- d€n ena vid 6idan och den aÄdlre fras-
törer och analra kodner med cn att iör och 81or uPpfordrande I)å nattet
i""å." i"t" iörstår anart a" to"ta uagofär ion "väi skall ja6 nu få
koodanilon, det trot jäg Yad jag vil1 plat6?r'
cd. Vj.sst be6riper don ävetr lånBE
Beiis8ar, trits-att dlet är s1ö6 ded Snart har vi koeelt från till inkalL-
både ;id och t?at när det biir myck- ningen och det skEl1 verkllgen b1i
ct bättre "."ulltt 

av enilasr ett ord. EPännsnde att se-hur deE egDa hunde!
beter 6ig. Att få hundarna ått bfi

Hur son helstr nr har vi gått ett aDtat etående på stä1let vid ilstar!årr har
r"tui gå"e",. åch tåra sDå vänner bör- vi tack och 1ov lyckats nec; tidiat'
i.t i:.i littiut lvais". Ä"u" iötata. även hemda' För nät don är två och

ötiiirt-"å uråit rå ii tiofarighet, tekrvstnaden komner, snor dom i iväg
bö6år ocb värster, 61tt, plati och son två nystan, och ä11å 3än!i6kor
aaära svåra ncmeat. Det är dessutod och tillfäl1etr ät verkligea inte po-
."fi"t fftr förare!) tlots iit alet oitivs för lekaDde huÅdar' Ear &aa

åt-tåiri-""rt rriå.igi på ca"a"t' 6edan son vi fått en 'rflmförhundir och

o* !:,f"t så nycket frisk luft nan en rtbakoohundrt on jag så får 6äga och

får i 6ia sedan. När nan Eedlon koo- vägavståndet deo enelfan kan vala 8aB-
;it t"; ;s"" ocb har ätit' kan huna skå stort är det gkönt att' åtninctotre
och förarä vetkli8on necl gol,t 6as- trot att dea san iate för tilIfället
vete ta en sköa niddagslur efter väL- når står kvsr till-dess nan hicBer fråo'
för!ättat värv. SedaE skåll det svåra lrplatsoomentet'l

iEnöta6, Ja son 6ynes har fi a]-la en

Heddå 6ka11 ban ju sedan lraktiGera knogig höst f?adfö' o6s' Vad sod ty-
äåä-irlä'i.a"--t"i"trp"it"i bådc för d1i8L märki när nan gått På kur6.ett.
nattes/hu6ce6 och hunden6 övniogt men tag är.-9tt man iir stora k:åv bado pn

;;;;;;' ;;;.ip"t ju att nu när näite sig 5iä1v ocb aad'a och sättet att skö-

""i-i"e 
ai i-vauiig nilJij igen så är ta-hundoraa' Mao blir oboervant på vi1-

å"t i"i" "a viktig; Låi!;re. Därti11 ka i ens on6ivning som åker soo en van-
konoer probleoet ätt fa." flera hua- te efter den äganiles hunden och vlika
dar non'enten Eamtidj.gt 4är ilet bara sof, är herrår i e8et hu6' Des6utoh ger 

-
ri""u tiireete t:.f1 än rorare tiii det eB viss säkeriet att k:una hunden 6å

"rta"6t.a""ti 
6ä8a. Det är kLart myckot bättre soo fra! fär sig vid arbe-

atl 1ä6 legriper itt ogentligen så tet decl dloa' Det konner iu fran aya si-

"t"ri"]irs"eå'". 
med ei hund-i ta- dor ho6.bässe parter frånför/a:il"i **-
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steÄ att behärska 6iB' Därför 6kutlei .],ör.lcgen den-5 oktober bokstavliB'eni"r' :"'
iåe verkl.iEetr viLia råda alla hundäg- rrnD in, trotÄ ntt vSddrlaksprgfeterna
J.! .ti åtiinotoaå .n gåog i si.tt tiv vi6at ea so1 i. näraast föregående feddugns-
aå en alre66yrkur6 och att Ekaffa 6i3 prognos. Att det blåste iskatlt och lera!
!a oaesa trevligs bekantar både två- 1Åg som ea väl].ing 6jorde inte oss som

ocb fyrbeltå, o"h hoP!.n att detta arrdgerat Corgisällskapet6 uts-tä1laing
blir ;tt återkomeadå in51a8 i Corgi- 1974 på nåsot sätt lyckliSare' l{en ändå

6ä116kåpet6 arbete, vi1] ia6 påstå att jag säIlån varit på eo

rnser Eorm6t?öo :å:,il1't";;::l'iåilfi,:'llif,l:3ii:l
Itltlt!l:i!!:lilllr!lr1!llllllll!:l Dodaren, Rainer vuorineii lyste son en

60I i sitt ordga segel6tä11 och tyckte
det ver som i Engisad. g6gtalaranlä98-
njtrgen son vi biivit lcvsde fems bara
inte, f,en crsattcs å det suverätraGte åv
Easså Ekn"o, Ringsekretelaren hade fått
lnfluensår den då hoPPade Aan l'{åri Ek-
han in uta! att ne ens behövde be on
det, öeer buvud taget hoppade md in där
ssn behövcle6, bar iaffe, sålde soörgå-
6a!r hjälFte vetelinären, bar hundar
åt varann gedom l-ervällningen.

På pluen där sjäIvå bedöil1ingeD skodde
fanns der i allå fal.l eå nJ'cket Erus att
hela huidarn6 Eytrtes, ävea 'ralparna. 50
hudar 6tä11de uPp, en del haale reot
långt och kon såväl från Eaf,plitrge 6on
Upp6å1a 608 Stockhoh och Sollentune,
Föruton den alttid 5å charniSe valp-
kla€sen uplskatl:adeE 6ärskilt speaial-
klåssen. I den kls6sen fick de hundar
6täua uppt son anDats aldri5 kån b1i
bedömda på uanliga utställningar, på
grrnd av v:s6å snå dcfekter 

"ch 
brist-

er. Det trevli8a var att se }ur donare4
bedönde dessa hundar ned såoma doggrana-
hct 6on de övriga.

Stänningen runt ringen liknaale den gon

brukar vers vid etr boadeuktion, irga
sura einerr inget gDä11, en Senerö6
stänning 6om nan tyeärr inte är van att
oöta vid störrc utställninger. Det kan_
ske är son Rainet Vuolinet sat att ut_
6tä11nitrgår b].i.tit Litc för fina. Man

behöver ju iEte vara Bärskilt lyhijrd lör
att uppsnappa illljtl.igs och svundsiuka
l(on@entarer runt r:trgartrs på Btora ut-
Gtällningarr där resultaten av bedöd-
ninAarna betydea nycket för uppfödarna'
Ja, sllt 6lutade bra, ai-1a hundar fick
prie, vi fick ännu ott bevi6 på stt cor-
gin är eo huad, sod tå1 eIIa väder, och
ätt corgiägarna niasånn inte heller 6år
av för håckor. Taok alla vänner i corgi-
€ä116kåpet föt er tåpperhet' ert goda
lrunör och €11 er hiäIp. Ingrid Jo6ephson

ionsböte:

Onsdagen det 23.IQ'7\ träffades
Ingrid Jo6ephson, Ierry Dillelbeck
och undeltecknad för att nätvar
vid SgD:s infor6atioasböter vid
Fi.ldhu6et på Gardet i stockholB.

Ann-Mari lladda!1und talade om ras-
sektionerna6 betydelse för ctt
sprida info?nation ocb kunskap oo
den eBEa ra6enr att genob infor6-
atj.o! i dedlenstidli4garr kur6-
verkGanbet och andla åktivitetet
arbeta för etr bättre butrdhåIfDiog
och sundale huadar.

Det tqlades on de egla klubbarnas
utEtällaingsverksaelet och on det
verkli8en va! nödvåiidiSt ått son
vissa klubbsr ts ned analra raser6
valpar. Vi fick iBforBåtion on de
aya stadgarbar nen od etadgarna
6kri.ver Ingrid Jo6ephson utför-
Iigare på aEnatr l)lats i tid[iagen.
Fvällen av6lutade6 med en bit Eat
i reståuranten utanför' Där vi
flck tillfätle att bckanta oss
nedl lepleEentanter från andta
raEsektionet' vilket var eycket
trevli6t och 8lvatrde.

Yvonne 6Yenssod
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lrelsh CorRi iakthund?

När jag köpte nin ldelsh Cor8i Carcligan Just 4är ja6 frå8ade ai8 detta kon mio
tafaåes aet nycket 06 ra6ens fördlelar.1illa taxkonpi6 ner från lerbanken.
E! av dleB var dlen utpräg1ade bri6teB Ilan stannadlc upp och tvekade någta sek-
lå iektintreese. Efter6on ia8 redan undor- och då kon räven uttrippande 

"
hadå en jakthund- en strävhåli8 tax- å11de1es bakom honod. Hoffnan vlinde på

iy"tt":ås att detta tät myckei bra' huvuilet och ka6tade en blick på räven'
Corgin sku11e springa vid flina fötter son stod oindre än 2 n bortar men rea_
medåa taxen are-v i i3ärran octr jag geråde inte. Hatr har, Eåvitt jag iät
sku1le inte beböva känua mi8 ensad. a1å!ig 6ett en räv förut och efter dlen

hasti6ä blickeB trodlde han tydliSea ått
Nur ett drygt år seaare, ser ve.kli6- det var colgin hu haile sett. leionel
beien ut så här: taxen drivcr hare var den son snabbast fatts'le €ituetio-
och rådjur och corgin dlriver 6ork, nen' När han fick syn på räven satte
katt, a;dra buudarr reEtiurår och hu av son slciuten ur en kenoa' Ett
rävar- fast utatr ska1l. Eistorien oed ögonblick bitdade de en ut'lragen tri-
rävei har ed de1 po:inger och Jag skrev angel - Hoffdan ocb räven eon stirxadc
Eer alem för att telysä corei"i iå!e- på den annalkåndle co!8ia' gå Sick det
sidiShet. up! en taLgclank för taxen' [atr vätrdle

sig on och stirrade På räven. Denne,

4ävjakten uts?eLadle 6ig en soliS och som 6äkert eldri8 blivit iagad fö!!'
vacier dag i törisn åv sePtenbef. tvekade etr 5ekutrd innan han 6atte fart'
JeB haale iarit uie på skogspronenad Så försvann de- räven fö!st' därefter
meä uiaa huodar- taxen Eoffman och corgin och si6t t€xen, sod var atum av

colgin Lejonel- ett par tinnar och förvåning' Kva! stod i8g och benma Läg

var-på väå hemåt. vi hade htranit kaderan - aaturliStvis!
ti]-l ea gannal, övergiven ste4kross
son tåg ia 5Oo n ov;för vårt hus, De fårflockar sod finns i SraD6kapet
i ett ;indre skogsparti. Tåxcd hade bevärdigas a1dri8 m€d en blick av
hett nyligen kl.aiat av ett nycket LeioEel. När uppfödaren talade on

;;;; ;;;;'pt gissninsvis her! och au co;si-rasenE slårka valtinstinkt nåtte
rotaile han oci corgin Senod ett tätt- haa inte ha hört på.
bevuxet skogGonråder cirka f0 n till
hö6er om dis. Ptöislist upprattade åå:;::":;""'"tt
ia8 en rörelse på nin välstrs sida'
Nä" jag tittade dit fick iag en
diffuG kiiaEla av att min corgi !1öt-
61igt råint i vädret. Efter nå8ra
sekunaler fattade jag att det var en
räv lag såg. Det var en fiolårsunge
ned iöd päls och yvig svans och han
stod cirke 15 d bort. Ha klev i ri-
€et på långa 61ånka ben och stirrsde
intresserat åt det håI1 där buddarna
var i färd ned att knäcka kvistar
och önubbla över 6tubba!. så försvann
hd och efter nå8!a oinuter dök nin
tax upl. Jag viEade honom på de färs-
ka räv6på?en sod hu nå8ot förbryllåt
oea energi6ktr toB sig an. l,eioDel
och jåg fortsatte ner i kroEsen'
Hoffman rotadc omkring i fen niE-
uter, eå fick ieg plötstiEt se rä-
vea igen, några meter ovarfö! ni8
uppe på 

"o 
letbank. vi.nden b1åstc

ifrå! honoB och bsn upPtäcktc mig
iate, Men vail sysslailc Hoffden ned
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3etättale: Gerona'6 Gofden 011mert Sv och Port. chel)ion.

Vt f1öA hit, Matte tyckte hon viL-
1e ha ned sig de hunda!, son !å inga
villkor skulle kuna aopassa si8
tiIl nya ägare, så det blev 1,brgg6-
Py6ge, ?earlitta, taxana och så
jåg. P€dliita och iag fj.ck var
sin bur och stuvades in I bagage_
rwet, nen IIJrgge, son är BYckej,
liteD, åIcte grstis i kåbinen' där
hon vid luchcags tog sig ur ain
båg ocb Iäi sig natås er ddlle ?&s-
öag€rare, nest Portuglser. På tål
on pottugise?' så är de faktiskt
väldigt snäl1& not bundar. Det
linns förstås mdåntag, den det
ä" ju så i hela Eäaniskosläktet
överå11t. Vi bodde först På olika
hot611 (vå!t nYe hem skulle först
bli tafiyttnihgsklert oq I nåaader) 'al€t bästa var Torrafta, d6! vi bod_
de 1 5 måråder. De! behövde vi ald-
lig gå i kolPelr ben vi uppförile
css också nycket std.dat På st?sden
:ch siorde ifrår oss på etb stä11e'
diir iiga Räaniskor kom, så det 3åJ
llen det där Bed att åå i vattnet
fö]I inie i vår sn3k. Jag för mi
del gilla! inte a1ls att bI1 blöt'
od vi va! på b"o!6nad uder regn-
perloalen - solen kanske s<iner aiir
Eau går uti oea så komet det P1öt3-
ligt ea Yå]ds@ skur -- och så fort
d€t började dropPa så snått lar det
vi €oE stack ulp t'i1l sulemercadån
(matbköpet) fö! &tt j-nte bli blötat
nail,e blev elltid btöt' hon har 'iu
bara två ben att sPringa nea. Två
gång6r om årei nåste iag emellertid
stå.ut ned ett varnbsd. nen nesta
tlalen har vi ånti-fästing och 1o!!-
halebaod !åi .iag får sdlle loppor
nen taxana gillar ati iaga igelkot-
tar, son har gott on lopPo?'

Nu bo! vi Eedlan litet ne! än två år
1 vårt nya hem; vi har en toot !å
1.010 nz Eed -st?ingsel oDk?ing' så
vl hat deL väldigt skönt. Det dän
Eeal stängsel gillar ja8. Så snert
lag hör någon vidl grinden, så är iag
aa" tillsmss ned Pearlittå - hon
€käll"er försiås - Een j4g bara d?ar
upp ]äppen och morrar. Då törs ingen
koma in, förfän na[te komer och
tela? on för mig. ett de får. hn del
sv våra vännel" soD giflar os9' aläp-
ler iee förstås in. nen ]äneEe en
iilt-tät"*"".o utan satte får de inte

konnå; i så fall nafsar jag ded i be-
netr. - Vil,rnen gifl"a! vir .för vi håt
en här1ig g?äsnatta med skugga waler
en stor nirosa och på telrassen är alet
också svalt och skönt^i skuggan trots
dlen stora hette - ,0" i skuggan. och
nsn vånJer sig' Bin pä1s är iu luftig'
?å vintemt nä! alei inte är så våmt'
får vi för det nesta fölia Ded i con-
bibilen och då ha! nette också lättar€
att få on pl&ts i skuggd. 0n hon ska1l
gå och handla får vi siaMa i bilen'
nen skåll hon åta. så föIjer vi bed
och 1i6ge! snä]1t wiler boldlet - ob8!
jngen av oss tigger.

-Bs gång on året 8år vi ti11 vetelinå-
ren för ati få en spruta not råbie8,
det år det 1aa !å här och utan det
papDeret ke nen inte betela skattsn.
Jag stå! som vekthud - ale 4ilra är
lyxhunda" - så iag betå]Br endasI Esc.
l0:- (ca Xr. 5r-) För]Jdhudar be-
ialar men Esc' 1ä0.- (ca Kr 1O:-) men

i år blev Peallitta också Yakthad'
nåtte såtte bara en €@an ågale - fö!
nd fåT inte ha ner ån en vakthund.
(d ni tänla e?, ett första åiet, då
vi inte p?ataale portugisiskar blev jeg
registrelad son bleBdras - mi*o - för
här fims inte oånga welsh Co?gis och
d.e son fims bor uppe i noldpoliugal.
Många portugj.sj.ska oixos ser faktiskt
ut soE iag lite eirend, nen ale ha!
förBtås inte &ina vackra färge" och
iLo flestå har 1ångå svanaa!.

Jåg har varit på utståI1ning tre 8ånge!,
så nu är iag portugisisk chmpion -
mina ddra cett räloas inte för att
b1i portugisisk chupion - men on por-
tugisiska utstellningar skå11 iag be-
rd.ttå en md gång. Det är nYcket ro_
ligt på en sådar både fö! huda" och
Eänniskor.

Eiärtliga häl8nilgar tilI alIs corgis,
rea mest till nina bam och badlam.
Sede iag lämacle Sveri'ge tycks faBil-
jen enellertld inte hÅlfa så nycket koa-
takt, ej heIlet går de visst på utsiål]-
ningar. lXr skåims på er' kom thå8! att
den båsta för dag€n vinne! al.ltiil tlots
favoriter, tånk på fyskland' son blev
värlalsnästere' ttots att llolldd vat
f6vorit! I !

oooo00000



ode tl1l etr Ta1D.

h f1ien i'alp ned.'E@et Bobby

ha Fon e! b].irt b11vIt s hobby

f,ö! tYå 8@le peaEloEälelt

fast @tte åir nog den. Bon 1ä!e!
att Eest slg iilg€la on hane bäata.

uen svåxt det ii! ett 14te fresta
6ig 1111 att Ekåim bort eb l-iteE colgl-

hed ögor 6on kan be nch bö@ on godlat

liii hs vsit duktiS att ti-ta upp ai! Ilusdes

tofflot och dito etrm?o!.
M€lvad 8Jolde det aä! Iluese teg
och tyckte bd Yar Pigg och 5öt'
vad. ska det b11r Yi å@ tröt?

V1 bo! atlL a11} he gö! :i! bäs-tt

vaa[ ke han hltta på hanästl
Jar det btr 1ng6 veta.

Ett lrtet bidlrag och tack för det lilta
lusfröet slaiver Artrlal !&rssoErcxöDdal-;

Gltin llte bort att ge nia vaLp kall @de! uppvtixttld@rBlafr
futg @al w].penE kost ocb notlone@ lnt6 e! val? sea 1ånga pDo-

4enader.

Ått 6!ri!6s efter i skidspåret ude! €k1dtren ei! in€et föE e[
MeE @1p, viixalde hjlirta elte/och Ekadoa pÅ 1edlef, D.E.kan bl-l

fölJden av fö! håxd not6oh.

Foderairdsl Se tj.lL a'tt tecloa foderyåirdkoltrcktr fo@ul:ix flEg
att rekvlrera från (eselklubben. Hö! sdtidigt. eft€r hE Bånga

kul]"ar:r@ ks scceptee på en tllc efl-e! hrr ld.nge en haohud bö?

dv:inalaE av uplfödalea lean den övergår tl-U foderåirden. &. hed
bLld smbbt en kåi.r fMilJened.Id .ch även dle €tarkaste viin€ka!*
bea k@ br16a nåir tviater uptetår on ägdde!åtto! till hede!.

./fort6, från /Ugarvc/

P.S. nälsa också tLll ägare av corgi6, son hr Pelcbnse tl.ll
@@, en del av den ät kuslner tlll ni@ brn, de bf Leea
lÅrtyn 1111 fa! och de hete! alla sneppe6 Chåloing



EEi altå corEiprat6läsare
I{u är vi håir i8en, Softyr Lurven i hal"s8ropent bon var alldeles fö!6törd
ä}t-i"""".'vti-"i'vad vi'gör var- Till- sist gick hon iB i vardagsrubdet
ie lö?dac? Jo tlres6vr' llattarna och leta'le' Eela tiden ropdde och vi€6-
i""å"-åi"åti-eå-ieJ"ous rrår"tar- raadte. InSieB Uu66e..-Matte tittadre undle?

,"-(crattar).-Ga@elpndan softy soffan (säffan är vätdi8t 1åg)' vid 
-

iiri"åäi*åå..rg*-ui Cuo""r Knit- soffu - inged^Ilu66e' bon tittade bakoe

r.i" 
""ari" 

oaa"car1. vad ckulle Eolfan - dlär 1å8 hd detr furingelr uta4

"i-iot"-"il 
iouom. Jag (Softv) att sä84 ett ends vov' När rillnatte

i|""."ä""-eåtl ä"u"eyt-(tot ti kon he; iSea frår skola var oatte fort-
Iäete qn i-förra numlet utav tidl- faraBde chockad' Vi hoppas vi kodoe!

;i;;;") .å iae sköter nig rätt så til-rbaka i aäatå audder' aeq vi Båste

;;;:;;: ;;r"iir;ven) trar'eått ea ju ha lillmattes bjiilp oed stavninsed'
a-resevrkrrÄ. det sJmE itrte' Vi llattalaa hä164r Senod o6s'
grabbir är 600 förbytEa när vi Softy LurveE Mua6e

går dlre66yr, vi är iättejobbi8a, ba- vi önskar allibopa God JuI och Gott
ienoa är vi soo två-snå soäIta fi"ia'lt-ä",
och rara ä!814r. Frå84 nattsr!å,
dofi vet. varje Lördag efte! drea-
;;;";-;å"';;";"b sovlr nittdag ett llll!i!!11!llll!!!lll!ll!!lll:lllll!!ll
Dar tinmar. och barå för att matt-
i"." iot.6ka få konplcx går vi
också och sove! 0idldag'

varje o!6alag går nattarna på eu corgi liten
teorikurG för hunilar! dos ttor

$lll"å";'3"äifltili:""åti'iillåi Ti;aa 
"on 

valp och varp vid rrrra'

är bra, sä!6ki1t trär dlon inte atr- hy66full arbetsdyra'
vänder böckerna. Niir ilob bara sitter
och s4ackaa.

Mattar[a är sura på os6, bala för Plockar pinnarr Bparkar bo]'1'

att vi grabbar krafsar 5önder aatteaspelar oskuldstroll'
överkasi och lillmattes nylontäcke.
Vi krafEar bsra i6r att vi vill
dåttartra 6ka våra henma På dagarna. ÄIskar alle djupt och hett'
Varie daB stiiager_litlostte 6in envi6tr oonbett.dörr, deu ilet hiäIler iÅtc-'
Vi krafsar 6önder l'larias tacce Pf,

ffi::";::åt|."# :;"::; Il.i*:.;' virtar 6tort på, vad iås nind€,

lilloatte har j.nte tidl sedlanr hoa det 6on inte fi4n6.
då6te läEa på tirl skrivnlngarnå
och 1äxorBa.
En das aär oatte haile seEeaterr så vaknar SIad och sodnar nöidlt
skickaale hon iväg lilfEatte till
ekoten och oartc torkaale 066 -tör datleE oSonrroJo'

vi ver blöta. Efter det gick hod
i! i 6itt rum es 6tunil. Eon var
diit ett litet ta8 sedlan saknade !e!it Jörneld
hon en sv o65t Mu6sc forslas'
Matt6 letadle i alta tänkbara vrår.
TiU si6t 6ppaade hoa balkongdörr-
eo, ytterdlörren' llllsattes dörr
och klädkEEmardörrsrns' Eom håde
varit €t:u8da hela tiden. InBeE
i"..".-i.ti." hjä'ta hoppaite upp sssssssss$sssssssssssssssssss$ss$ssss$sss



kurs.

Under idnevårede hö6t har iag för-
nåoen att leda en dres6yrku?6 På
gärdet bär i Stockhold, De i kur6en
alel-tagand3 hundarna är ti1l öve!-
vägilde deldn corgis. DclteSårna
konmer ockcå de f1c6ta från en se-
daa i våra6 pågående Etudiecirkel.
ilär jag ta:-at cn e! fö?hånr nenar
jag, att de flesta i kursen redan
har ed akiain86värdl teoreti6k kun-
6kap on hunCen, en krn6kaP 6om eaa
jnte ofts träffar på, ir@föral]t
ute hos delt?garna i en dressYr-
kur6.

När oan p:. i en sådan kurs ser att
förarna gör i El,ort 6ett cedna feL
€cn de, E.'r intc Iäst in den teore-
iiska fördt, nF.6te rac undla on det
iote fians viktiBa cgenskaPer hos
rss 02iloiskor 6om ger oss 6vårig-
heier just i sådena här 6anman-
hang, E'-t exedpel: D.o f1e6ta vet
Täi reirn ati den unde! en dressYl
kur6 arbetar ded onväxlände koone-
doa cch tillrättavisningar sänt be-
röe [är huaden lYder' Det tar ba-
ra Dågra 6å3ger för huadägarna att
lära sig rycka ir eller kondeodera
s:.n hua. mea det tsr minst två
tledjedelar av kurseB att lära dem

beröBda dem, BeröEnet är viktigare
tin til-L.ättavisaingen nåaga gån6er.
Därför ått det 5k411 konma vial rätt
utför'" nomeat ocb detta kaa natur-
]-i8tvis ske bara På ett sätt. TiII-
rättavi6nin8en betYder iu att det
helå dr fel. och fel. kan man 8öra
på hur nånga sätt 6om ilel6t'

!å eåete nan ftåga 6igr on det fiBns
Eågoniitrg 1no& os6 6on 8ör det 6å
svåri att berönd3 ea a@an inilivid.
Känaer den eiter, så vet vi väl afla
ått det är 1ättare att annärka och
kritisera. Hur oåaga av oss kan är_
l:igt 6äga ett vi är lik8 frikostiga
ded uplnuntran och beröd.

Eunden lär 6i6 dlesEuton av erfaren-
het hur lås8t förareBs tålamod kan
frestas, Den lyder itrte lö3sta
gålgen, rö6ten höi6 ett 6te8 och
hunden lystrar den fortfaraDde

ett lydå. Då tsppa! föraren tåIdodet
och ?yter ti11i och 6er nu fun8era! dett
sker dette ett pe! 8åDger väntar hun-
den !å det där komddot detr är twnS-
ea att lydå, ieaD det sker trå8ontin8.

MeainBen neal en dre6syrkur€ ocb e11
uppfostran överhuvudtaget är iu ått
hunalen redatr !å för6ta till6äge16en
6ka11 lyda. Jag behöver heller iate
Ekrika, hunaien hör aogr nen jag oåste
ha alen dlär 1il1a skärpe i !ö6ten aon
tala! 06 att jag iate 8er 6i8' Jag
nå6te de66utoo ongåeade tå häadler
e1ler koppel titl hiå1! f6r att genoE-
föra det nodett iag påböriat,

så har vi ea eY de viktiSa6te e8en-
6kaperns ho6 en hundägarc 600 deltar
i ei dressyrkurs, näoligeE tålamod.
AlIa vet från böriaa att kursen o0_
fattar nåBonting me11atr ,0 och 40 tis'
Trots detta väatar da! sig redan ef-
ter nå6ra gånger se ltundlen uppträdå
ned Eäkerhet och fötjEamhet' Detta är
Ju oeöjugt, helt enkelt dä"för att
en kursledlare lär hundä8arsa eE nom
för hur naa dresserar etr hu0cl. Maa

kan ju då iate be8ära att huded funS-
erer förrä! förarea ku sin 6ak.

Eo eak Jag lagt därke till nu son i
eå nånga anclra kutger är att hunalar-
na nu efter u48efär balva kurEea
tärt sig reagera på oj.de koenandon'
Det håinder att när iag konoendelat
höBer on Eå gör huBdlen rätt dealan
na;te el1er husse t:inkt sig 8å tiU
vänster. Allt detta visar hur viktiSt
det är ått hundä8arna för6t Senod-
för si! egen utbildning innaq ilan kd
hoppae på ett reEultat ned hudetr.

Tro nu itrte att den pågåeade kursen
är 6å då1i8 att deB Sett anleil4iag
till desså fundelingsr. Det år bala
så att när nan ser 6amda eak eå nåa8a
eåacer måste 0d nå8oa 6ång få eäga
å.t, oet är också så ett det oan sä-
Ber i dre6syr.iEgea inte ålltid Dår
flan då fdraua är ulpte8na at 6i4å
hundår.

Jsg viU dälför ta tilLfäflet i akt



och repetera 4å8ra 6aker sod bund-
ägare i allmzinhet och ku!6de1tag-
åre i Gyntrerhet bör hs i oinlet.

Dlessyr 6ka11 inte vara en tvckadp
dellån förare och hundr utaE ett
sadalbete,

EuÄdlen katr inte trotsa, om det ve!_
kar så beror det På att huadeE inte
har kLart för Big vad 6on väota6 aY
detr och avvaktar i6täUet för att
hanalla.

tr'öleren oåste vara koÄsekveat. Det
soa en gån6 ä! förbiudet skalf all-
tid var; fSrbjudet, det son en går5
ti11åtit6 6ka1L alltid vara ti11-
åtet.

Förare nå6te ha tålanod. All inlär-
Biag bygger på upprelniBg och det
oåete eke dål8a 6å48er i@an resul-

tatet kad nås, Det hiälper iote att fd!-
cera,

slutligen är naturli.gvis atlt vål-d beE-
lyst. Vi vil1 iate att huBdaf,Ea sks1l
kyda fö! att don in8et annat vå8ar. Don
6ka11 lydå ded g1ådie dårfii! att don
på det 6Ättet 8ör 6iBa förare nöida.

slutligen boppa6 iag att saotliSa huE-
dar får vara oed tiLl kursens slut ocb
ått rasultatet då är 6ådaat att såväl-
ägBrc son odgivniEg får g}ädie sv det.
Kansrre får jag til1fäl]e återkomos ti11
kursen i aDtrat EandaBhatrS'

samtidi8t son jsg ber att få tacka
corei6ä11 6kapelb Stblm-avdelninB
för gott ocb långt Eanarbetet öEBka!
jag åILa hundägate och -viiuer en
xiktigt God Jul.

Börje 0hf6oa

Bergt Badtholn Golvsts A]-uEda leIt oI?4/la6 t8,'.....'.'..

LÅGA PREMIER - BRA FöRSÄKRI]{GSVTLIKON

ttppfödare: IIå era val"par försäk.aile när ni 6ä-lier

tleo. En garånti fö! både köpare och 6äIiare.

LKSÄl,tFOlKS



ÅTT IMPORTERA FRÅN TING],ÅND.
- Är ui. inpotreraile av inpott€r?

Kud€ Just tlo deti det dr de fl-es-
tar twä!r, dåste Ean aog tillegga'
Cl-esen kring 6tt utländskt ke@e1-
ns@ bländar etarktr så 6tark-t att
dd g1ömer en viktig legel: En bra
inpolt dr först och frä6st en väI-
plderacl inport och alet är naturligt
nog trybörialen' inte ale elfama och
etableldde uppfödama, sod gör aio

stölgta nisstagen. Mea för nyböria-
len fids nå8!a bta legle! att tån-
ka på, bl4d @nat föliande:

9a god tid på er! Fontaktå uppföda-
!o av raaen i sverige och skaffa
dig en uppfattning on vilke lini€!
och stannat son finns här fönt.
(olts.kta lasklui}år i Englda och
b€ on edtesser ti11 velf,ekomendle-
lade uppfödlere. Ad!€sse? til1 ras-
klubba! finas i regeL tillgängliga
bos lespektive specialklubba! för
rasen i Svetige. Skliv brev och p!e_
sebtera hemiuön och di6 siä]v och
elha helst les til1 England och vi-
Ba upp d.ig för uplfödaren/uppfödana'
D€ flesta seriösa uPpfödare vi1l 6e!-
n4 ha någon fom av rekomendation
och personlig kontåkt ä" å11tid att
föred.ra. Fölgdkra er on vacl som

k!åvs i p4p?e?sviig för idpo?t. Ih-
portli.cens söker nd hoe!

KEgl LdtbruksstYle1sen
Veierinelbxrån' Fack
1?1 20 SoLNA

Inportlicensetr imehåller alla upp-
glfter od YaaL son k!ävs av Prov och
udlersbknlng i bbgland ocb Sverige.
Vtktigt! Dtt intYg att fadee ti11
ev. vaIP eJ dr krYPtorcid elle! no-
nolchial. Englsd hal nedliSen inte
e11s sal]@ krav för avel och täv1e
son Sv€rige.

fag noga reila på Yad kalaset koatå?.
Ee oåaga fd11e? inte för frestels€n
att köpå en bla valp i En8lsnd ti]l
vsd ilo trot är en tredJedel av svens-
ka priset. Rähda oeal &tt en valp e1!er
uEhwd ned onständiå trdsportvag ke
täikas ta Eånga och dåliga intryck son
k!äve! tid och o4alöEe att ta boat.

Det fints ofts lasbualna Eiukdo@"t
gö! en tektfull och noggram förfrå-
;m on d€tta' Skelettröntgea kan före-
ias i Englmd och plåtama sdndas över

ti,L1 sverige fö! grdskning. vAls
på området sakkunniga veteli!åre!
brular snellt ståIld upp för ut-
l.åt&de.

Ätt skynde lånas&t vid inköP av
hud lötra! sig a11tld och Ma!ga!o-
ta widir4, Ltnköping' Ångrar inte
att hon tog god tid pe si8 för Einå
köp f!ån England, Tanken på att ld-
portela weLsh corgi calili.gsns föal-
ales vålen -71 och efter kontaktet
Eed svenska uppföd.are och r&sklubb
i Englsd, Cnftå-resa, korr€spon-
dens ned uppfddale i lnglaad så s-
läade 6Lut1ig6tr "esultatet 

nyåret
-?4. !å va! inget 1äuat åt s1@-
pen ocb alet visaile si8 också Yid
d.et första ut3tälLninS6frenträdd-
det !å vårksten -?4 att d€t vårlt
rött sdtsnitg. feoretiskt år de bå-
tle inpolterna Geralnt och go@6t
dycLet 1äepade för epessnLng tl1l
gvensk avel. och ne hoPpaa att ale

eå snåningom 6k411 uppfyfla fö!-
väntningaaa,

Me plesenterat 1ånp1i8ast tesen
welsh corgi calcligs genon att cl-
tera fötjude dlslog' hä@tad ur en
derikdak bok on rasent

?as6€!@dler Vad å! det dÄr för kotE-
4ing?
Ägarent stoLt och fiirnämail, Dot ä'!
ingen korsning' dlet är en äkta bud
ned 1ång stantevle och 841å anor'
Det ä! en eelsh corgi ca!di8g.
Passer&ale! Oh, en corgir så trev-
1j.gi att nl lämede svsaen kver
])å d.€n,
Agalen: Svarslös.

Det iir sÅ nd allt€on oftart uP])-
fattar den hä! ku1 1i114 hud.6nr so&
en okuperaal velsh corgi penbroko.
Mea 6n1igt kel.]oma år pelbroke Jmgs-
ta valiante8, en korsning nellatr
cardigån oohspetshuila! son vikln-
gåea förde n€d si8 tilL England.
Så kon ihåa nästa gång det d.Ykor
upp en Långsvensad cotgir det er en
e"ik krabat son ä! nycket stolt
över sitt signifj.kailva resteckent
gvansen.

Inga dalra vaccLnationaa en Dot
velp€jukå ar att lekomenal€ra. Ev.
vaccination av lsptospiros kd fö!-
d!öla ea:poftea. Vi-d den bloilplov3-



udelsöknirg son 8örs i Ongldd
(och son upprepas av gränsveterl-
när på svensk @rk) ke utslaget bll
Dositivt on huden ä! vaccinerad not
;linnda slukdoD och dea ti]låts 6i
fölas in i lddet.

Det kan också hände att oe så att
Eägs får en de] På köPet ded en im-
D6rt- Äv den illedningen bö? nan on

nOjligt reau ad(onstclage! skicka
€ti avföril8str)rov för kontro.Ll och
fa6tstä114de ev ev. vilken tamPa-
lasit hwden kan va?a behäftad ned'
Så har vi h@d.en son kliar sig nYc-
ket och 1ärge' den 6t i regel i4te
€isu t pä.lsen' on Ed baalå! noggrånt
2 ggr ned ca 10 alagars intervall obh
1 satsbatrd ned ladet sköl'ier ned en

svag 1ösning av lnsektln sÅ tnr-kar
d€n p?oceduren ta kål På det meste.

Men vi6st år ilet opdnnani[e neal in-
po?t€r och härligt nöid dr ns ndr
dlet hela visar sig vara en LYcklig
sffät, ud trivs ned huilen, den är
snyggr mdra tYcke" den är snYgS'
SvÄrigheter ska givetvis lnte åv-
sktäcka frår ett förnuftj.gt köp ocb
inte gör det något om Ean ni.ashdd_
la! ett fräI@nale €Pråk i sina kon-
tåktfölsök. Fuilavänner når al1tid
fre ti11 va@aLra och vsmr äkta
€sklirlek brYgg€r över briater i
språkkMancle.

Personliea utaift€r i Sverige
Täi6eiäi=:-ffi Eräd-i-4--ä-15-rr
Explessbrev " rt ä 5,5okr
feiefon t' x4 ä t'5o/n]:a.
ArlBda
En. avgift
vgterinär (tlodProv)
skett-nons (tu11en)
iltsi f ter f ör resan LinköD-inF:A-t).sda
rll;G.-TErf.ortd aruetsfortSaiet+lensia+div' utlägg 2to2'
'---i-;;"--E";i.aå ("t"ttt-o"ekenål fråtr uppf. on detta) 40r-
v"i""iia" - liniopine (alau6 på val-pea) 1't'
MaEkprov x 2 d;-#

Ob olika transpo"tnöiliSheter ke
stigss följander

Flyg, t.ex, T,onalon-Alldda ter ca
2 tlmar. Irenspolt pe" flyg ks on-
besörjse åv speciell.a ex?ortfir-Dor
för ändeåLet. Engldd har &åage er-
fena och väIetablerede fimor i alen

branschen. Det Eåste sdgas stt on
säljarea själv sköter arregeqggen
kling tlesport€n blir det givetvis
billigale än oE en fir@ kontaktas.

Trdsport med båt föthåller si8 enl.
uppgifter från Svenska ],1oyd ealigt
följ dde !

Ätt skicka hual ute nedföliddo
pagsagerare kd enilest ske om !ea[e-
liet neddel4s i så god tid att !e-
6ättnin8€n kan ude?rättaE' Med pas-
sagerale 8å? det utmärktr det finng
bure" att hyrå på bildåck och P!i6
för fBkt och hyla av bu" ä! ?5 kr.

På Torline gå! e.j att sänd.a hud ut8
pessageraler bur finnes ei deB [åste
dskaffes av hualiigarea och få! då
placerss på bildåck. ?ris fö! resd
är ca 60 kr. Restid på Totline ett
dys, på Svenske Lloyd 1+ dJ84'
Inga huda! i hytteea år absoLut
krav f!ån båda leal€riena.

60: -
19t5o

150r-

26t-
7o: -
er, _

40oI -YaLp!tlset
Sr@a 1'8r0r-



Ing6 ekotroBiska sspekter er lagtla
på den tid soB lagts ned från iB-
Dortö"eas sida' det får så På
intressekontot, Genon vj-ssa putt-
streJker vld det aktuella tillfål-
Iet i[oh en6e]ska flyget konplice-

'Ed6s 
frakten nen ilen fölilylaaie€

lnte-

Ä!ti.ke1förf.3 I E-son Ihoo!

Den ex€tsplifierede iipotten är en
welah corCi carclisau, tödd. 5/8-75
ocb hoter Saldis Sit GersiDt ooh
ä! !öd till fetge!. ge eftetfö]i-
des någon nånad senale av en tik i
sama ålile", Soeet of Robgf,en' avart-
vi.t-lrindel. Somets onkostnadet hö11
sig ugefår1igt son Golaint6r flyg-
vägen var också alensa@&, SltgBing-
h@-Lotrdo4-Ar14d&.

!9SIAl-4{P-å99I-rI9i5F!- ggE-yåi{4!- gs-t-:-t t-yltglgl'
Av ilargareta Widin

Itred spåand förvåiåta på vail tesuttatet skulLe b1i staltade Å4ita Eag]@ ooh

uderlecknad, linLöpin8' den Lil.Ls kurs för valpar son vi först erbjudit
vå€ egna valpköparå. Men ryktena gick rot och alet visetle sig vara oårga
eon oai i.tr.!se"eale. Metr nä.! vi böliade kol@ up? ti]l tiugo nåsta vi dlla
ea gräos, S@nlagt 16 rase! dettoS.

Ku?seas hueuilnål,t Soclal dpas€nj.ng ti1l niiuiskol och adra hadar.
VÅrt Eottor Eudglada nåeiskor,

MdnniskogLada huda!.

t'ö! Din persoaliga del fiok ieg soo uppfödar€ en tenkeställete efter dlesa
kurs. Eur mårga valpköpale skulle inte behövt detrna biålp och haidlenin8'

Det första valpköpet då nan står alär neil sin 1i114 valp' söt och kr@g6'
trtren den bl.i! seild större och får en egen vilia och 3å snåni,goo iloEitreBr
de! h61a fsilie!. Sjå1v har iag den ulpfsttniagen att l@ !å ett aycket
tid.itt stadiM kao uppfdstE ocb lere si4 hwil. VdfiSen väntår ne til1s
valpän blir 8-10 når. ned att gå på någoa dressylkurs' Jag lEr ru ned 

'lean&ku!; fått se hur Läraktiga och forDbara dessa valpar va!, och fr@fö! 411t
så loligt de h4de av att lå"å få ungåe ned varddra.

Jag ko@e! efte! aletta att varie å! få ighg en valpkurs tö? ale valpa! 600

är placeraale häronklin8. Fu! roligi ä! det inte att få t?iiffs och fblia 6ina
egne valpat.

Ja, vad gjotd.6 vi dÅ? --- NotEliStvis fick vi gå väIdiat fö!€ikti8t fle
meå våra-åvningar. xlä! vi sedan lärt k:inna våla snå "ku!5de1iagare" så
visste vi nels hu? vi €kul1e lä8ga u?p det.

Plesent€rar båir vårt kursp?ogr@!

Första kvällen: lodama går rwt och hälsar på ägate och huda!. obsl on
hudaea boppar eller r]rggas.

!e1ta&na går två och två på vägen Eed hudana lugnt
vicl sid&n (alltid värster)
1 tu! och oldlning tår ågaretr upp sia hudPå bolal och 3e!
siä1va på trron och tänilert tessa!. Ledaren 8e! !åd och
ee! Då koPpel och halsban'L.

Å114 st!öve! rut stördale nodent:
En s'äskliP'a'e 

å3ä åtl "***" o*'
Mä@iska i. stot kap?a ned käPP'



Inöning av €itt: 8äeå tsed en godbit'

Fudlaoa kopplas vid staket - - stanna kvat @tte gå!
ett Par neter.

' tde bYte! hBd och går rut i rin8.
llarsch tj-ll @ite son roper bit.
EoPP och 1ek' I,ek i nlnalre gfllper.

,Andlra kursilegenr ten vdligå hälsning€n på bud och @tte'
Sdträning i ring (gå fint vid sidd) ko@ånaloor'let sitt
och seals 1åra sig vätrdnlng'

f!åatng på botil: L€dalen titta! på tdrdeaa' visa! hur B& sätier på ett
strypko?Pel.

S!öledle Eoneat. &r hö6åck. En 8!bbo ded säck på ryggea.

Eualana kopplas vid staket 'rstsrua kvsr" '
. 0år sick 6ack ded hBdafra.

Syta bundax sealaa @!sch ti11 @tte.
Eopp och lek. Kaffe och j.nfomatio! on ilo aktu611a ut-
stål14iugar soB finns uder hösten.

TledJ e kusdagpn ! vi går ett frå8espÄ! rut vår back€ Dod t st stöldde
6onent (PaPPfIeur€r) '
Tråning ti11 utstälfning' träning på bold'
Tleliins L tingt sltt stdne kvå!.
l{arsch ti1l @tte --- III1.

Ord vi ler lnr Sitt' ligg' sta@a kvåt, hit, hopp och lek'
Kaffe och bulle fö! oss odh hed6odl6 fö! vdlpana'

Flärde kursdagenr Såntriining i rin8.- cå 6]41ob mellu käPpar.
Träniag på tord (ny person varje gång).
Mötas ned h8d' deftagalne få! varsin bärkåss€ att'båta'
Därefter nöte|vi cyklist'
v."o"ft r" får ta sin hhd I)å bordet (hwden skall 1ä88es
neal och bolEtas ocb kamas uder nagen).
Ind.ividuellt t!änas do son var'osäk!& för pappfiguren.
Sdtreaingi I ling sittr sta@a kvat, fot' vätrd tyt huad'
Italsch till ostie.
Eopp och lek.
Bindae virl Etaket. Stsaa kvar en liteil stual.
Sordlstränin8, sitt. ligg och inlallning EIT'
,A,vslutning för kvålletr nedl kaffe ocb snåprat.

Detts var i gtolt vålt plograo ile följaf,de 6 t!äffaea' sista kvällen hede

ii'"" """f"t"ittgsfest, 
;i iaesarte på att visa och tala oa huldens skötaol'

i.fi"**" fick tlllfäl]e att etäI1s f!åaor. Ti']] dle 6od hade vatj't netl ninst
f";-;t;;r DÄ kusen tilldelades dei ett diploo son Eime av vå! försth

"äipd""l 
Äti kursen vsr uppskattad. vlsar den sto!4 mslutdj-ngen ilä! inte

nånla nieseile utd illedning.
fed så nånga hudglaila nånniskor ocb nemiskoglada hu'l&r €å kåndes ilet vei '

"oargt 
då;";i"t" ;vä]lon. vi se! från enot de; inbJuds son sedd koa ftån

rcitieff"r"fp." Jussi son viilkoeade hela v4L!8dåget till' 614 på €n 1ö!d48o-
trdff. Jas skulle tlo vi ko@er hudgratrt'

E€n1äxå:



Stadcår[a

I oktober i år kallade ssi - likGod fiir?a året - 6itra olikå laa6adnan-

Glutnitrgar tiU ett infoloåtion6- och di6ku66iotrsnöte. Den viktiSaste frågån

6od avhandlailes rörde rasklubbarnag Btadgar, Vårje klubb bar hitil'ls håft
siia 6tadga?, och nånga åv alem har - i fikhet aed våra - kan6ke valit odöil-

iat ti1lkråaglade och iblad försvårat arbetet inoD klubbeD och givit upp-

hov ti11 dissförstånd, Fö! ssD har dycken tid gått åt til1 att tydå stad8ar

och att hjälpa tiII ned att reala ut krånSligheterna' och därför hår ne nu

utalbetat aorhalstadlgar, 6od skål1 gä11a för rasklubbårne inod SSDr dessa

etaalgar ä. edkla och av6er barä att reglera hu! klubben 6kalL sköta6 rent
föleniaSstektrlskt. För övrigt skall vi ha sKA;s Etadga. att hålle o6s til-l.
Cor8i6ällskåpetg 6tyre1€e har tr)å 6itt 6ists saddert!äde be6lutat att före-
61å nä6ts år6döte ått åntå dessa stad8ar, I pråktike! är vi tvuagaa tj.ll
aletta oo vi i fortsättaitrge4 vilf vara åGsocieraal€ oeil SSD ocb on vi över

buvudl taget viU ha oöjl-ighet att son sältskap göra vår 6täEda höld i större
hundEdda!traag. Alla kanGke itrte k:inEe. till detr nen det är faktiskt så

att od vi i corgisäll-Ekapet vill driva en fråBa i sKK eller bata 6öra något

så enkelt son att 6ätta itr en noti6 i llunddtr)ort så oåste vi gå vä6en över
sSD. Det soo skiljer dle före61ågna Gtadlgårna fråa våra nuvsraDdle äx i
huvudsak oådut son fa4!6 i ilet för61agt 6on styrelsen 6kickade ut till-
Eaonans tiLl kallelse! till år6nötet i vårå6: att oraliBarie lealamöter och

Guppledte! vIäJ6 var för sigr att alet k!äv6 minct en tredJedel av oedleoe-

antalet fö! att få tiU6tånd ett extrs årsnöte' att otyrelsen ti116ätte"
B.betsut€kott, Det enda nera klin4bara fö!äadringen är att vi inte får ha

kvar po€tröGtningen. Det är vi doB nån6a soo bekLa8arr nen vi kau iate 8öra
oåBontiag åt detta, det ge€ inga unalantag. Det ayå stadgeförsla8et 1ö6er

oån6a.prob1en och vi kodner att 1åtå alla våra oedlledda! ta alel av för-
61aget i och ned att vi konmer att skicka ut det med ka11e16ea ti1l !ästa
årsaöte. Då får det fortfarede fölekoona loströ6tain8r ale nya EtaalSa.na

kan inte träda i kraft förrau efter ett godkännuale av årsdötet 1975'

Men oil de ota6 av ålsm6tet kån de onedelbart träda I fuDktionr efte?6oE

det i våra nuvar&ile stad8ar itrte förekobner en anÄars vaEli8 påraStaf

od att Etsd8eäiqdringar oåste SodkäDnas av två på varanalla ftjliaaile å16-

oöteq, Idgrid Joseph6oa,
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öaskae ngt nela !a!å1e1La röre1-
ser. Bra pålskva1itet.

Kf,aftig egtlk. Priia resning'
Vacke! övell-inie. Önska€ ngt
pgrallellare f r@b€ns"öre1ser.
Suda o. frie !öielger @a!s.
Ble sto?lek, litet för 6@1t
huwd. 3!a övellinje' viilvinkLade
ben, t'lLa !ö!e1sel.

lllkt vacker tl4). ?riEa kondLticn.
Vacketi uttryckr vackla !ö!else!'

lrkt s6d o. trevlig o. vål1ig
hud, nkt vackelt huwd. Prila
överlinje o. sunila rö!e1se!.
Mkt söt tik, 3!a benstoMe.
?ri@ resninS. Vackelt huflil o.
uttryck. 3!a överlinie' välvink-
tade ben. !äIs€D kuale vala ngt
!aka!e. Swda !ö!€16e?.

En k"aftig o. ewd tik tite fö"
1ångt noe?art1. Bla ha15 o. rYgg.
önBkas lite bredale 1år. Fri.6
!öre1 sef.



VIDEI{, E o. E' Sudbyb€!8

9S1-1-1e-(e trrbasl-6 u Eokkhus ÅEity)
ökl ,

WIDII{, il, Linköplag

Saralis sir oeridt (e DilBeI
di6ä-n-S;-Rö;äö) uk1 1, BrR-2
(cardJ.gu)

sonnet of Robgrea (e winailom 31ue
Di'aE-öf-Fö6g";"-i R. w€1eh Beeutv)
(caraigan) uht I, 3rR 1

t'ioXXrN, G 

' 
Lidingd

Rvtterens Bavalllaok (e R. llerciE-
åöA-n-eEi6nAE-näEöte) spBckl t

Fyitarens gltirus (e R. Naroissos
r-:- Fl-OiiiiäJ--SiEcrr 1

hrtter€na Orissa (R' Esppy-co-Lucl
n-c6öna;-!arötä) ökI

vÅxgl{rus, u, Eeden
Åtuis (e Eiltlemdo! Black Friar
i-FllTarene Eos) ökl

Åarno, r, stockholn

oardi€nhoase cedytuft (e ch 1vln-
iöe-f,66-röt-n-0;-I466äi) vetkl 1

3rn-t

Elteraanä1dt

3EKKlts ' P' VäLlirsbY
TeAd.y (e Ch GaYtlnes Ädlnirål u
ilorrsetels l{ot) Vetkl 2

Bra benåto@e, Prlna lesning. Ngt
för s@1 huwdforn. Prin& överlinie
ngt för rska, b"a bak. t'fia xölelsar.

3ra benotoMe, Bra h4lsr krafti8
rygg. B!ö3tkol8en inte färdi8.
Ngt utåtvlidre d@bå8o!. P!1ea
pälskvalitet.
Pllse tJrp, rättå Propoltioler.
vålvir&lade ben. SEale rör6Laer.

Mkt tftvlig hud E. vänllg nen-
talitet. Kråftig rYgS' vackert
huwd. ödskss ngt ae! Palallella
rö!€la6!.
Riktigt bre weleb-corgl. Vackert
huwa. StillB överlinier viilvilk-
laale ben, fria rö!e16er.
vackelt huwdl o, uttrYck. Brå
övelIinje, vlsas 1 ngt fö! högi
bull-, Flia !öre1aet.

Kraftig, guska sto! bshuil.
Tlevligt huwd o. uttryck. Bla
hals o. rygg, ?älsen kudle vala
ngt täta"e och rakare. Frla
rö!e1eer.

Mkt sö1 veterd. Veckert uttrYck.
Prina övelllnJo' välvlnl<lade ben
o. 6uds rö!ela€!.

Kraltig vetere. Bs koDdition'
litet vågig päls' f!i8 rö!€lser.

OBs: Enaast konkurtensbedönniag har tillåEpate och 1:d, 2:d och 
'!ani varie klass har erbål-Lit Pris.


