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Redaktör: Yvonne Svensson
Soprangränd 62
i5246 Väl linqby
oii,/b9 B3 74

IJCP:s a.iress: se ovan
C.,.iGäl iskaDets adress:

Barb'ro Assarsson
PepirclvSgen z
Ii525 Järfdl la
au i.n.17e1t

i{edleF:avgiften i Corgisä'l'lslapet
(cs) inklrder:t llcP iir kr. 20:-
ior'famiije;f,cdlln kr. 5:-, den in -
sättes på po!t!ir! 70 00 27-5 med
Corgisäl l skair?t soir nottagare.

TEXTA I!ÄhIi OCI] ÄDRESS.-

Aveisrådi Rune Berglund
Lundag3tan 36
iI727 Sthln
o8/S4 r]8 i7

S:udi e l edare:
Gunnel Knutsson
iiingvälcn 2C
I7231 5un'lbyberg
08/ 2E 63 50

corgisällskdpel (f. Svenska Uelsh
Corgisäl,5kapet) bilCades den I8
feb. i96l iS dr en ralsektion inon
SsD:s (spe!ialklubben för 5ällskaps-
och Dvärghundar) intrcsseområde.
SSD:s se:irl.terare: Ul la Segerström.

S50 är associerat med SKK(Svenska
KenrelklrDben.
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Efter ett år då vi fiirunnats såväl ar-
betsro son arbetsqlädje har vi haft ännu
ett årsnöte. Detta arsnöte präglades av
trivsel och intresse" deltagarantalet på

såviil årsmdtet son den efterfö'liande su-
pe-n var imponerande, trots att vi tving-
ats förlägga det tiII en onsdagkväl I.
fiästa år då vi har andra stadgar och inte
är så pressaCe av tiCen skall vi lägga
det oå en sådan daq att Sven medlemr son
ror iångt ifrån stöckholn skall ha nöj'lig-
het att deltaga. oet är ju så nJcket vik-
tigare efterson vi då inte länEre har post-
röstni ng,
Som väntat antog årsnötet SSD:s nornalstad-
gar. Det känns skönt att ha fått vettiga
stadgar att hålla sig till, och vi är tack-
sar,fia mot sso son gett oss den hiälpen rent
föreni ngstekni skt.
valbeiedniniens: förslag blev också årsnöt-
ets beslut, vilket komer att underlätta
det löpande arbetet. t)et har flera gånger
varit svårt att få ihop tillräckligt många
styrelseledamöt€r fiir att kunna hål1a sam-
manträden, Vi komer att sakna krstin
Hallin och 6unnel l,.rilhelmsson i styrel-
sen, de har varit stronga och lojala och
arbetat för Corgisällskapets bästa.
lhder en för CS nycket svår och kritisk
tid gav de prov pä stort moraliskt md
och tog personligt ansvar för svåra be-
slut, Vi tackar ds varmt för detta och
önskar den lycka till i fortsiittningen.
De är hägge starkt engarerade i arhetet
ned hundarr Kerstin son vice ordförande
i Angereds Hundklubb där hon dessutom
leder dressyrkurserna, och Gunnel i Bruks-
hundsklubben, där hon snart blir instruk-
tör. Hon går också andra Aret i Blå Stia"r-
nans hundvårdskurs och skall med Blå
Stjärnan på kurs i Sollefteå på arehunds-
skolan. Vi tänker på olika sätt utnyttja
deras stora intresse och kunnande även i
fortsättningen, och vi vet att de komer
att göra liod propabanda för corgis på sinö
kurser just bland sådana människor som
passar att ha corois.
Corgisiillskapet är en ganska liten före-
ninq, även on vi i år har fått ovänligt
0iånga årsavgifter inhetalda före årsnö-
tet. Vi är inte fler trn att vi känner
varandra nästan allihop, åtninstone till
namnet,
Den stora fördelen med en liten klubb är
att det är lättare att skapa sanhörighets-
känsla och att man inte behöver vara så
fomell eller rädd att göra bort siq. oet
är skönt när nan kan tlla red varandra.
Jag skulle vilja be er som får en god ide'



el'ler sm tycker att styrelsen skall ta
upp något änne till diskussion att hö-
ra av er per telefon eller post, Att
sitta i styrelsen är ett serv'icejobb,
och vi vill gärna g€ god service. Vi
iir tacksam för ideer på föredrag
eller föredragshållare till våra träff-
ar. Kan ni dessuton ge oss adresser
till trivsama lokaler son ligger cen-
tralt och där vi sjä'lvr får ordna ned
förtiiring (för att kunna göra det så
billigt för er som möiiigt) så blir
vi mer än tacksama. Helst cär vi inte
nåste vara borta kl 23 och dAr vi får
servera ett glas vin eller Punsch,
lyvärr måste jag koma med ett med-
delande som säkert gör många be-
svikne. Efter noget övervägande har
styrelsen beslutat att inte ge ut d€n
planeradc boken, Intresset var ty-
dligen inte så stört som det bLdöm-
des en gång, och under tidun har pri-
serna på papper, tryckning etc ökat
kolossalt. Av de utlovade artik-
larnö halinte någon komit redak-
tionen till handa trots upprepat tjat,
och uppfödarnas intresse har varit
så pass lamt att boken" on vi gett
ut den, mer blivit ett anatöraibffi
över faniljens kelgris, än den ras-
översikt vi plenerat. vi planerat
Under sädana förhållanden kunde intE
styrels€n ta på sitt ansvar att låta
trycka den, vi nåste ha cn så pass
intressant bok att den går att säl-
ja. Vi har emellertid bestämt att
det m någon tid blir intresse på

nytt för detta projekt skall vi ha en
en stor redaktion och mycket kort
tid för att skicka in bilder.
Under tiden vore det kanske inte så
dunt om hundägarn! i al'lmänhet och
uppfödarna i synn€rhct sorterade
och ordnade upp sina bilder, själv
skall jag sätta i gång nästa vecka
eller åtminstone nästa månad.

Ingrid,rosephson,

ooooo000ooo

D€t sägs, att det roligaste
och av publiken mest uppskattade
programet på nattklubben
l'loulin Rouge i Paris är en ung
anerikan, som uppträder rcd en
Helsh Corgi.

ooooo000000

Vi hdr €ftcr förfrågan fått tillstånd
av Hermets Journrl ntt sixa ur Storr P,
det känns son cn fbmån, och ned t4ck-
sanhet i blick och ned milt sinncla!,
gcr jeg mcj nu Storn P. i våld och saxar
följande:

-Det påstås att folks levnadsåIder
fördubblats i våra dagar och i så fall
är jag hundrafemtiotvå år.

-De har väl intc besprutats med arsenik?
-Nej, men det kan nog daren få gjort på

apotekct.
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.lrets ColsL 1969
ttcbeplon oeromts Da.kotalt

( e. Int.åog. Ial.o. Ilt.Ch@p,Oero@'s
Craythoees Golde! Eaele)
vlinta volp@ I Flutet dv @rB

efter &!g.1np. We6& Åudoclty
(e,Irete corgl 1972 1 EdAlsdrcb@p.

Eeeadyd .ludaclow. )

tut

Chapion celoua's K1l.LåBY Rose

( e . Iut .Dre . I!1 . o llt c!@p . GeloDo '€
Craythohes Golden Eagle)

Yiintdr valpa! 1 påBkreckan efter
Ch@p. E1l"de@nor lLack lxcld
(e.&ra.oh.E11d6@or Crom Prlnce)
rrtrllldeey Roseträr bl.a. nor tLlf
Int. o ilord.Ch. &yttarens NaclsBos

Sv.o Norsk Ch. Rtrttueae Nausikaat

Sv.Absk Cb.&yttrdens Sorsh och

Sv. chmp.Ryttar@s l[ayflowe!.

&yttaens Keue1
lerErlk W411tu

olev tueg.521114 18 s-th1s

te1.08/6O9la5
0176/272e5 (weekendo)

0rdförande r

Ingrid Josephson

V.ordf,
Per-Erik lial'lin
Kas sör:
cunvor Lundberg

Sekrcterare:
Bärbro Assarson

ord. Ledamoter: Terry Dillenbeck,
Kjell iligander och Jan Flodin
Suppl ;
Gudrun l,loxen

T:llilll ./Je"
-Tysta ett ögonblick.' Nu fattor vi
barl ett bcslut till och sen går vi hm.'

t

-Vad är dct egantligen för ras?-uet vet jag int€. Jag köptc den som kanin.



Kort från årsnötr-.t

Vi,l årsilötet dcn I2l3 1975 antogs de nya staCqar, son 5S0 förelagt sina lnoffi-
ciella rassektioncr. Årsevg'iftcn fastställdes att från och ned I976 vara oföränd-
rad 20:- för huvudmedlen, Avgiften för familicmedlem blir därmot ändrad, genm
att de nya stadgarna föreskriv€r halv ordinarie årsavgift för familiemedlem, i
!årt fail alltså I0:- frÅn Ii76.

Ingrid,loscphson omvaldes till styrelsens ordförande. Till ordinarie styrelse-

ledanöter raldes Per-Erik l./allin (omval) Barhro Ässirson och Jan Flodin (nyval).
I öyrigt var dct idcl omva1. Hans Eknan avsade siS valberedningsuppdraget

och i höns ställe inträddc Ingrid Gdtelid.

Föl jande priser utdelades :

christoffersens vrndringspris till certvinnande unghundar (hanar)

Apus, äg ii. Paarvio, Finland

19l$i_I9!iC_!iff_g$:I@ i)å sKK: 3 i nt. uts tä I I n i near

Ryttarers Narcissos, ä9. Pcr-Erik I'lallin, Stockholn

l(r:nnel llerdens vand|ingspris till årqts mcst vinstrika corgi pembroke

Rlttarens Narcissos, äg Per-Erik llallin, Stockholn

Kennel Rush-s vandringspris till årets näst mcst vinstrike corgi

ircrdens llikacl, äg Torbjörn Brattbcrg, Spånga

; 1 rkaDpts vandr i ll årots ncst vinstrika svenskfödda

P.Jli)rens Na|cissos, äit Per-Erik ilallin, Stockholn

Corgisällskapcts hede:spris till unghundar med EIR-klassplicering på SKK int.utst.
Cardi gan:

Herdens Ancient Änglo, äg C.tlanseR, StockholF
Herdens Ave Aniara, äg Å o B-lti Lindman, Sparreho'lm
Sonnet of Robgwen, äg il.ilidin, Linköping

Pefrbr0ke:

Herdens Nicodcmus, äg i.:.Jerbratt, Vaxholn
R.d Sheila, ä9 I.,Josephson, Saltsjöbaden
Rush liin Turbön, äg Å. o N-A Törnlöv, Täby
Ryttarens Utter, äg I. Holnstrijo, spånga
Sugar Pie, äg Y. Svensson, Spånga
Apus, äg A. Paarvio, Finland

!e_!9I:pdå_!9I-!IgEII9yfl9I-!9L (uppflyttnins tiII hösr€ klass, spår) tilIdeladcs

Fcrcinrnd, äg 0. Stein, Tullinge
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YAr flnd LlrLa SISKA

Int o Fold Ugh

RTTIAEIIIS SEO}GIRIJ

f den 7.1o.196Jr ha lii@t osa l ea

plöts].iA hjittottock 1 sltt hen 1

SdItsJöbaden den f1.1.19?5.

I!ge! vd så Eckerr så 1r18t så fu1l

ov onso!8r så lntensivr så Al-upsk pÅ

Livet; Ileme€ huE åir ijde. Dåirute

pLockor lsgen IäuBr€ ella Pifrdr.
I vålc.hjfirtb bo! sorgon netr ock6å

ilet tdokdl]rM DLanet av dema föru-
derll8t persoaLlga 1tlt4 aue1aet 6oE

kob tl-ll osE real& eJu åi 8@1 och

onedelbst tog L€dn1nSo! över vårt
foltsatta I1v.
!f,1k och It€eborg Slöid@e. Ater har två ganla "corgikändisar!'

qått uf tiden, nämiigen Int o Nord Ch

ivttarens Athena sani lnt o Nord Ch Rytta-
råns Shooqirl ' Ryttör€ns Athena sm var
efter Ini-o ilorc ch Helarian Lepreshaun
u tnt o tiota Ch foonrocks Binette var nära
is-å". åa hon dr:bhades av juvercancer. r€d
sin av fadr:rn nedärvd kraftigt röda färg'
väckte hon berättigat uppnärksamhet under
sin aktiva tid som utställningshund. Hon

var även en nycket produktiv avelstik sofi
oenm sin: aöltrar ipclat en stor roll i-
im svcnsk corqiavcl. ttt flertal hund-
höcker har anvdnt bilder av Athena för att
iiirstrera sin rasbeskrivninq av l'lelsh Cor-
oi Den, llcnnes rest frangångsrika döttrar
iar'lnt o llord Ch Rvttarens Shopgirl och

Int o Nord Ch Rvttarens Yasninc' "Lussie"
im var Athenas- inofflciclla nam frrmlev-
de sitt liv hos fru Greta l'lal'lin där hon

nu lämnat ctt stort tomrum efter sig.

^lla 
som verkat inm corgirasen en

'länorc tid minns säkart ett trevligt eki-
naoä son klädde varandra i utställnings-
liiåarna tiir ett antal år sedan. Få tikar
har-vä] så he'lt doninerat ringen med sin
oårsonliqhet som "slska". Då Pir för några
ir sodan-emiqrerade till Enqland fick Siska
ett nvtt hen hos fam. Slöjdare sm h3de stor
olädl: av dcnnr lilla pigga hund vars död

[m så ovantat' Genm sln dotter Ch Uatch
LilliDut lever Siska vidare inm kennel
Rusch. äoare Nils-^rne Törnlöv. Under det
oinonå aiet har även Siskas far lnt o lbrd
ötr Faopv eo Luckv gått ur tidcn' Sina sista
i" iråinievae hin i-Syd-Ancrika dit hen mlgr€-
rat nEd sin fodervärd.

It. r'EtoRl^1.
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g€J 611e Colglvg$etl yi lere 1 Eödet ho! t&inlrt att lräf,f,a. Ioe.dog@ d.en

1? opru kLockqn 19;00 1 lud pA h1tld.€Bårdea. Eopn46 att 6Å Dålga soE nöJ-
ltgt stå11,8. upp; Vird vI har täDkt att, di8kuterd åir o1l*q qlrtLyltoter för oas

ooh yåre oorgleg l9?5j $ailstuae ,rån
Cl@eL Vl1lie]r68o!, !o@ leneEhaupt,

Stlna tryh1€n och .å!@-L1s BeEgtssoa;

000
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Då Corgfå&iUslåletå stlcelae beslutot att lligg4 ne! projektot ned oolglbokeÄ 
-

rfll Jo€ ugreä nåaaeta ott a€ lnbetalda belolpeD ko@er ott återbetalcE eaqFt
DöJ11gt uder g1ri,l n6aoiu Inglld togelhsob Llfodetq nämae oB orsken t111
botens bedlåggllla L s14 @tl}el på fölsta 81d@ 1 lyoti

' c.!u4b.e!a^os6ör.
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.lle.sl.B.gll--tuJ-!s!g=Illel
llidlinEö iiomun.

Ll"dlngö Loruiua ha. i å" ta6it rY'>'-

ioala hundsl€-ttcbefopl'ct 1Oo:- - I:r

pr hutrd. och år' l.oruunea hrr orr"{it

fea teorllcväfl-at sant 5 llilitilifb!-

Blddagar.

i'leDLE8en ä! att rEu 6ku1l- få ner va-

luta för huldahattelcngar'Da.

1''ör någta kv;.1-1a! 6cdan va! irmE

och jng på. ed av dessa teorlktä1la"

I,raltlkfölniddÄgen hade iate varit

trär JaB eLrivc! ner detia. Det ?ar

osnllgeD att vj. dliulle få inlorm

i oLl-ha huoclfrågo!. Det va? repre

tadter !1.4r.. från l,idinSö 'lrulis-
hundklubbr 6of, fö$e6teD ha! väldi8t

gott rykte. lii fick 6t:il1a frågorr

ttlta på dia-bil-der, di.skutela'

1y66na. \ii {ick l-;ira o6s }ruadens

siln€lt 11tc u!6!rurgr beteend€t

fo6tr4r6åalalt son &.ma och jag k''u

ilet dssta av ttck vele Cor{jj-6ä1L-

6kaBet.

D€s6!- t!!:ffar åir täiakta 6oE koDp-

lenont tlll irukshunCsklubbe!Ä vaf

utlyggda verlsalihetr v$s ottiv{-
teter tiII 6tor de1 EYftar till ut-

bildoing och täv1ln8 inon buEdspor-

ten. Ilundlt!äffuEa :,t 5åfedles ut_

albetade fö! att pa66a den vanlig_a

åäl-]-6kapEhuodå8e,teb'

JaA vil-l lelättå detta d:irfö! att vi6a

er llur Licii!8ö;iomun oldlna! för hund-

ägerE.

o D g.! l)et enda ne:qatl-va dedl dea6a

]iv.Jlar, v. d nui. och jag anserrär

Ätt de hund;igafe Bou verkli8eÄ be-

höver 6å, det ;r de soo inte kouler

uarla Ilox6a

- Varför går ni här ute På skenorna

rcd hunden?
- Jo, det iir en spårhund.'

00000000000
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Vcn ha! intc hört utrycket rrhIo]. torolL, och dct I)å pcl@s flcra gån6er

BoE ca pudcLrr? iical crfarcnbct av 'thär 6!ca11 C,u ba. koma, här 6ka11 du ha

6tycke cor6i-ti} ocb r-å6ra bc Loj@. Hunde! Gtörtar slråi1l-aade ti.l"l
kontas hFadar av 6ama ras, uddt..! yttordörre!- i!8e! där.

jag on mb intL bordo byta qt Sckroteraren fortsätter att läaa ned 6i1@

detta uttryck ned rlklok 6ori .n komeDtalr - h:+ 6kaU dct vala koma-l
qofgl.tr. lrccl taakc på frcdcn 1å huadeE gtörtar åter ti1l ytterdöllen'

Jordca och våra relatioEer ncdl akälfande- l-nge! där - Hon bad6 reagorat

pudclsät1sl6! och dyliht han vi iu för ordct l:o@ar hon tlodde att någo!

vara flotta och 1åta uttlycket 6ku11e lio@.
ilkloh 6on cE pudel-r få leva vid- iiar citter och 1ä6er sin ti.dain6 i 1ul dtr

a!e, vifkoE iBte hiudirar att vl-r och ror hulden hoNer och 6!å6källeil

tycke! att dc våra är sälLsynt tydligt att ho4 vi11 oågot' trar titta! ug!

kl,oka och lrlurigå. :rltt tyckeild€r i{rå4 tidningc!' då Bör hoD sin !ro!st'

gon vi dlcla! ned de f1c6t4 hund- 6nulrar runt och vlEar härBed att hon flu

d8ålc , något. lar börgoMar ocb fö1jc! efter,

i'lär Ms talar on lrundla!6 lrlol'ået, hotr stanaaa frdf ö! e tt 6kåpr fa! eer ulp

får @.n näta ned hundBått. Vad jag och får då se hennes SodL6paket stående

Benar oed lilokhct hos hund ä!- bö8t därulpe.

köobinationsförnåga. Intc dre66yr i{ä! hon hör nå8on nam6iven, i hennes

qeal s.k. pape6ojbetcerdle, tycke rnyckct sJ@patisk pe"6os, 6l<al1 be-

-qplopå drcssyr Le! det iu bctech- 6öka oasr pfaccla! bon 519 oBcdeLbart i
DE son klokhat on hundctr vägra! hållfönsttet och awaktat 6agda }erso!6
uttöla fö! dcn hclt icliotisl€ och aB!:or.rst.... r Mn utc och går och talar
gch oEotiverade Boneat. o& att run 6kal-1 be6öka aågoa ro8ivea

YÅr colgi är uu lå år,bir ncd ayckcnpolBor 6år hol lörc och drnr i ]<opplot

tltc nöda från faai.Ijedrcsscla"na : och går dirckt dlt.

lärt 6i6 tackar hälsa rlii-ga på ry66 htt gå och lä68a si6 utaafijr ett lua tör

li€;ga på rygg och Eourra runt och ått invänta göruEndet av eD bo1I ocb

/u11a bo11 6.il no6e! ti11 bcstäed intc torsa i4 ocb leta fö!!åid @tr kalfar

I)cr6on. Det kan ka ju late kalla på hcnne t klarar ho4 pcrfcilt' iran sä6e!

lör Lj-ok]:et. I)cn Lomer j.a vidl hon bararr nu skall vi 8öea botlclt' och då

binatioldförnågan. -!tt lyssBa på Elinkct ho! lcYickt ut ur !l@et och vältar

otd och för6tå dcE obcroctrdc av totr !i! betrnc nyckct aärsråclclc Eti&tniDg 0år

falfct. t. cx. ;i&eranträdc ho&a- och gö@ci si6 i ed geraelob rid sådada

hunden 1i68cr !å golvet ocb 6ovcrr til1fåil1cn. llärnaa lekt ncd bo11c! och

sekretclalcE 1ä6er upp 6itt !!o.. dcu bLivit våt 1ä6gc! rbn undla! de4'



Sedan eäier vi åt benf,ct !u få! du värdi!@ns fasa! ploehdle hon fra

lcta recla på cn ny bollr och för- nå8ra godisbitar' 6on hon gönt vid

6v!nne! sJäIva. lörra be6öket'

Bon letar iSenod bel'a villao och

ko6c! Bcd c! by.i numen. Vid något

titlfälle kod hotr utd bollt nas de-

Bonsttoladle att hon vil1e ba nå6ot

De! Etrå{11,a fr'.dern I husct följdc '

efte! ocb frabför e! 6offa 6tama'le

honr undel dcn låg dcn bofl hon

sjå:ll j-nte liundo ta f!u.

trod har €iu uatskå]- och vattcEkå1

placelaal j- köketi ä" vattnct 61ut

och ho! ödska! ne! 
' 

b:i! hon hclt

sonika iD dcn ti1l fa0ilJe[ och

Eätter alen flaEför nå6on' -rakt det-

a.:I'u lrcal Eatskå1en.

Eo! la! t!66cr1igetr inte talat ncn

något sk'afL väL hussc och @tte

begrlpa också.

Jag vet en corgi sotl häFtar sln

natte nä! det rin8or i telcfooell

6kul,1e mtte bofiBna 6i6 i tr:id8årdeu

eå håntas hoD där ock6å.

.tag vct en 60g ö!tr)@r Briodcn ilod 6l'n

tro6.

Dstta kan il€rn våU kella huldlilokhct !

Jag tyckc! det shulle vara 6å ro118t

att få läsa liteItI'Joka corSj'historier
f!åB a6at hå11.

in lustig epiood soo Jag inte kan

utrdaBhätå Lä6arDå. Yi är På bcsök

hos on fadlli Eundea får husdGodis

där. lrb nånad oenare hld6ar ti På

t s@ fuill I llunclc! 6år dl"rekt

tl.lt det re' vi vi6t;.de6 i utrile!

förra besöket' lYfte På cn netta

och till nio förtju6ning ocb

Itnn 6ou ä1ska! corg'isalrr!

9t1ott'
Det måste finnas fler kloka corgis'

red. emtser red intresse fler
berättelser m kloka corgis.'

- Fotr. ha. bl;"; i rq" ol.eul;1a,
cll 1ag nuoera altl,'J cike,
i h"^Jr,p-.



uR rff co;tcls DÄctrol(

%.
Jag bor hos 1! och I, &i@ @ttar. l.örc lunch går r.. ut på cnilensbblen neal
ri an6er ått hot rår on nig, Efterson eig och lloffml, Vi 6år en svän8 not
det är hon 6oE har kvittot pÅ r.lg. statr och går 6edan tilbsha över 6Jö!.
Det finE6 i en päle i helnes bok- Där får vi slridgå 1ö6a. Vj- ä! ute t 40 ni.nu
by11a. lersonligetr är ja6 nog ne6t llo nl-nuter och det tycker Hofji@D ä! för
fästad vid IIoffE!, nia 'thxkonpi6, 1ite. Så fort l:r.tag.it av hono& ha!6 hal6_
DeB Jag är ockeå nycket förtjuot i band och koppel Gftite! han iyäg bakon
både Ä ocb I. buset. ja6 sprlegcr efter ocb doeo!_
IdaB är det 6öndag och r: är ledig, strerar ett utnärkt exenpcl på olyd[ad.
det betyder att vi komer att 6ova Ä använder koMaDalotone! för att Jag
l-äbge, til] b.1lv tio !rio6t, Iör det 6ka11 koM tiltbajra, Be! jåg nöJe!
n€6ta li8ge! ja6 i Ji:ä.qäa6me! när det nig med. att La6tä en luguende blick
bLlr för vamt hoppa! jag upp på bor_ över a;.eLn på heme. In8entiDg Lome!
det sod står vid fön6tret. Där har att h;!da l{offnaa så 1änge Ja6 ä} bed,
Jag eD faitaetlsk utGitrt över vägeo :iyvärr blir det iBte så 1änge. Eoffnan
och 6jötr. rutrdar hu6et och spritrger up! j- sko6eB.
1:är Ä äBtlige! ha6at sig upp och kok- Där får han nåistatr genaEt upp en hare
at katfe fåT ja8 och Hoff@n dela ti sa i norse att det va! ett utaärkt
På ea sockerbit. sedaD skåiuer jaB harvå:ilor! Eilt och ned tätBaÄale 6nö-
uppfordtcrEde ocb får då eB !äve buncl gl-o!9: i Luften.
friskl-6. Ja6 är j;dt 6å sugen på nor-. iloJf@,trE .trev6knl-1 Bö, ni8 så lervös
SoBe! .IIär jag ätit uppniu frutoet 6å dtt Ja6 Eprin8er tlUbaka he8. Där
b11! ja6 ut61äppt och travar iväg sitte. ja6 och väntarr på eo för ändeÅlet
1äng6 deq Lill-a 6ti8 soE Jag traopat upltlanlail p1ätt . När .A tittax ut ef-
upp från broE ti11 en 1å{dpfi6 plats ter cn ha1vtime sitter jag foltfaraldo
på rundeln, 6on vette! nea not väge!, kvar, nä6tan öve!68öaa[,
Där ka! ja6 sedad 6itta trästan hur _n tång stund seDale rusb! ja6 ströa åv
länge 6on he16t. Då och då komer ai6, går ia och får l-ite 1u!cb, Det ä!
alet nädni6ko! ned e11e. utån huldar rrhundrörarr liorE6rJm ocb söadaBsägg_
Jag behanalla! des deookrlttisLt, ja6 lju].a!. bundröla bcstå! av fl;iekbenskött
6käI1er lika nyclet på a1le!, Ibland so& har kokai;s ded noröttel och potatis
tittar don upp, Ben det enda do! Eer och !å6pätts Beat bitar av kalvbJärta,
av d!6 ov;nför 6aökalten:ir nira alltibop utblaDdat ued bu]"joBg.
Cald1ganöloE. ,en här dagen korurer i,ychet gott !

det en @! ned en schäfcr ocb r;traxt llå6ot annat ! 6om ock6å är väIdL8t gott
be&on hosoe två dMer ned en fin6k ä! 6a1ta kex eeal liale].ogt.
,spets. Vovv -Vooffi in6tÄ@er il sättarcne am,



,fte! @tca går jaa ut i.gcn och s:it- på hcnncE €än6, aLltid på den sida!
te! nl,g och väotar troget !å fioffnan, d€i! hon b?ukar l1g8a. Detr är bii6t.
Då och då Bör lilg ea paus i väntaa- b lrvä11 bl-cv hoa bådc gtad och !ör-
dat och tasGar bort til-1 balGicl..a iv vånad,för d.å hade JaA bäddat: drag"it
husct. Det ä! nln vanllga rutinkrontoll av övcrkästot ocb villit Bcr täcket
6on jag göt för att fåleikra uis od Ja6 iir bra på sånt.
att granne! iate i<omer ben utan att liär /', 6år och lägge? 6ig - fåst sen-

rilkeB jag Elrungit ut och id ? 6g1 lädcrlen Eon jåg 1i68cr och tuggar på,
talpar A tålanodct och vi ger oss ut ilftcr cu time6 tugganila är don 61ea-
och letar eftor I{off@-n. 

^ 
lopar giilft nLg och halrnc! t111 Eä6ta kväLl- har

och utdlra-get. ocb på sLutet kaa je.g inte den"återuppståti"Igcn . 151sa6 fdraöker

vealelbörligen ha hä-l-sat6 e.v EiB.
lifter ytte"ligere ctr tl-@c, under

l-åta bli att yla ned 1itct.
llaaoouuuul t

Ä!c- tassa! jag upp tiU heuuo. :lakon
ctt fåtöljben i hnee6 !u har Jcg e!

Ä göma dc! fijr dig, ncn det 6pe1a! j

in6c! ro11 va! hon l:'iggc! clenr i !ep-
Ä se! nyckcr förvånad utr hon visstc nog pcr6klogcn, bokhyllan, föl6tcrksrnear
lnte eis att ja8 kundc yLa. Så 6nå- på byrån elIc! lordct- Jag h:!tta! dc!

ningod hör vi lioff@n 6k:iLla. naa har a11tid. ttär hon inte ti-ttar går Jag på

].ite ploblon bcd dlcvct . , dct hörc. bakbe neo r6t L Mct och Lollar va!
-Vi px1sar cfter skellet soh fö!6vini bo! La6t dcD. iin gång åt Jag upp cn
aer lctfuflt så fort uao tycke! siE bibu-oteksboh, bara de 2 korteD i fl-cltaB
ha ko@l-t tiU dc! plats där det hörde6 bah blcv kvar, lrcn dca var inte 11ka god

!y6st A oer Evettig ut. Så får jag 6yi ason liidcBefficn. .ri sår fölrcstcn fort-
I)å olr taxkonpiE. Jag ru6a! gtatt fld farande och väntar på riikninec! för
ocb tlycke! hjärtligtncr honon 1 6nönr dco dår bokcn. Iär n 61äckt lupaa bör-
fastän han av g@na1 vala vände! 6ig Ja! jag slicka dj-m fcta, eLta taBsar
on ctt halvt varv för att lcoma uadaa, ncd ett eyckct blött l-jucl. Det bål1er



tre1sh corgi CordiF@ på C!ufts"'
Bl,ed de drygt 8lOOo h@d@ son €tälldee ut på den Jätteu].a hudutståii.b1E€€n

Crufto 1 london bel$s 49 st" Weleh Corgl Cddlgd. Do@ro va l{r J.&add,oB.

Eftergon&t bda &ir topph.urda soh ko@e? tlU crufte yar olla av bög keali-
tet och jåi@ 6tor1ek. Itirgea vu övervåi€udle nörkt brindld; !öd, eobel och

blue nef,le var fåirAer son endnst e-tt 1ltet. fåta1 hade; BIR blev e! nörktbrlnd"
$Lk vid @ Ch !eb's DeLlght of OlqEgefleld född dea I oH; 19?0, iigoe och

uppföd@e Er !trr & trtirs J.R. ?age. Hon w efn Wenal4c Bobgqe! Uldnight Speclal
u. lueilale Blecli PedL, BIR-ivå4 blev 6n 6a@t-vlt han.h@d Ch woodao Robgw@

UldEight s!ecla]. föld den 29 febr. 1969. Uppfödore ![!€ c. RobeDts, äBale urs.
!,U'Iodd. He @ eftelDl-Lse1 Gw1ltr4 udd Ch Robgwon B].ock Seauty" & tlu"
E:Lg EiilEtåonde ty.k'aa &tt han6u vs abgolut saJ.gga6t och ait tike! llu pÄ

@tte6 bätt.6 beDftjrlng. en liten tröat var kM6ka stt. leen blivtt BII på

Crufio i974, sÅ no8 vu hlo en topphud aUtl-d. Ett väldLgt trevLigt bstag
var aär en ä1dre du Eed en röal Card. stolt tolaale on att he8es bmd 1@ tLo
Är glrJ@J. och h@ hodo k@llficerat aiB för Crufta och hu ltr lrddAo! !!esdte.
lad€ Leme och huden och liit d@en vlEa upp hualen uile! e'tt extra rcry för
åsl:ådama @d leläLa. appLåd6! son fötla. C.lEdbo4g

Rof1g hI€torlo.
UiaEiiir d butlj< atoua eb b1l och ti8a?eu, eoE ska Ia i- butlk€n, lasad E@-

tldlgt pÄ a+t försörs läs 6itr hed alen €våE koEst€n att yiinta eB€e I blldo
Irå hugse. Ha! vo'år ne! 1rt&t så att huden 6ko höra Ed hd Eeger. seo dtälgor
hu€6e dörrea och @ildigt 6oE han d!a! 616 bakl-å18866 not lutlke! stog fö! 6t€8

eå Eiiger hd: -.n?lstel hte röra sigl 9lot6l SÅJs, st1Ll,& v@ d.et Jal rl

Iå laaseLf, en 'r1g ]rm 6on titts förvÅnat på houon ocb f!ågu!-llsäJrvore
det Late eul.Lore ait dla ti1l lEnalbron8en?rl



Angående fiirlanning hos corgi.

sedan Jao fått kännedom m ntt flera corgi ovlivats på grund av diskbråck
il"i"d"iornin"ltror jaq dct är på sin piats att skriva on den åkoman hos

å;;; ;;-;; ;åå;å-u"i.iina"*" fbrvixlas mc(l d'iskbråck. oet vore vcrkligcn
Iiiå "i-iiiiiit.o 

iiutte qijras då svmptmen är så cnornt lika och endast röntgen
kän avoöre m-det verkliqen är diskbråck.
iå;oiiSiiit"insäi;;;$;ii.; igog åv vet.trollsten' numera länsvct' i västerås' :

;i;iä; ;; ;å-;il -[[;dtdiå oih uppfödrre runt oE i landet känd sm "0lsson i
itä,iil.-sj,]uötE", sm mig vetcrliq;n ei är känd hos.någon.annan ras' börinr
rJ iuiofrät i bakbencn, någon gång i fr:npartiet, iimhet vid berörin3' Hunden

"iir-å"i"nu ""su siq, irvpe" in under möblcr för ett få vsra ifrcd' Den

iiårtii-åii" ir'itlanaå 6it' oåi^"ar. om nan lvfter upp den skrikcr crn oft3 högt'
iliäna'tån-rut nriirkr stt rusklerna är svullna och vtma' säl1an någon feber'
öÄiio-ar.iu qonska tvpiske svmpton på diskiråck och sm grmal trxmänniska var
jiö-io"itä-så"go"-Jå!'srg en säoan hirnd grnska säkcr på dirgnosen' r''en inte
iöissån i - 

slenen.-Han-hade hört m coigi i England som haft detta och ordinerade
n:"iiääin i sioiJ-aose", B-conbin nixtur;3 till 4 matskedar dagligen i.fjorton.
äuiårl öiir' o"i-i"ngn"o,ri. tltano tar dct 24 timar om tran ger Bkmbin direkt vid
ffi-iå.;;; iäili'åii', niä"is r,ar-.lig siii;tt dct taoit mer än-tio.drsar lnnanlunden

;ö";åii;.-iJ;tåänin'ar ei akut-niskelinflamation , nen varför den drabbar just

"å""i-äcrr 
vad orsaken lir vdt man intc riktigt. ;icn i en del av fallen kan man

i;;:;;;;';;tit;riÄn år inrerteraa och d$ irn man vid sidan av Bkombin-behand-
ii"ä-" o" Denccelin. Hundar son har bcnägcnhct att få dcnna sJukdom hJr efter det
;ii;;"';"å;;i-öiä" iiii en neir B-vitåminrik foderstat, blivit h€lt besvärsfria
;;h;;; ;;;;i-;-tt"it att dessa hundar f;ller nvcket mindre-än tidigarc'.En -
iiän-iuna"rinq sorn vi kansk. kJn få svar på m vi får ytterligarc forskning på

l..-l"aåiiii Ålilti"åi [uni["-Co"qi noa B-viianin än andr; hundraser? så till sist
dH"åi"-i6tii-iii åesj-symptom,-tala m för din veterinär on denna corgiåkma'
i'ttii iii-åiåtli" oir'-uviiia inte din vän utan att diskhråck klart och tvdligt
konstaterats På röntgen.
öö-;il;il !;d ii#a talas on nåson corsi.sm verkligen haft diskbråck:

Kerstin Hal lin

$i$$$$$$$$$$$$t$$$$$9$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9$$$$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$

EFTERLÄNGTAD COCK.-SHOP HAR OPPIIAT IGEII

$

$
$

$
$
$
$
$
$ IIASSOR AV FITIA PRESENTTIPS.
!

\/

FRANSKA GJUTJARNSGRYTOR, STEKPAI'INOR' BESTICK' GLAS

OCH ÄLLA ANOM TILLBEHSR IiI EEHUVER IIÄR IlI LAG/.R I,IAT.

62 62 25

r,4Ar{DUs cooK_sHoP

!E$sEsssrsssssssoossig$$;$issssl$$tsirs$$$$$$$$$$ise$$$$s$$$s$$$r$$$$s$$$$$$$$



eå pri :8s,.ö'lLBglg!qqllgglg-g9I1g'
i-oo *g att det skutre vera lntresedt att gå på sKtr:6 öjavd' årstöte

ocb hö!å vadl soe tllldracit 6i6 8dd! ålet 8@t 6e hu 
'[et 

går ttll '1 stö8e

Eahn'nhrr8. tJryiir! riLade JaG ltaffia f!@för en !:tt liEk:Ie gnpp so4 verkadle

att r8a enot alet beota son Ea'leat så det hel'a blev ne;'t lt@balb€r; rainrberrl

€on eo kllle. bakod ei8 sa'le ene]-leÅt' De-t börjede me'I att or'l?ötdde! t SKK

bfomeradle on fölialdei
l. siortlaeet t osl-ot l{o!8e he! dser en Ett beslutat on total-t kupe!1!g6fö!-

bud. D€t e4 a11t6å totalt fölbud att kup-ea hudat totalt förbud att Bti!11e ut

kupe@de huda! äv6 on iAet ät aldrig Eå f1F ilPorte! ocb vad jag ke förEtå

av alettar förbud för oss oorgi ?@'&ig8e att kl$e st'l].ls ut vårå vo@ 1

[or8e. on d e lnte åir födda Ded Btubbs@6 förstå6' Vl f,å! väL höra De! on

dettå 6å MåEin8on.

;:";;;;a;otea gva Åsbllbr< h8 l- en motlon 1111 llksdae@ bosiirt statlist

bgripdAe t budhåUll'8 och huduppfödai!8t så nu ha hsdea burit o! poljl-

trlt trfua. ttrYdrr eir det bte f öflåledet nÄgot uåste 8öraå f ö! att tå bulrt'

D€d dd dåu8a buldhåIlrtu8en'
Sodd koB tr€! tL1l, verk€@hetsbeadttelses I På ea ff,Åga 'B 

vl-ll@ åt8älder

SKK vidt%it i kaepd Dot d jufijrsöken kon 
'l 

6{ vaga waet att SKK steg för ateg -

@1t Posltloner.
KeFellnspektioleru toga upp' IVf,a pelBotrer 1n81ck l9?4 l- lnslektloBsvelE€r

hetear två niin och l'vå k!'leor' Drygt ha'Lla keetd hade tuspekterats' !å 4

fråAa tlLl deÄ 4a @11-ga lnsp' on hu uånga gånger en ar de MsIiSa lnEpektö-

reEa e1itats bLev evset trc:a 2O-'o gåEgerrt' Den lcrlsliga bspektören ls '

n&iryde2de o.h Badle sig blivit tl1lf!å€ad tYå g8naer saJ@daet' EftelEoD d e!

@d!a loriill18a LnE!. hade flyttat tl'u Skånd i- bölje av-?4 eå hade tydll.gen

de båda )@1i84 l-Bsp. tagit på si8 heta arbetEbördd' Eögst beE)uerligt för ea

otnYiSd.
Seale petadeE det hit och dj.t ettbe on karantilcsf!&ge och dlr'iukvårde!'

Efte! detta kon ale EegBl1tna Ya1en av olika ].ed@öte! där o?dfbra!'le4 för kvellen

fick besviir ded a-tt håua reda På de olika tuemå' sÅ koo tueD t111 s!3lveleer

och eotloler där bf.a. de höga utställnlngsavglftem och tldnbgeu Rlnglytt

clebatteratles. BI ki1le lfrågesatte tldni[geb Hudspdt n@t d e! endå t1d!j!g

hd v16ste om son tagit bort slortreEultsten sen behöI]' or'ler 6lo!'t I @@et'

ldot sLutet reste 61g en du och hö1I ett ftjledra8' tlrviiFuppfattade Jag l'!te

liktLgt oo alet E! eD motlos t111" (Ir' ne! ibt lMeböLL en ordlentllf, sa1E tllI

tä-".t -t" 1 tl.d varlt fölutsee!'le ocb plderat för detr hsdexploBlon vi !u

b@at 1.
6l6tflckvl.Eeenfi]sonöro@ärloingavh@d'valefte!etrdelglckheuoch
es del stsadle för supdn' Jat så går det ti1l i 

'len 
gtom hudv?ittd4!



;rov {iåa cie!o!a6 cloldcn c11@e!, gvetrsk och Poltugi6lsk ChmpioB.

r9?4 rI 06.

bä6ta ii! på dcn iaternationolla Ecu tlttadc al"dri6 på detrutan först
utstä11nlngea i r|1garvei Jog de- då vi sku1le 6å in ]' utsafeu' då klteD

laale hedeln ncd eu r\aerikaD6k bytteG ut not ardra, oåg Jag att dot

cocker. EÄr ta! @n ut bäata tiL 6toal funlrtj-onär på den: 111a utstti]-l-

så har det !u l-yckats för ai8!
l- Iöldag6 - 6öndag5 blev jag

och bäata baDhutrd,

Uch vj-lka poka].€r de fåE.
(oct< deo får e! behåL1a)

utställnirg, och 6ä hlade Js6 en

vil1a för aattea, Jå6 fick 6ex holt

ale blev bjudna av Tourirg club de

Ioltu6al, oon oc så var Isporeorrr

för ut6t:illninge!.

Iru kaiske det är bäst att din
ldolrr fo!t6ätter.
vi aDl-åilde ti11 utotällBitrgen

.Tag flck Lnaptast t& i nia box Lch vilker mt'

efteråi .Iag delaclc tleB .real EIG ostront klar buljong, SratiBerad

baxsyokon, ned ce få! vata neal 6jötu[66fi16' ka]'honr Bräddtårta gcb

bara för att hå11a Bi8 säI]-sl@p. 4 oli-ka sortere rin'
Det blev 6eDt Een utat:ilhingcn

öppdade inte förän k1.llt da8en efte!.

]'å söndaBen vsr viidllct åter etråIaade

utan 6tör?c förhoppnj-ngart eftetsoa och a1la oänniBkor 6öta och vän116at

vår do@re var ?resialcBteb för Clube nen någla resul-tat va! äBnu iBte upp_

Portogues ctc Canicultura ocb ja8 6atta i boxe!. Glimer kelladee up!.
från tldigarc tit].fii]"Le! vct' att Eär 6år hon i Valfhund6ldassenr och

han i&tc gilla! corgis. eku11c täv1Äned en Echäfer och en

Utat:iUal-lgeE var en vecka acmre colliet sl'og båda och fick e! iätte-
är vanllgt, så att de t snårega:rde lolo1r 6oD hon vaktado till'6@!E

hel.e Lördagen. c+llMor 6att d:ilför nsd ilitr väEka'

inte i si-tr box: hou aår iu alltid oBSl IIon skällc! iate utan dra! bara

Iös ocb väcker Bycltct beundtaaför ul)p liip!c!. !axu@ Yar fortfarandle

detta och oittor kvar i be.ren !å kva_r hos hcnne' !ololcn överlämades

ea virik av nig, nä! jcrj gåt ut för av en dlen och ilet blev förqtås !uee-
att 1y668 på högtalaren. puss och hotr hade tårar i ögonen, oå

r"å fördag€kvutten skq1le ea 6eue!- gtsdblev hon i clirue!6 vä8nar.

6an bf,Bhett 6å av stapc).o. spaakern ijttagEla8alna foltsattet det var

kalladc på olika pcreoner, eå ävcu uyclot spe4mo'te' rja aanaa 8ång el@ll

[igr och ftä3ade on vi ville varat tediag redogöra för de o].i]a lr].a66e!

och i så få1L hur oåaga. iiex 6ade vi h3! häraele'
jagr för JaE br'de en tle]- vänner dä! r,n del- var 8o'la förloralct andra iate'

,5vo46lEr soE a1dr16 varlt på eB ut 'JiIl- 61ut stod al-Ia och vä:ltade på



uttagEin6e! av B IlS . r)et fau6
nån6a åekådare, tY hä! hos oss

komer alla io 8rati6. Det finDs

ltrga Briadla! och Avco analxa hundår

knn tagas acd i! (aI1a hunda!

nåste iu vaccinctas varJc år rlot

lables). :ortugi6e4' i aot6at6 tlfl
spanjo!e4rär-L allriiuhct gyckot

dju!vän1i6.
lb lortu6isi6k väu hadle iu6t håin-

tat öt och en snörgåe til1 ni6r
då lag hördet"n:r 12 cl6h Cor6i

tl1l- rinEen fö! D I Srl

Jag hyete iu l-Dte aå3ra 6törre

förboppninga" på utgelngen ued dea

flotta af8ahlen i dlen derik!'nskr
cockern och B-l-O addra la6er. j)et

blev det vanli6a' 6tå I fingen'
j.nte Elappna avrc].iEler sop etr

statY utaa kopPel'sedau ful1 farl

f så!6er ded hopPeli så toes 4 utl
gocke!tr , en Pel'jEscscrr den tre-
dJe Einn6 ia6 inter fdr C1iililer

blev dlea 4 fiärde! så j;'.g kou-

centrelade r:ig På hcnne. llon otod

6od en staty hLla tideb. ;'ililin8
4 - 5 niaute!, ncd fronteB not

dlo@rla och öronen På späu (det

he! bon aldtig 6jolt föet);det
var elalast hurudct hon rcrCe.

så är överlä86nia8eE slut'riD€-
Eekretcrarc! blinlGr åt ni5,någoa

aaadnblid.u åt ni6r nåir de 6år oot

alet 6tora bordet ned Pokaler[a'
sleakern tar Billest nåhon heidir hon

oil- åter dlisliussion ned donarcn-

Dea iag var tYckl-igr fitr iag
troddeJa8 blivit trce.

Ocb så bö! iag"ein dloFrer'6å8a
(ja6 har bra hörsc1 och tsfa Por-
tugisiEha) :

ilncjtsäger jag åte", jag 6il1d iuto
cor$igr iag rj.ll ha cocheln'r'

Det cle inte val €n6e orrvir t ven 60

6011 6kul-Ic nåiila6 först: ]Det blev

cockern - Pr-e-sidentea hade talat '
Vä1digt jube]-rpus6-pus6 bj-t och dit'
jättepokal doneraal av Ca6j-ao6 do Äl_-

Iterver ä.evarv ded dle tre för6t Pla-
cerade. Vi 'Cliser 

och JaSr blev alia

tan ihiälklsde' fick erbiudande av

en storuppfödarc från SpdaieÄ att b1

bli han6 h.lndller' han bade a1dri8

$ott EkeB ti1l uPpvianiDg !

r'-lta villc biuda På dririlcr nen ia6

fick nijia uig Ded kaffer då ri iu
sLulle Löra ben! 52 kE' i 6ö!her

och både huadalna ocb ja6 var t!öt-
ta och hungri8a. i,ina väBne! biöd

ni6 !å Eliddag i lortlMor dit vt

anläEde Id. 21OO- stor uppvakt

uing i.6eD' diutr8e1te1e6rt:fe! gick

ti1l alla a;iru.a6! Bde le6tauraoger

och barcrr alla ville bjuda och

ekäa och up?valta:
tet vf verltfigen ca 6tot dlag.
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Sty!e1s6! hd @de! A!€t ooh fre ttl1 å!6rötet den 12/, 1975 bestett av
föllede tredLe@dt

ordlörsde! I48?ldJoaePb6o!
v.otdJ. t Per-Erik ilallh
kessaför. s ouvor ludberg

tretsttu galliÅ
Cleel lfilbelhsaot
leEXr Dlllelbeck
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Studiel€dsrå bu vuits

Clmel K$tsso!

lrsoötet avhö]ls iea 9/t 1974 på oustav nsa och tlatteus ugdoEBgåra 1 gbokholD

uad.er sio! d8lut4ias.
swrelsetr har frsD till årBnötet d'e^ 12ft 19'15 hå1111 6 protokollfölda sees-
t!?iden.
ilnate! Äret hsr sttr-relso4 dofaln&t ku!6r t hundhå}lllngt sätBkild' iltesalEkutd

och träning fät utstii"llare.
iiii"r"*"4i"*"t i göteborg ba! lckså red hJälp ev förenlnaead studleledue 4-

ordnat hurdhåIIningskur6.

len 5 oktober höIlc en inoffLclelj utståIlal,tr8 t Balsta.Ded llvllgt dslteAedst

ii"tl iiåiiäo" ."e.. oz r*iäi-i;'-*äi;; oir' trott-"tt.råta1 håde slvit ef-
ter för vdderleken ocrr utetriiit'DotJu ""t 

Råtalef, vuorlnen och 3Is blev

Syttdens fsacj.s6oo tö]Jd 6v cudLgantlkea gou€t of Bobgren'

Istockhot4P'oEeBgradet!åd.ltlonseDli€teneelln8colglsneilhugasochnatta
iiil'ij*gaia"t i oktobersoren' (!e hade tu de! deaen',)



jirteoppa ooh vss lusob bö! 0016å 1111 tradttloroEe ho6 StoclöoLuroolg:l!.il.
I Är 8åstadcs iletr d.Icn av fölenLagen ae ll8s6otd Pgttolsaon fTA! 91tr. Eoa b.-
!6ttads oL ubgtrt !å Le61i6t ooh besvalaals vånltgrD !tå11.d. tledq! L ollt t-
r€ndlcn.

I1!År Cöt6boa6 aodilclas att do i sl! deL av för.ning.n haft s.Metonltc! rail Soil
edlutaing. PÅ €tt pa sÄde bs t!älatr ulpvl.Dlng at hud för EtrtttllDlns @A.r
Iedaln8 ar ltlrFhiL ryd6n. Pl oa s..-.n!on6t i 6aJ bertttedc lltl.-EltL &d6l or
brdu I altEåD.het och talade o[ hu d @tch-ohor gå! tlll. I oktoba! gto!il.!
ett studl-gbesök på 0d6lterts k€DCL och pÄ aoroDbertråffen b.ltttadc vet.d,oo.
P.0. Custawsoa or sl.tt förata Döte Ded retghcolgr. och b.6veed.c frÅ8or.
I lllrköptrg hd corSLvalps gått i slet66! föl .n krrlr 6oe skullr uiisllEttr
opas6!1tr9e ttll llvet !ldd. !årni.ko! ocb udra hudd. Yalps !.11u 4-ll
nAneder och ar ollka rase! ö€lto€i 1 ctr lekfullt upplagd. kr!,
ColtL6ållskapeta lepreEotrtetot rld SSDrr !@sako!6t för ra6loktLoleru I okto-
be! vs Irglld Jolepb.olr t.aqr D1116!b.cL ooh ivoue gyorlo! I o8!tr6kaP at !a-
dsl.tö! för Eeöl.Dbtiilniag$.

Cord6å11lkaDets [edl{aet.I

upp€J.ok eid utgh8etr 4r '19?4 tlll 24l+ r€dl.olg' dä!4v , h.d€m.dl@.

8111 rlls ile lodL6Edr aoo y81t vFk!!@4 I l6llskapQt och ttll' öv!t8! utetlö!
siil1.kap6t' loa r6d.1Ägt Eb.t! ooh tlret htresåe fö! tÅr f6lsn1!g ftarfö! !br-
re:s€! Eltt tasa taoL!
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F6r Col8{E6ll.akapet! dtlEglro
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:ä;;;;;;-;;"""i0" 'r"t 19?4r rår erter å'slutAil 'cvt-
aj.on åv8e fdlJ6tde tsräti.lae!
För futlrörande at YLrt utr,lclta8 hs Yt tn81t ::l i:-:lll:l:
rIi"-ioilrf t"fnes!etått.l;. ssot ptotokoll ooh täke!!EåpeP
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Dl oob föråltlht.
nH}.ltlspcru bt ritfergslrkst' ooh LånI' ooh !o'tgl!o-
;;;iil;;;;" iu 'vgtaitr 

sari kontroll er ve!!f1k't1o!åt-
G t.d(3tå11t..
Da! 6t ots fötcts8nå t'?hlon'n e€! l'd bsndcnt att rät'n-
iä"äi"i-"t,lii" cäwctrgrant oob Ded 6tot rogrrstrnhet' Yl
iå'fiif,."iiii-rii"ii-,iiriarne att qailArka pli fäsli-
if"gt" .t ColglrållAlnl6ts ån8tlägrnhetor'

!1 tlll.tvlkå ddrför' stt stylelsGn 6r ArceSt't b€vtlJet

"i"t.tiftiit.t för d€n t1d t"l'lono omfatta!'

stoskhclr osh traekedrr 750225'

.r ir. -\Xa,$!ti-.-;
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Sqsk 7.422t2J
logtgiro 15a.V
Kassa 121:04

Srege:==-9:29::19-

I:&g'gtsti
lledlenqY6ifte! L.21o.-
ilc? 2.894!50

Ut€taL1llngBå1ste 128!70

CorglEälhet 627.-
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Båintor 2i9r75
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Do@!€: T. G!aY' En8lMd
csrdig&r 6(z+4)
P€nblok€! t9\2O+19)

c&rd1aa
f,udar
&I- t

cbkl I

ll.ka!
öEi- 2

chkl 1

Åv€lskl,1

!4reE
trud.e!
5E- t

1

'1

1

EERDDTS Äfo-Axlr (rjng o .dn ch lyinsdom Blue Disk 9f Robgr:n/-
--'--i""a öl eppåtiiaris camen) eg a !ro2e11' EBEöEdd' I akl

EEFrDEcs.UlcI6NT Allclo (se eru-*u) ag c Es66n' stockholE'
chkk l, cK, BrR 1' CACrB' hp

EEnDENS ÅIDA Llonms (ee aku-Ä.ku) ris o Nils€onr solleatuna

sBRDElrs ÄUNT ANl{a (Be aku-Aku) äg o lltlssoa' sollentme

s o truch EEnDEIS Avs aNIARÄ (se eku-eku) äg Å o 3 il Llndns'
SpBlreholn' 1 chkt' CIt' fIR 2' CÄCIB' hD

Iold Ch ÄPPOLINARIS c^RM${' äg O Nilssonr Soll€ntua' hp

.APUS (Itennd audecitv/sF o s ch &vttåleDe s119n) ag A PMflio'
- ittaaa, 1 ukkl' hp' 1 skL' cert' CK' BIR 1' hP

ÅQUARIOS (se .Apus) äe E viflaren' Finlea' t ulkL

DooglÄs(Eeldens ldcelot/Belindå) ä8 r Engst!ön' sollentBa' 2 ukkl

nÄtsEoRPs PRTNcE (such EllaleMdo! 3lack pria/nyttarens Pemy)
äg O lindqvist' Ä1veJö' 4 ukkl

RoBnl (Rusob tr{ix Matteus/Nda) äg 1 uåh}6n' ss'LaEe

Ä}rlco (such Falaise Teleno/Yorken EoneJr Det) äa L Eo]E' Notge

4 skl
ERos(Ruoch Luspe/3eryl]) ä8 E Jöneson' Enskede

EEmils MÄNFRED (ht ch I'alaise TelelM/Int ch Byrolth Forash

Ju1j.sa) eg K &YdberS' vårbY

EEmq{s NAuGSTY 301 (such Falaise Telenu/s0ch Eeldens sela) ii8

K Sudbl'ad' Röminge

EOB'ET{S NICoDEDI0S (se Naugtlty 3oy) 69 U Jeltrett' YdholD' R-sk1

HERDENS NICOLÄUS (se Nauahty Boy) äe K Earalilsson' Vaxhofn

EERDENS l{oxltaN (se Naughty roy) å8 I EoldEtrön' spånga

RUSCE ROS!'ARI]{ (B!@ble of Tynarr/Nord U Ch Rusoh Lub) 6S

L-o Pettersso!' Iåbv' , skL' CK' CACIB' hp

RTTTAREIIS RIDING UASTER (S O NUCh RYttATEtrE l[ETCiSSO6/SUCh
"'^'-ä;;";;-;a:<.1.j ae i a Ekst!ön' Norrköping' 2 skl' cK' bP

RYTTÄRils TuFF oRE'l (Int ch nyttarens l{arclssoe/R' Ls(vberg)
ä,g C ltoos' StockholD

RYTtsÄRENS 0TTER (Int o Nold g Ch B. Nalcissos/R' O!1sEe) ä8

I EolDströn' sPång4

sorBERes YÄx (s. Pax/s. Eollv) äa L Åt!6beagr östlaby

Nold u ch trErDE:Ils JACOS (Iut o l]Iord L ch casdog of lyBgrl/'-''^ ;";-E"t; tota ocrt Byworth Foxaeh Juliana) äg a G EricaoD'
S Borg@' So1n4

1

2

1

1



Stockholn fotte.
Chkl 1 S o SF U Ch EEFIENS MIr(-AEL (se geldens Mefred) å8 Ä Agerbielt

T Srattberg, Spånga' 2 chkk' CK' hP

1 Int o Nold U Ch nYTTARnTIS N{RCISS0S (Butteryba! of 3r*entra/
Getonas Killamey Rose) äg P-E 1{a111-n, stockholn, 1 chkk'
CK' BIR-R' hP

fikå"
ff 1 ANcEucÄNS (wemm,Audacity/s o sF u ch Ninnie) åg r' Flodin!

UPPsala' 2 ukll
1 Frnillto FrluR (Rvttalens Lucifet/r'iffl Fllur/ äg G steln, Tu1lin-

ge' 1 ukkl, h!

2 ERIENS OFELu (Int o Nord Ch caladog of lyuawr/U' I{atslina)
äg U o c NYst!öm' SödertåUe

2 NofÅ (qyttarens Narcissos/Sara) åg c christensson' Fersta

ökl 1 AUORISA (Int o rvord Ch tr'elaise feleds/Che"ie) åg E Jölborn'
H4ndleo' 1 skl' c€rt' CK, 3IR ,, R-CACI3t hp' CEjUPIoNAT

1 Bl,ÄCKTFonN (fiitdennoorSlacklriar/GarddenhotoeCddytuft)
å8 B Wellsirön, Stockholn, 4 skl' CK' hp

1 COTTEP TYPSY cINl[Y (eng Ch Rydor cossack/?jlevalk Eye opene")
åg K !Iatt@' Norge 

'

1 FUNII-f GIRL (Ryttarens Narcissos/Slch R. Zerlina) äg G Ludberg'
Stockholn

't fiERDaNs NAfasJA (P41ais€ Telemd/il. Eela) äa A e Erlcsson o

U Eage' So1na, 2 skl' CK' hP

1 IOLI,Y tOP (se Ft@v eirl) äg o Knutsson' sudbyberg' , skl'CK'h!

1 leBs LEDA (Folestrldge Midniglt special/r' super sweet) äg
äg Y Svenssonr Spårga

2 NoRRsilTERs NxRITsÄ (Rvttarens Kentucky/N' Ninna) äg 3 Kellsson'
NJmåshgd

1 RuscE NoBLE IASS (s o NUch crowleythoxn Inheritsce/sosPuch
Ivatch l,illipui) äg A o N-A Töelöv' fäby

1 N o SI' ch SIGGbI$S TRErlsuRx (n o s Crr Kydor cointreavNold o

Int Ch S. Dusky queen) äg B wilberg' Norger R skl'CK' hp

1 SoT,BEA0S RIla (Rusch l,ucife!/S. Ronda) äg I Åhslelg, Ost!öbv

2 SUGAR PIE (Ryttaretrs Narcissos/R. zerlin4) äa Y Svensson'Spåtga

1 s o sI' tr ch NTNNTE (fvttarens Narcissos/Fati@) äg L r']odin,
Uppeala' 2 chkkl' CK, lIR 4' bP

1 S o SF u Ch RED SFEILÄ (Ryttarotrs Narcissos/R' zerlins) äg
I Jodephson' Saltsiöbsden' J chkkl

1 str'o s Ch RYTTÄREWS sÄlug (Hilde@tror 31ack Faiar/GeFaas
(illarney Rose) åg I vilfanen, Fl4]-and, 1 chk]]' cK'
BIR 2' CÄCIB' hP

Ävelskl. 'l Int o Noral ch !ÄLÄISE fcLxMÄN' äg S Nllseotr' stockioln' b!

(tppf.kl. 1 G Nj-l-sson' Sollentuna, hp

ö-o-i--n-9-9-!-! u"" r.,,
Donaret ll Quim€Y, Algland
csrdlgd! 2(o+2)
Penbrcker 27(1t+14)

cbkl



ök1

eqry$
Cartlgs
Euilar
ffk1--

chkl

P€Ebeke
Euder
0kl

glEs
llkl

2

'1

2

1

2
,l

t

2

1

1

'I

1

1

sÄnDrs srR GEr.arNT (Dilrel Gwem/s. Boxue) äg I'l vidia' rln-
köPing

ch E.EIDE{S ANcrg'IT ANGro (Ån o eng ch .!9insdon Blu€ D13k of
"" 1;;;";i*;;d-c; ap;liilaris ö"me') as c Ess6n' stockhol''

1 cikkr, cK, BrR 1 
' 

cacrB' hP

CÅSSII(AR lARz-an (C. Foryfece/C. Evergreen) äg ![ Kallsson'
&i lnlYcke

FIIiICOE rEgP oN (suci! F. Cood ouffv/andliett€) iig l[ Joh@saon'
Älvångea, 1 ukkl' h!' R Bkl

ARRo (t\ncor 3laok aLone/Älouette) ä8 Å Ä!'letssotr' Ilväagen

rolrvÄR (Sunoor Good Guffy/F' El'eolor) ä8 3 o c ltre€nu6son' Eåstro

1 skl, Ce"t, CK' 3IR I' hP

0ASSIIAR CASANOVA (No!d UCh !'uco! Perrt/3ingo6 Juli4) ä8 U

NYstsön' l{ödinge

DONOV-aI (Putte/IrDcor lareela) äg L Lerenhalpt, Kåg€!öd

ErooD (s o slnch Ru€ch Lmcas/solbergs Yra) ag 8-u olofssoE' lnåL

2 skl, cK' BIR 4' hP

RUSCE ROSUARIN (3!@b1e of fyoawr/Nord Uch Rusch Lua) äg

I-o ?ettersson, TäbY' 4 Bkl

soIJBERos IJGE-uGH (Rusch Lucife/s' onette) åg B-M orofsso4'
Inål' , str

s o SF U ch EER.DENS lfiKAxl, (rnt ch Falåise teleI@/D1g. o Int
- - --cl-a""o"tft foxash Juliaaå) äg A Ägerlie! o T Bsttbelg'

Spåaäa, t chkk1, CK' 3IR 1, CACIB' hP

Int o Nordl Ch RYfIÄ!,FNS NÄTCISSOS (Butterybar of B!åxeEtra/
'"" -*.iå""å--xirramev Rose) äe P-E walIin, stockholD' 2 ohkkf'

cKi 3IR 2' hP

lr o s ch TYMAvR clovaNNl (ll'ode teletar/Beatrice of sl@E)
åg I (nuasenr Nolge

Itrt u Nord Ch VOVSELI^S CI]'LGSTT (ch vorken eallst Kni6ht/
siga€ls Diuthi) I KnudBen, Norge

BfÄcnIRD (Lees Ma"tla/Gardenholoe csdvtuft) äg E Eolbe!'
Kugsbacka

PEPSY (Iiyttalene Master/Snappens chaming Phil'lpps) äa u 3
Custafsson' EalBstad

RYTnAltNs VIOI,ET (R. Narcissos/Geronas Dakota) eg Ä Pohliar
Götebo!6

ASSY (!\mcor Black Alone,/Älouette) eg S o li!-B Jenås' Älväagen

BIÄNCÄ (SUch !'mcor Good Ouffy/F' Eleotror) ä8 A BeaaDdels8o!'
Varbe!g

ELEKIBA (sosl'lrch Rusch Lucas/Sofberge Yre) åg B-U ol'ofsson'
irår

FÅoXARADS 3BottM (Crovlevrircan Inhe?itsnce/Ryttalens Iepals) ä€

I o E Eltgqvist' Ulrioebam

R.AusToRPs PEGGY (EildoManor Slack Friar/Ryttalens Petrqr) iig

R gesselgrear Skala

ökl

2

2

2

,
2

2

2

2

2

2

2



cöf$tsory forts.

fiff* 2 RuscE f,o3r,E Lrs3 (g&tl€tthos ritherttseöI96to! r'111i!!t) ås

I o X-Å Töslöv' TäbY

2 f, cb lifr[Åtn !x[fI}B.oEt (f,tld'enf,se! qer'ebs!4 of Bd@li/iat-- ri[ of 05oam) tig I trlud5an' Notgs

1 ![IsfoXÄtA (Int o ilora cb Rytta@ fwlowe/caseiu! c!tno]'i!o)
' åstrogltgpder' Leru' t ekl


