3Fr

TAMITASEil

@@RGT
PIRATF

!IELSI'
C O RG

I

T RA !

NR l-75
'rtELSrl COrGr

?iir (r{cP) g'roEs
I SVERIOE'

Äv

CORGI;Ä',IJSIGPST

Fedaktör: luo4Ee SteqssoE
Sopran8räad 62
16246 Vrilliigby

08/89 31

?t+

\,lCF:6 ådres6: 6e ovan.

CorBisällska})etö ådrcat:

garbro

Ässaa6oD

Pot)pelväge! 2

17526 Järfä1ls

o8/t6 ??

94

l.{ed1cr!6avgiften i. Corg!säl161?pet
(CS) inktudeist I,JCP är k!. 2o:för famiLjed^dlem kr. t:-' den i4sätte6 på post8i.o 70 Oo 27-6 ded
Corei6äll6kapet sod fiottagåre,
1EXTA IIÄ{N OCII

]TDRESS

1

Ordför&der Itr8rid

JosePh$on
(1överväBen 4

11,0O sattEjöbaden

o8/?r7 15

49

stualieledale: Gunn"rl Knutsso!
Ri.dBväBan 20

172t2 St\tE

o8/"8 58 90
cor8i6ä11skapet (f , svensliå ll'elsh
Corgi6ä11€kapet bildådes den

1B

fcb. f96r. CS ir en rssEctlioa inom
gSDis specitlklubben för säIlsrspsoch Dvärgtru[dr!) intresseodråde.
SsD:6 eeLreteråro:
SSD

ulla se6er€t!ön.

är associerat ned $I((

Kennelklubbea).

när corgi6ä11.itog är det bra rotigt
ckaFet satEsr på att iörläggå et utstä11nlaB utsofär Stockholnsonrådct,
att vSra eedlcflmar vi6a! sio uppskåttlite kJai8t
nj.Eg. Det hade ju l{ilts
en chånpioashipdodare
oär na! inbjudit
blivit
lrån EnEland od eslutditrBea
d:'i1iE. l{ut r:ö!dågen före utställningen
vet jt6 att Cet iir meLlän ?o och Bo
hundar andälda, dära! l-, cårdigans.
Jrg tro., aldrig ja8 6ett aer än tt:
cller trc förut samtj.diSt på ea utoch det tåste vara roligt
ställtrin8,
konföf cardiganägarrq att få litct
kurranE och alt su andl'å bundor ätr
sine cgaa.
Med si måuga hundart J-ir Åldrarna vaden
rierar frls 4-niaaders valpar till
Il4stc åEbifda, oom är cn vetcra! F
iir
aåd
övorblick
av
raserBa
1l
fir
ea
Mycrtet tosoi,i ä. oerhört intrcrFånt.
ligt Ir dct ått a.iu8o sv dc saBild€
utEt:illda
hundarna a1dri8 förut vålit
dema
oe4 3tt ;jgsria 8äraä ta. den tiII
som Ju E!.411 va!€ cE avutstillaing,
opreti!'trtiij6
till-st:illain8
6påiEd och
utd prestiaejakt.

(Svensria

Jag undrar on det inte 1r så att dc
oianiGkor sod lalt corgis son hunal är
niuniovanliB! aktiså och trcvlida
r:(or. ;ddra huDdmämiEkor blir iapoaorade xäI dc hö, vilkca aoslutaing
de oLika alitivitctcrde
som S1118':åpet
anoldnar fiir. oader årct Itå:
håit
"i
kurcer i både dres6yr och hlrdh{llning
i s:ivä1 Giiteborg sod stockbolo, sä11skapeaftnårEa brukar vsra välbeeökta
inponorande oldpronen det verkligt
vut kom vjd ut6!äIlDi4ceo
förrs
rrt
i vederrfirdigt
väder och p; avsl(yvårC :)1ai6 där vi iici: dc-n nest urJag l(onsr'. n1dri8 3tt
u61a sc.vice,
älönna Cca stä@ing.av gott hunör och
god vilja
son vlGajes av ålfa, fras
do[aren till
ninsta berB sob följde
rod Eina fö,ä1drrr.
Sa fijr6:rräckligt
kar det bara aldrig aera bli aed reg!
och lera, me! aog dårre! itet lite i
dia själ när jeg tiiuker !'i vad vi stål1t
tiI1 ned. Men n,i8on 6åtr6 6:rs11 vä1
skiaa ölcr v1väd.r'gudarnå llita:olcn
n plopo6 alitiviteter
ra u:3tä1ltringar.
6å 6kriv upp au genaEt 3tt lrsdagen
dcn 21 aoveBber är det daF6 för tor6dagEärtor oeC ludch och pa@'<åkstålta.
Av olika snleddiDgor blir det pi en
r'rcdag, bl.a. av Cet 6kä1et att tlDders
Ha1l8reu, k;ind hutrdpsykoloÄ, som lovsi
är uppkonma och prata ocb diskutcrar
tagsn alls torsdRgBr. IIeE 6a att freda6ar

år det åI1tid svart stt fr foll' €tt
6lita gig friiu lVr nen elterEon jag
6a att dlctta iite el16 ä. fål1et 6cd
v.irs 6od1ef,mer boitlas Jag att nl hiä1Scnom att
!6i-mig att bcvisa detta åtu
ordnc
3i
iloto oPP. Dlt brul(rr
j.nt!'
bifr a44ha!
6od
den
sLlut6 för
ari går tl.gcn oftr Pr kvl1lctr. Ensv stalirt ttaCi!ion(:n Äir tr"iffLn
pcin i dcL lill:' torPcL j sallsiögratis'
heli
1,nå
fir
iad"n sot vi
och aom sl: ninga uPPekaiirr för dea
mysiga litcL gaBf,aLdå6s bcntrcvliSå
oitiåo. soo veligi är vi Eyckct tqcksad;a on tri-gra suä114 ncdle@ar k:ioner
!ö: att cör; panakr'istirt'' aan:il då
deme t.rrta samtidiSt soe ai ano:r'1er

:,r själva.
i,i! .lct här Btrarct iv tidnitrg(,n är ut6täl.lningeo överr 1yc:Iigt
får vi hoppcs. I nesta nudncrr soa
koodur till jul i:r ni b('.1önniussl'

o

ooooooooooooooo o

go"gicält6kapets,irliEa böstgrononad
gir iv 6ta!€18 den 26/L0-75, Vi sån1a6 son vanliqt utaniör DraBåtee
kl. 1200. Viil nött i : ! !
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ÄrLso!p: lred puncb avnjutor vi Pralinirärt den 21"/f1'-75, ,taders lla1lgr(n, dcf, kailxde hundpsyhologctrt
konmcr Dtt 8ä:st. oss dönna aiton.
Ring Ingri'l Joscphson O3/7I7L6I.9
komme! att vara i Torlct i
Saltsjöbadea. och vi ötrskar a113

När !i

Vi

och sndta detalJer.

nya och ganli m.-dleonar väLkorBa
dcnas. a fioo !
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Räven 6on si 6;sga såg i
hiinegårn ky6sa hönan' få utt

ägg

ti11 tack
en corgi
sar nsturligtvis
ocb cin
i silt vit? sl'jortbröst
röda ftock
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M,ril usDnc

tcgg i u'l
i4yggol och oblyga flugor'
tass eoil ö0d34,
lluAgo.d i gräset. sol"qu sLuhpar sitt
sticksnde skctr.
Iungaa i backen. Vi13 i Gku8gan
cn 6tcn'
{jEns inte ens i
IiöEiien är fiärrant
6vgllinn.ie dröhdAr.
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Eöst-triiff 7 nov. 19fO i OdinElud.
Spacicll brevkallolel konFer.
Tcorikurscn hGr biiriåt' nåqra lediga
plstscr finns kvar för dc 5oo, :ir
ittrcssclsde.
iiiåg 3jdrg GraliluDd O3I/?.a?2A\
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LyckoE är en bo1I
Tyche har fått etr ny bol1,
rär vi skulle bak3 bu1lar,

qistorie!

oed dcE 6an1å slutadc

en eftctnidda8i

ev bå!oin8.
aDlorluDde) dycket ittressL'rnd
Tychc var (nt ä! 6itationed
jonslcrod!
6ed gailIt bollen ;'ii köksgolvet.
tcltog ned hela krop!.'a,
hcntr.s intr')ssc lit"
blcv emrllertid
efternj,ddagr!
Dcd här 6peciullr
iör pÅtaBIiAt.
liär fiirsto plit.a
bollia kod förc.
Yad den vsrit,

€kuflc in i ugnolt v5r Tycbo hvic1., Oralladc 6i ått
S-l var don bclLen intc dca. och u6tea blir vä1 a1dti8

bollld int.oduoeri6. Sköa oeh 8rön och 8!en. Tychc är bädförd'
tvättar clL.E oog. och hu88cr sedtn lystct tändarn$ i lgn. Kläedlr
f6st ilea i kry:sct undllr oB snurrflitöli och för ctt offensivkri8 son
inte tar slut förråtr hont be5l8radt sjutrker ihop åv utnattditrS.

Nya
Eoa

:riv.rIitexhuddcn Sådcho' ä16k.tl och agnd ti11 oigenl(ännli8hetr skrä)ar
giv€n i cd vri, för Tycbd har bera tälder för bolli-1, soff sk3ll-vaN
eerl övera11t, vid frrtsktJet, i Lorgctr och si vidarc.

I kv:ilbiag:n stoltccra. lion för husse' Nyförvärvei 'rjsas upp. Men husse
f:ix ]ra"a titta, Nä! hrB sträcker siB efter boUear flyttar hon dcn
utoE räcl<hi1t för hoaon.
Två dagor senire btr sancho Åtcrerövrat 6in p1it6 pi ronalistau. stillhet lader.
Nu bakar inte tychc ts,jr, Bolletr hax kök6fiirbud' Eär u84en är i tiainst
och dii €urar ?ychE.
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. nI be4t@cl6cd vailoldetrr r moo .ikt j.6t eå iagt tiubaka 6kå vi- inte
börja !i? rapalridg. Od vi tar fasta pi ett rrtu6en irr är eon ci då8tr l<sn vj'
hiry cn bitr utad att'det blir un bok och ock6l tilfita ho!? i.ttvccklia8e!'
rionncr
Det har for6kats och {or6kås aUtiäf,t os huldcn6 urs?tudg och Dyo röa
i alagen och nya tcoriL'r 1ä83s frail oo utvockfingcn av tamh[t'Jen' K].art fåkta
är bra att hå114 6i8 till, on Ea! vi1l 6kap? sig en uptfottnj'Bg' I,it oss Lörje
ocdl ätt ett av dle äldsta pliträfface hunddjurs€ketett€n hat grävts fra6 i
Ioscaaa p! sj-ciliea i avldgrinBart soft dateaåts tifl ca 5oo nilj' :1r fbre vrlr
tidaräoiE*. Dcdna Cdi6 otru6cus 6tjor kallå6 den förhistoricka va?8etr och
aaeoB vala gruadåre av dea trutidg rar6en i viir värlrlEdeL.
Vnr861åktct e1lel 4!ggl!&!gq rättare saBt' kallt6 Canidåe och i dCt
va!8r
$rabE flera faoiljcr. tj-ll ea och oa@a fabiLjr fåm1lJeD Caai€t hör
schakal och tsilhuntl' T€ohuDden heter Cais faniliatis och till taahu4den
!äknag ock6.1. ,!ingon. I.qderEläLten ilod C4åidao'f,ints bl a räven och ctt
flertai aailra int!c56a4ta buaddjur. Men vi 6ka dt4nna ho6 familJclrCei6'
,Fråtr.var8+i!1, ao!8i kdsl(c är;tt

stort klivt teir frin varg till

tåEhurd gtt bgtydligLko.tar€' Iid-iga for6kåle anser ett s'iväl varg son
schakg! givtt upphov till tdhundcn' DaBetr6 forsl.are adse vareeÄ-9tr649'
Att c16t sksit pålnihgar-oedl scbakaf i ohråilon' där ecltakal viståts är därför iate ute$lutctr lika litet son påspädniaA av va!6 bos rc'lan taoå buBclar'
Koorad Lolcnz hävdar att vargen Sett uppboY ti11 vi6sa rdser och schakaleB
tiU.aldra. MeR forekere.på 197o-ta1et hävclst varget an6d 6od uisprung'

varg fiM6 i a113 viirldsdelsr och det fiBns iatc eDdast en vargrag
utaB flc.la, Vsge! ba! adlag för dimorlicEt att atr1ig son också fiDo6 bo€
6äaai6kan, Difiorflsb indebär'ctt itraitidl'r av sam6a art kan upPvisa uatooj.ska olikhDtct. T/ex. ett vdrgklo{iud kan ha ea'tydliSt narkcrad p@av6at6, oe(låa c+t annat oer e1lel nia(lrc såkhåt 6:idåh."Dimoriisdanla8 .
unalellättar lasskiljantlc avel' vaxgens sociala beteende öveleoeständer i
stolt. ood taohundsn6'. lj.kasi är va.agens i4to11i8e45 lqllt. ilidfö'bar ned deucs'
!.oa6kåras.Fieones delar upp de nuvaråtde t'aohuaåiäserna i fy!å huvl1dIruPtr)er,
Ea lrupp kal1as rtiågogruppca. Dånna grupp,anscs härstenna fr'in den
Elrtlssirtl6kå var6eo. Didgoa l"tcr !oä vildbund frädst i iluqltqlien' dit cen

eta6 ha kondit Ded uriuevånarna, när de bcfolk de,v.tl]-qFdelen. Ati dctr a1lt6i vallt iad cller'håhtsBt nen ldrvilclato' De vanligaste ta-dhu4€reprecc4l
tet€lirå i alonaa 6?upp är pariabundar4å o-ch f"rin dcm l.lå.qtåryI4ar ni46a huud_
aa6er.'

i
En a&s

glupPt

fi

vargras kä119s
3oo ockai anses konda frå4 denlo

!

tt:::t::9-:l::::
inrvdner'et
sreyhouodrEluppen och
"::tli::1:;.Tt;.:*.:
ou
": houndty!. De hsr i sto! utdträckning forn?ts
.Lo:utu":.
att jaga 6n;bbflyence.
fctr
bJn
iångu
b"b;*d'
De
viddci"
Iddr ökea mcd stora
öronhunden' lcYer iräd6t '
I,iuebråd, och dri fick Ce deti (Ett asat hundCiur'
.,; lo".ttn" och har begivais uc-d 6'k' insektäiort:inder!) '
från en kreftiS vargt son lever- i os1144- '

td tredje Srup! ko@er
DEa slta ha g'tt uPPhov
beigstraktcr och i trakterD' vid l{i_dalaya'
oaatifjsfuppgE' 3r3a
kafla4
deDna
oc4
8ru'!
nastj.ft.
son
tif1 krsftiga hunda!
deMaaÄseqdå5iiJf'doggarocI1däfcftarcam..io8fa1lqedrarase.lkoE6a'
FiÖn. ; -Dcn fiärde Sfuppea ånses'h€ ded norCliga Yargen till urslruns'
kon$cr från di!8'on via fiilgl:-ugtiblra
si;t6å!
bordriåa
v:iPn
att
ilock
oeiår
EcF
avkogprc4 f't* d:n uordJ'i€a
folket och astler'cskimÄsPetEar@ som cxenpel ir!
har 'jq llqf,dit vandrande
8skiq'ier4a
ncC:
f,iktigt
vargen..p?ir hiiaBei iag-iBte
sig' gn del'4t
De har'ilaf-t 6i4s stora sPeliqx 4s"d
från det..intg,aI
]

eVaopas

-^oi€n'

de6valdrade6enongibirienocb.slosai.gJrcr.piifjuktjciha.}Eöqoyci:etikal-Ias Eiberian Eusky'
solera.t i nolilöstl,iga6tc Sibirien' Deras tllr4dFt
av
guskJr lär var1.:tt srdguttrvck för cekimi,' En del
::kl:"s:."itrdTl:
Art.ska: D€' b1:v Fnltade,Iål::
vidare över bcrings surtl ocb. srog.lis l"I i
aldra cskiaaer
vandra'le
uiaaar austao tar"ooto'-stttLigen
rra..-.lttu."";
si;s G?ön1a!'r.huadar'
G;ödiand'med
o.'".på
*".
ll;;;'"t;;;';,,
'ig
""o
förståe.

;

ql'orallt i dE tidigastc Eketrcltflrld4
I+1t oFe foftsätta att vFtrdra'
piträffsts

r:

grev4' uleqiii! Mo6kva har
Eöter v.i qlelshuaelstyper' r ?o'ooo-iri8g
enhuilIso6fiittnannctcaBisfsmiliarisl)ontiatiai'Fy!dephar.jgjortspi
Därat nadn't' Dcmc hund 1""'St"::ctt 6od6t 6on 58d!6 ev furst Pouti'tia'
tpol'gto-uuto en av förfiiletnt till 'l:
vete.Ekapligt uactcr6ökdi!8år uttunniie
inecs rlqqr''titr grund för 5chälcrd och
coo u,L.-b"oo"huden. Bronshundc!
i Eurglx och €om ut8ör en el4en
t"u u* "ttt å" stola fir-oct! hsrdehu'laras
staogruPP.
s'aYar' Det äf den q'k'
l{Eir hos o€E ha! vi f,)rnd frru;Io'QoQråriga
lSt T
(tBmh:,n1'n
fri:a-k1rt:n)'
parustris
li
torvhutralen, canis faoiliaris
skclett fi-n4:'r'
påni!trddc or on g':]'u'd iast nisot mindrc' Ett
tadhundlen'
för
";;;;;;i"t' pii zoologi6ka iDstutiod'n i T'uad' str)ctsarno är urtylon
bevårat
är E:istai so;ilt carlrittala;'. .
.\tt hä en hund tillhiirande Epct€hund€gful,peh
loksta varisntcl at spötsen' Ea'ilcl
a".uu" i"g. gär i Nortlcn rinns det flcra
ta6it au-ca1cb *"::::*:.::11bår.:vå!it p.i väg art fijrciinns' nisrd hnr
ha kodbit 'nod vid fiadavlingen
sält
p;"r
n'tgot
encll'ftid
tJcks
Den
6?et6en.

av6a6e!na6tryav.llhuhdtrenvollarhunil-].aFskvgllhuEd'606.actdv€ugkare-

Epel(tive finEka BaEnet 1yder. DeEns ras ha! bars nigrs tiotal år bakon €i6
och hor komj,t till Eedatr laplhu[dens eallegeBakaper tappad€6 bart,"ial s.k. r
förädlingsåvel. Sadelna behijvef vallhundsr. Norrbotterspetsetr h3t räddats.
Irid deoad'kodd€r fiÅska sp:teunr son'rcnavlats pi aea.alo fär8e[ i sär- _
skiljdde syfte att fi frsm eo fin"t. tr" och l1c1a ti.dlca har strliu8a jaktaElagskräv rråifits. qräbunden ilclar sverig'i och llorgc, No!sk natioraLras och
ruua.k"uriiiuiond. !'!ån gri.husden hn. ran bl.å. sä.ski1jt jäbthuaden o"b' ,
'
svart älghund och vöriör inte västEitaspctsen. DeE teo;in hår f"anlagie.

oar'Si'r pÄ ipetshuncarna oil å""*" vatrdling.! ncd nän 'Biskcn och alcrss
1okala vaaiaattyper beroeilclc !i claliga kodnu4ik.tioner m;1lrn olika landscl?Iarr tycker jaB, rtt d.t fate! plau6ib;lt neo gräundco (=torvspotsen) '
son giutrd :tiU ,ie oliko typfma. forv4.rts.a anies ar flo?å foiskere soo
aafadcr till dc iroidiska siGt6sraa.

Oo

hundnrnr rorJcr E3nn'skan pi h{nnus färd.r. t(ilt(r

är !-tt folk'
i

'r
riv greyhoun.jtyp,
606 va;drat omk.iog. Dc höll siB bl.a. ocd stridshundar
århuadradct f.K!. jnliknålde deB irl,rindsks värghunden. I slutet rr'ondra
l. En iLl 6taener slog si8 ncr i
vaalcråalc keltiskn
utorro. StorU,ittcni,
hådc hdndar m":o sis itlcr
oo act
wafes.'Man vet inie säkcrt oo dLcsEa k*lter
i lJa1"s, Eii samdcnd clirr
samrörc ncd ly'ales skrir:r
rcde fanE6 uundcr'ir
Nils-Mngnus llif6sotr om i sin bok I'tundir i doraild.'
tpolog"n,"vct"rinärea

Stonehen8L i
llrn bcrättar
alär oR dct därkliga foraaindeendrtet
åtedtihlelWiltshir!
,i 6ödrå England. Det äl ett enorot btdt
Irevskalet
Iåagt frln stotrecD boplatF'int'e
byggt av ctt okänt fo1k. Mhn han fuuit
hca6e och oadL beräloar 6tt där har bott ett okänt folk onkrinB ,ooo 'r f.K!.
P]-atsd ka11a6 ttjrdsiU..
Polket vrr joFdbrukoru och htde huada!,: Shalettoen Bed tydliS 1på*taav6ote och k6rtaru nos. Bakbcafynd visår €reyhowdtyp,i
eB är idtc raka 6od hos stora spctsa!. Folket var'ockoå J:.i8sre och hdildarne
håt behandlats väL..:De va! fdrmodligetr siväl jakt- 6oii voLLhundar. Ett skefett
och ButidI!.

bäa tydliea

sper av spark ellcr

61ag.rnot lo-scu, DoskåItsEpark?

Dotta folk etrtås ha by68t Stonehenge, Nigra av de sldrstä stc!Det he} haft
f!:ltr i{elesr-!4.::r..ilt0:.qlg, si]- därifrir.
blocken komner bevisli8e!
hulrdar, oen itrqs 6pctshunda{.
E! cddo inhe.4F\ 6petsh$d htr efl€11eltid storbxi.Lienie!
Dec rrjbch,öU
och dea har b.Br" Cykt..lrpp i tvi varianter,
genon sitr 6petGiundsF]rp och levd.e i6o1u!4t i Wa1es, LiijE6tgjord-q
och vallhundt när den seqt upFtäcktes och gjord.es tlltr !as-!ase!"
qalesiska

Pedbroke ocb Cariligå4.. Dsh."ä! beqiEligeq
i{cn 5r 4',n'.nhcE6L.l

-: de! fifla
tide!tra is@. Enrdvar

lrelsh Corgi
nycket. gamqal ra6r över tuoca ir.

Ta bascnjin soo exc6pcl. Pä caypcMnal ras är deEsuton tänjbart.
i' ii;o"jiiyp
Eed tydlie horrreficfer
från 5ooo ir t. (r, är'iun;i".
frÅn trg1'pten, dcn räknar Ko4go son
svan6 åvbitdladc. Ba6enjin komoer troligen
tiska

'

6itt tisiland. ten'bar kvar vildhirndenE
" v.. ugur iirro to.u"p.ti ir*"

att s'källir o@i'tamhundår.
rr på nactrea, vikinSsrra itrog

oiömr$a
ro.obb

i häraEd västerut. E! d€I sfog 6ig Äur
.: i Walcs och grundåde sd'ifrrstJtrdöoen.
-. 1
Att de hadc hundar moil sig på sino.rfärder r.et vl. Den cagelska kynolo8ea
Hubbaad har hävdar atl corgin är cn utveckling av v:{st8öta6pct6ed. geolitr
on att det ä! vikingarno, soa fört ne,i sig sp,rtqon'tiLt'ilaLe6 firaer ja6
pcrsonliBen Dest tlo1i6 och aoslutcr diA tiU ilodr soD oefattar ilea teorin
och 6oD t{i1s-Magnus Nil6soa sål-unda uttryckar''ratt lrc]'sh Co-].gia f-r:io bö!Jåo
är eB prcEedt till England från Nordqd'.I
,

L

,,.SpetshuBdcB 6oe typ fölocpås fiingvie4, Ju der aänaiskaa rör vial
de!, så 6tt säga, för:iDdrar dcn sig och de! är käBslig för diljön d€a viEtå6
i, Ea påral-lell kaq EdD dra 6ed .Iargar i fån8cn6kap. De 1är få ea bcaäBenhct
att riEglc upp 6van6eat ett donesticeriD8sdrag. Iåt oaF vara rädda od vår
lil1aeng€1sk-svenska 6pets, corgin e,ivät sod västgöten, PopulÄrn cor8in
kadske 6vävaa i 6tö!re fara åin västgötaspJt6cn, soE höI1 på att dö u!, Näa
i,J
aon 6ka räddå cd utdöeEde rds, gäLL€r dct itt hiiLli kvsr Isse8eBsksperna,
sualheteD .orh urtylea. i{är eq ras, son t.ex. corgin, Ic.ver ttrbetslöst' år
ut oclr ä! i!, stirrar nan p:i skönhctsdotaLjer och börjir eiUioeterlq{o
och föreskliva snådeta15er.

, Ja6 bar försökt,att liolt 6aqEdfått vad jågi,l,ä6t, tyckt och tänkt
uade! eii par år. Äo+et' är Gto.t och iatressdt. Soenate& är vera. fiåearna
följdq intresBerat diaa förehavaddeD vid abbor.eEanl"nS9!-i aorse. Likt
buogriga var8arr. Eom väntår 1)å. f,atreste!. Hunds,na viLtåde oilobdigt cfteroi.dda8skaffebrickd stäl1d direkt pA klippan och flot( ,ciBa :Makbitar, Miaa
tdkåf gick til1 ultidsätrni5ksn och ysrgen.
ljrrbro Asarso!.

. LYO{ADSPROV.

BEKKHIIS FOn-0ET-ME-:IoT (DoNNÄ) cict ocn 779 tlreta
pris i lydrådsk1e6s 2 ocb koh alcGsutofi stta i kInEE€B
rloch'fick fip. Ecnoeö medtävlare vår fyra schäferhahar
oes''loa såi ut 606 ea lite; tosettt när hoa lig ?lats
iblstrd'ide1 6chåferhuada! i kla6E I och 2.

TänIing6piåt€: stöckholn6 S6dre Bruk6hundsklubb.'
Bafbro,i6sar6on.
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Att för en uppfödare Iähna ut €n hund "på foderrtmed
för uppfödar€n bibihållen åveIs- och utställnlngsDätt
är ett i månqa fåll bDa sätt att kunna genomföra ett
noggrant gsnomtänkt ai'elsprogramr på sanma gång som
hundEn får vistås i familj.
fod€rväldcn innebår syst€m6t att denne i princip
För
(fårrrhunden
av uppfödarBn €lt€D det att vissa villt ex att En tik lännat ett visst
har
kor
uppfyllts'
antat valpi<uilar eller att €n hanhund uppnått vlss
åli99er d€t foderväsdEn ått
mellåntiden
åld€r. Und€r
för uppfiidar€ns räkning våDda och föda hundsn.' och
tar ned sig hunden
att
uppfödar€n
han får ävsn tåla,
på utståll.ninga! och anvgnd€r d€n för av€I.
En sådån här övergnskomm€l3e kan vtd första påseend€t
förEfalla enkel och okompllceradr'nsn icke d€sto
tvister upPstått ur fodervärdsnindDE har åtskllliga
avtal.
standardforSv€nEka Kgnn€lkIubben tillhandaitåller
nulär for fode!väadskonrrakt. Där skall anqes vem
son skall betala. hundskatten' försäkrlng m m' antal€t valpkullar uppfödarsn har räti tiII €tc.
Tyvärr är dsssa forduJ.ör för kortfattade Fö! alt 9s
IEdning vld upprättande av Btt
tlllf!eds6tälland€
Fodsrvärdsavtal.
Fod€rvärdsavtal€t sträck€r si9 övsr sn lång tldsperlod - månla gång€r fyrå ttll fsm ål lnnan alla villko! är uppfyllda. Dä81ö. är det myckst viktigt att
kontraktet.
allt som avtalas tas upp i det skriftliga
E?E-förekorrEr tyvärr alltför ofta' att tvister upp-.
står msllan uppfödare och FodBrvärd om v€d som avtalatsr och stt vld sn sådan tvist bevigat vad mån
muntLlqen kommlt överenE om fLera år tic:ga[Er är I
det näimaste omöjligt. Det är ofta detali6r son vld
betydelåvtalsslut€t tycks siälvklara, eller aIltf6l
s9lösa att tas m€d L det skrlvnå kdntraktetr sbm sE0€t vls-ar si9 att nan
tvistsr,
nå!€ gsr upphov till
i sjäIva vBrket hade h€It olika uppfåttnlngår om det
son var rrsjålvklartrr.
lvlan gör alltså klokt i att hallre ta ned för oyck€t
avtal€t.
än För litgt i det skriftliga
att uppfödDan blivande fodervärdBn bör t ex ss tl]l
gkall
vårdag. DBtta är
a!€n noga. angsr h u r hund6n
ju en fiåga av c€ntral b6tydslsE för uppfödaren' €ft8rsom han vilJ, ha en hund i topptriD att visa upP
på utställningarnä.
För fodervärdsn kan d€t annaas
senar€ konmå soo något av €n chockr när han närke!
vilka höga kaav son stålIs på sköts61n €v en utställ:

ningahund.

Tid€n då lod€rvärd€ns förpllktelsgr
skall upphörat
och hund€n h€d äganderätt övErgå till honon, skåll
naturligtvis
slås la6t I avtalst. 0etta brukår an9€s så, att övergången skall ske, för tlken när hon
lämnat ett visst antal vaLpkullar (som tlllfaller
uppfödalen), och för hanhundsn när han uppnått en
vlss ålder. Denna bEstänmelse bör ges en dBflnitiv
utfolmning, så att ingen tveksamhEt kan uppstå om
den !ätta tidpunkt€n. l|if dct. giiller en tik bör foderväEdsn också sätta sib in i vilkBn tldsrymd en
b€stämmeI6E om t ex tr€ valpkullar motgvarar. (0€t
kan ttllä99as, att om inget sä!6kilt härom avtalatst
så tordB det vara uppFödaron som en6äm bsstämmsE
takten fö! tiksns valpningå!. En och annan fode!värd ha! hölts kno.ra öv€! att det h€la ta! Iångre
tld än han hade tänkt eig.
Andr detaljEr, som
kan vala låmpligt att särgkllt avtala om, ä! vgm aom skall ha hånd om tlken
och v6lpalna vid valpnlngen och nälma9t däs€ftert
samt €ventu€l1.t i vilksn utsträckning uppfödaren
DEt
skrll få disponera hund6n för utställningas.
med hundutstäIlningar
hålls tillDäckligt
i Nord€n
för att uppfödaDBn vissa p€rioder skulle kunna
resa på qtställning mcd buDden.varJ€ veckoslutt
ävEn om väl I prakttken få uppföda.e ställer ut på
varj€ utställning.
Den standardmässiga klausulen om att.-1i1 partcn skall
stå för €fla v€tsrinärkostnader k;n tyckns g.ättvis'
m€n problemgt att gö.a en aättvie uppd€lning msllan
pa!t€rna €rbjuder stor€ praktiskå svårigheter. Den
nyanserlngen bör dock göras, ått v€t€rinärkostnadeD
som har diDekt såhband med utstäIlnlnE 6ll6r valpning betal6s av uppfödaren. (VEnligtvis ha! ftan avtalat att fodålvärden ha. dst gene!€lla ansvaret för
vEtsrlnärkostnader ).
Fod6rvärdsävtalgt är juridiskt
sett ett fölmögenhEtsett
rättsligt
avtal, närmast Btt dspositionsavtal'
avtal som gluts mellan två partesr kalLadB deponEnt
och dspositari€. I fbdervärdsåvtalet' däD avtalsföremålot ju är en liten levandB var€lse' finns I stäIlet
strängt ta96t tre part6rr vilkas intressBn dåste tillgodoses.

För vi glömm€r väl lnte bo.t
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