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Corglsäll6kaPetG edre66:

Bårbro Asaar6on
Poppelvägen 2

cD tr&712,!,äi'n "
Medl.o6avgifte! i corSisällskapet
(Cs) inkluderåt vcP är kr. 20!-
för faliljef,ed1eo kr./4-' aen in-
sättrs på postgiro ?O oO 27-6 ned
0org1EäLlskapet 6od &ottagere.
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oldtölande: Ia8tid,toeePhsoE
KI6ver.tiigen 4

' 7ttOO Saltslöbaded
tED o8lzvrc''g

studleledate! Guuel K[utsson
Riagvägetr 20

r r72r2 Sthro
CD o8/2e6?'5o

Colglsäll6kapet (f . svetrska l'lel6h
cor;lsäuBkapet) btldades den I8
feb. 1955. Cs är ea rassektioa inor
SSDrs (gpecialklubbea fö! Sä11skaps-
ocb Dvälghuadår) iEtlesseoEråde'
SgDiB g€kteterdrei Ulla ge8ersttöil.

SsD är essoclalat bed gKK (Sven6ka
KeBnclklubbatr),

!'ö!sökct hed etr inofficiell utdtäIlniag
utaaför stockholosoarådot vi6ede si8 varå
ca Bod ide'. il.å!8s kom ti1l JöBköpi!8'
stäialageu var åodr dohareD tog 8od tid
på sig så idBeÄ bebövde känEa si8 hetead
eller bortkodmen. Det ro1iEåste ev a].lt
ver att mr I.lcltrath var glett övertåakåd
av de 6ven6',(a hunderla$ kvalitgtr baÄ
hede iEte sett 6å brå corgis uiaaför En8-
Iand. Vi hade ockoå en elastående tut mad

väclret eftersod det vår uPpehåll och t.o,ir.
sol stEdtel6. aea jag vet inte oo vi ha!
nerver stt hå11å en utställainP, utoobus
vid ilen ålstid€n ett år till. Nu chahsade
vi kallb1odi8t på att det helt enicelt
inte kunde våra busvädor på vår utstä11-
oiag två år I rad, netr tr:ista gåla skal'l
vi åtllnstooe he ett reservställe iaon-
hus. Äver de ansvati8a har behov av natt-
sö@ oists v€ckål före. I1€D ned8e ått våra
hundar 8ör sig bäst utonbu€' d.v.e. oo
dc sLi.pper uppt.äat sod dränkta råttor.
För våren plalerar vi Du nåBot atrtrorlutrdst
träoliBen ed hundvårdcdag i Stockholfrs-
trekteE. Da8eo är inte i detal,i planerad'
den vi tåinkte vi 6kafl nöta opp fd! ått
ha trevligt fted våranclra och hunilarna på

en trevlig plats er soLiS vårlördaE euer
söndag. Vi plaaerar att he en veterinär
aär ei de1 av tidea, soo kuode ge råd on
eoåkränlor och 6e på konditionen. AlLe
huÄatar sod önskar !å klolna kli.Dpta skulle
få hjälp ded detts, och de hus6ar och ftat'
tar soE är osäkra på d€talier i t.ex'
dlooarutlåtåaden skall kuoaa få 6td På
desea frågor ev kuntriga uPpfödare. Vi keo
gå i8enos 6taldsrden och peka ut de olike
ielaroa, vioa vad 6on oenas ned vinklår
o,e.v, NÅgra 1ätts tävIin8år för hundar
ocb ägar€ tlinkte vi också ordna, för den
so6 vill stä]Iå UPP'
Ear nl aåqra ide6r eller öaskenål så hör
av err vi blir så G]-ada. .
För att tala od aå8ot helt åtrnet vill Jeg
kodm oed en varnitrS ti11 dlte corgiägare.
Vi tycker Ju att ea corBi är en synncrllSen
tilltalande titen hutrd 6ea det finEs fort-
fårenile nänniskoa sod tro! att det är etr

blaBdtra6huÄclr och det bar viset siE få
sor8liga kossekvensor. I sodla€ fiok po-
1tsetr i fäby hsnd oi en hudd 6on tillvard-
tagit€ nä. den i<onait ensan på vä8eB 1fötd
haieband och koppeL. Eatr skrev6 in 1 poli-
sens liEgere sod en Liten bluEgul spet6-
blatrdning, Då8eE efter aaaä]de ea fafiilit
6on bodate alldåIe6 i närbetea av det ställe



alät hud.n tLlLearatatit6' på 6Ädaa tiiS
tektlskt. att dcras Uelsb Cor8i försvunn-
ii.-i.i i"ri""" både 1D!' fått ltr nå8on

"ååal Uund uDplyste 6en oE. Fådilien
sor fiirlorat iunileo var letutli8tvi6
iåttolof"a, hunile! hado Ju beft kopplct
EldDetrdc cfter 618' bu kutrde be faet_
i"t-i .tor"o. Dc ;ick utoed ootorvägeE
lcn sötte-i rlikeaÄ on hs Iå8 död e1ler

"Uaaa. ".o i!8an btrEd nå8onstu6' [n-
der tiåe! förvånade si.8 fru ceri!
Lindbei Freden, 6od tar hdd om TäbY-
nolisenB tillvårataSoa ltudar tills
lcaraa hör utav siSr ett ingea äPre
d;k upp till dleu vackra cor8ihde hol
iii"-ila on. Efter nästan 4 nånador,
eftea det 6tt boB utåd te6!1tat u4on_
6e?at flera 6åager, tog hoa koqtakt
ied Corrisäliekipot. Dettå vet iult
när föria nMt€t ev tidniESE! skull'e
ut. ocb vi bcsfijl ett clterlyså ä8aroa
i öorriprat. Fiir ett få litet trär64re
nppeiitär' to8 lag kontakt oed Täbv-
påiir"", å.1 iiit< oå gcnast krert för
åic att blaadrasbudla och corBin var
sa;ne huEalpersoÄ' Jag ri!8d€ upp fa-
nilJenr den hade fl:rttatr aksffåt eD

ssä luna och vil1e iBte lÄr8re ha
corrin. 606 haft flera ben oclt oftå

"nei nånrrråq. Nu bår den ebellertid
lenos fru Lindbcg försor8 fått ett gott
i]i.-råi-tii'it*de a" aIla diEsförstård
vtll iag bara tålå od ett ä8ame l'te
tttilråråe Cor8i6äIt6hapet' ooh att hu!-
åio i.a" uat5å. inte lllt kon f!å! ilen
hä! ileled av lddet.
Det er autld sorgliSt att förlore c!
huEal. i dyalerbet oa du iEte alL6
vet vart de! taglt vägea. El förc_
hv'.anile åträrd i det här latlet hrde
oiiit ot asi"""u tcI.!r. crr€r 6krtte-

kvitlo f[Blita på hundeae he].abudl
I allaälhet tror i^t iate eo colEi ter
"r.-"i u.oirtål. iei det tiue 1u aå-
coi eoa beter löptikd. la8 8än' ko!-
iakt ocd 6tyre].s.! ol dl€t bäldcr c!

"aa* na" eik, kaagke Yi fått 6åddr
uderrättclecr att vi kal hliilpa tj11'
Ttl1 slut öB.kes aIIe två- och fYr-
båtrte 6oil1eEtrat.B Ood JuI ocb Ett
Gott Nytt år'

InBridl J06oPh6oa
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tr!{YTT FRÅN SfYRELSEN''

8tylel,setr har b66lEtat att I vår eord!a
en huDdvåralstlÄ8. Förenlagens t'il1'E6d
ske få iillfåue tilr bJiil'P och råil aed

rkötscltr åv co!81d. Vi kllPPcr klorl

bor6tar täncl€r d.E. Ea tete?iEär 8ör

en cnkel bälsokotrtroll ocb vl ördÄer eE

fråaotävLil8 oo huDdlar ocb huadvåtdi o'E'

roli8t och [Ytti8t.

e9€s€5le€iA9,ea*Cl€t.'ii,Cf iSi3€åscr€å€gg^e.e

sgl oBs! oBsl oBsl oBsl oBsl oBs oBsl

Dc 6tavfel sod iblatrd fötekolDcrt Yi11

Jag bär frite våra actlleaoar ifrå! son

skickar oi8 neu6. Det bllt o{te lite

brÅtton när tiddla8etr ska ivä8' och ieg

hitrEe! i.trte alltid korrekturleaa 6tea-

c11e!!å iå d€t 6ätt 6ot JaB ötrskade'

Vad Jeg !.!ar ted dcttå är rrför even_

tuel,la tyrckfel savara! redaktöredt!'
BEDAK!öREN.
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ETT OBSERVANDUM

o! er hund plöt61igt blir aggre6sivr vi6ar tända! oot fadilienedlenoa?r

klyper in u4der bold och stolar är den antagti8en siuk' Går ai till vete-
'i

ri!äretr och beskriver synptoEea få! Ni ka6ke hö.a att huDdan har fått vi-

rus i hjälnan, elle! över lruvud tåget f:rtt ea siukdod i hjäraaat d)t behö-

ve! i[te arls-,Iåra så. sjuk är alcn säkertr den sjukclomeB katr t.ei. vara iÅ-

flaEneraale arjålsäckar, infla@erade toåsiller eller något aBnob so& intc a1ls

bar eed 1rjärud att gö?a. i{i skafl foldla en ordentli8 uadleaBöloiag åv hel"a

hutrden, får Ni itrte det ho6 dlen första veterinälen så fortsätt till nä6ia.

Detta talaale Aaalers Eå1I8!en on bL. a. på vå! höGtträff i saltsJöbadea' ocb

dlet var så vi.ktigt 6å jag Bå6te vidareb€fordra det ti1l alla våra 4edlesna!.

Oo hude! blir åggressiv kd dlet också bero på att de! ut6ätis ftir låag-

varig €trcs6, den ekulle 6ähert uppskatta mer att få ctt Sott hco på jorden

än att få b1i förpa6saal till hiddelea, dit de! k46lre kss få koidå vial ett

byciiet Genare tillfä11e. snäL1s 1ii soo inte klarar av ela hundatr sök salt-

kunnia hjäI!. Av].iea aldrig cu bund utan tag koDtakt ned upPfödårea I 6tä1let.

Det fian6 oå nångaflhundfilrståeigpåarer' 6od ger råd åt osäkxa elle! ovaa

hundägare ned tragiskå tesultat 6om föIid. Och Ni eoo säljer valpårr tag

a!6var för dledr ko1la upp valpliöIErna Eo8ar är det 6ådana valpköpare Ni

vil1 ha så för6tår de preeiG och är t.o.n. tåckEadns. Levade diur är ingen

slit- och 61ängvara! ! ! Ingrid ,Josepbson

9gg=vI9!r=49=YI=v4!g-qI9å3i=r
soaaet of Rob8sen hete! iag corgi ned 6vaD5. Mia natte beter l44rgaleta

l!,idiD, .i då tro vad boE är 6Larvig hör hår..'.,.,.

Mia stora dag i vi6by på SKKrs utst. i Juni då iaa blev S u cF därti.U

vi€acle hiE dottor ÄDbcr lo Eiinader både fran och bakfötterna 5å datte

var aågot ontuolad, g].öotte l.å6a dörr€n tiLl vårt hus i vi6by' sÅ oj'tt i

nottetr hörde6 det steg uppfö! trappao tilt vått tuD. Nei dår ja8 Borrade

iater 1åg tyst son en EuE unaler battes 6ånB, Då kon en något turvig och

överfölfriskad yn8li!8 iE och frågar på bredaste SotliiE6ka od natte kuade

visa honoo va. hai bodlde. Då kudde ja8 inte hålla ni6 liingre, talade verk-

1igetr on hur ofid han var. Tro iate iag släppte ut hotroot tyckte han kunde

6tå ett tag ti1f och se ut 6on eo staty och vara rädal, Kan Eåiaai6ko! vara

så hudilräilda frågade iag eatte. Vad vore livet trtan eB CORCiIS?

SONNST

oooooooooooooOooooooooooooo
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blov re€ultåtel efte? första.fQtsöl(et. stoLtå förål.dfar är Lees Pagaa

och Fundy Girl. Lees Pa8ab (Bobby) konuer fråa Hiss P.L.curtio6(Lee6)'
cd av Eaglands fräos'ta cor8iuppfödår€ och dodare. 

...

futrny OirI (fånui) l(oEber fråa e! gandaL och 6unil staB.. l{a@t Ryttåren6

Zerliaa, ! u cd & L cgr är 10 år gaooar 6ctr vitsl och €påDsti8.Boo sina

ilött.ar. ltomor, Idt o'Nord L Cll, l,loonrockd BiDette b1ev l,6 år garoal.

Pa?pa, är Ist,o Noad .U cll Ryttarers Norcisso€t dle eeäaete åreas neot

viD€trika corgi i Svcrige.
Pör ett verkLi8ea bcfästa ati FaEtri är en €undl corgi är bon höftled6-
!önt8ad och ö8ollyet (PRÄ) ocb befuEnea ute andärk4itrg.

Detta ä! ileD för6ta valpkuflen i SveriSo €fter ea corgitik eoo är
fliröltgsd och PRA-lyst.

vi trivs bäst benna så därför år Bobby och Fåui spalsdt ut6tÄUdå'
seÄ ilobby hår taBit 1. Ceri, och ldÄi har ett flertå1 CK öcb EP.

Vi ötrEker gods hcb till våra valpar, fauitjer sod vill hå1Iå koBtåkt

oecl oss eå vi kaa !å fö].ja vå!å @åtdiogr.r utvecklin8,

Ri'\s (EAg 6\ t9
GuÄvor Lubdbe.g' SjöbjörasväEga 52 lI htt l.l.? 4? Stoc]lboh

-asI!41!!5g39lg={!9!EU!!{5IS:
LOr -kr.
t.- (tvatiu"r")'
0:90
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cortLlsii.fls&ir'.jr5 Iilo!'FIcrrl,LA Uls'Iiifrllllto I JöNKöln{o den 27 SEPT;1975

blev en succd ned bte rdndre än 75. @åi1da co!61år ilälav L4 st L*d1g6.

så Dåra6 hd Yät Lngen I8t.s!*-utst. selat? vi tLc! 2 st; återbud I

Bista Dbuten Deu 1sta11et, efter@äldes 2 stJ på ll4tsen sÅ det blev

Llgen sld.I]lad PÅ eialet @elda h$de. Det båsto re iindå ått- sst"-

1l€a hud4r dcltoc. Att bJuda i! en enGel€k 
'lo@e 

al ett både stort tch

dlrbat ?örotag fö! d llten aaBkLubb nen tack 1ue YåE buaalila 'ch
Bauddlska n€AIeI]]@ cick tlet fute b@a lloP ute even ned Tl'[6t' Dt@!e!

Itrr S4 ltclbatb @ qycket Slod att få döe €å nåi5a col61 öch föryålad'

öve! dea hö8a kElj.tei sdtllaa hö11. !trr Mcllr@tb flck J'bba hårt från

9.r; f.'n; tllI kfJT.oO e.u. Iaglld J'aephso! son !ötte 
'lousen 

Idd AF

Lsda och tldsportelade hooou 1111 Jöaltölinat lDelteto'ie honol tlll sltt

h6E dutitdde honoE 1 Stocklxohr b1.4. fick hdl ae e[ ut€tAl]sln8 t SS!3

"eg!.Sou 
Cå@ frso Corcieåillskalet överliiea'les I et waaa{loetE'k'peas-

gtdBr vLtka Yl boppas ka blt ett, trevlLBt nl&g öven fö! den öEiga

fqdud. (s;etv naae Jar; föres-tiitt-t !t16 stt Aet Elnille kollm d tiLdre

tJockr rödbe€l.c here i pl-usfors och tweedlkaraJ. IiöE dlljen lDr Jag

tl,ttat t för uÄn8a eqielEka hudtIdntuca".Änseldtrt öve]mskda bfev 
'å8t a1lo faUi) De Bos ordoaale den utD:irlda utstäIl$i4iepl-atsetrt

dib vl hela da6eE kede få köpa nybledda såör6å6Ft ks'ff,ettd '!'n',

vd le6 och ReFy SvcbssoErlrldbeurilohedai D€ hade också ordnat ne'l

n1dda8 på fledocakvåIlen ! en Yacker belrdåld bte ].åDJt fråa !360'

Uotorhot€fl. Dtt 6tort tack ska nl. hal

Äll-t ka! lu lnte kloffq perlekt så Yl fick trasscl r:6d rln8aelceterue

i Eiste nhuten; Fllckoru Bo! erbJiid slg lE ljlte rroll8a fijr ataBinS-

en 6å ler Ertk WaII1! so:l åkt ne! för att 6tåi11a ut fys e6@ huadd T@

hygcllg noc att ta öYer eaYaret soa llEaBekreteraei Il@ ftck velklido!

J.bbar 61ck bda lfråtr då hon vlsdae upp €le ofFa buda; lfarla woxdD

hete! fLl.ck6 soD aklcv clÅ. Även viidret @ ose bevi{ett d ea L@d

båd.e recDet Eiikt ne!; Vlaserllrje! ksde iqjentlnc blj! vilrre iin det @

ålet 1t1@t neD itd Lan l-o€ dtt DcFc@ E i do]-l-rin0 lrmd allt vd

Uve'| Bdat tu Sllow bleY ch. Ctosleyttroo IDherltecet a.lore Pe! hlk

talu.n och lety DllteDbsck; enttisl Ut6täIlnhi;sesultoten redovlaa8

sepuat l. WCP.'

bötlb uon ijladB öeer ott allt klåffat Åkte rI ocli YåE hudld belt

fast bos].utm att llte uttala .!dot utgtäU'!1n0 på uåi@st bBlvÅret'

$6co[ dag seose rtukjale l]i€rld J. och eilelrt Jdnl wdld ou vl Llte s&a

ha aästa utstä1]$ir6 reilan i vår och aå rarde4 oso lred eo lnolhue].okal'rl

HÅrEår.tårJ4. v1 .eEl Eälsilsi;u Cuvo! Ludber0j
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b16v resultatet efte! första.fiirsöl(et. stolta.föräl.dta! är Lees. Pagqo

och Fundy eirf. Lees PaSab (Bobby) konoer frÅn Hi6s P.L.curtie6(Lee6)r
oa sv Engloaal6 ftälliia cor8iuppfödåre och dodare...

funny girl (faatri) 'coEbe! f!ån e! gabdål och 6unal 6taE.. Xå6@t Ftttarea6
Zer1iaa, ! u c* & L CEr är 10 år gamal nco vitsl och spåaeti.g. oon eiaa

döttrar. UoEo!' Int o'No!d O CII' l{oonlock6 BiD€tte blev 16 år gaooal.

,Pappa, lir Iat,o l{oad I cE Ryttarens Ne?ci66o6t dle eeaaste årene oest

viD6trika corgi i Sverige.
För sit verklige! bcfäBta at; Fåntri ä! en sundl cor8i är hon höft1ed6-

"önt8ad 
och öSoblyat (PM) ocb befuE4ea utatr aDdärk4ia8.

Detta är iten förEtå vslpkui,lea i gveriEo efter etr corqitik eoo är
frirönt8åd och PM-lyst.

vi trivs bäst heMa eå dårför ä! Bobby ocb faEi gpalsdt ut6tä11då'
eea Bobby hår ta8it 1. Ce!i, ocb FdEi har ett flertal CK öch EP,

Vi ötrEker gode hcb till våra val-pat, famitJer sod vill hålla koDtåkt

oeil oao eå vi k&n få följa våra ilåtdiogr". utvecklin8.

. Rins a8/\9 64 t9
Guavpr Luudbe.gr $jöbjöraevägga 52 11 trr 11.? 4? StoclllolF

-as$I!!95g3EIg=!99!E!å!!5M:
lletsll 1ol-kr.
tyg t,- (tvatilara)
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coilLt$jillsl9ir'.;rs IljolIIctrLl,LA UlsttifdiLlire I JöNKö?nIo den 27 saPrJ975

blev a euccd ned bte trl.ndre liB ?6. e@iilda cordlar iltt av 14 st ledlg@.

Så nån8a ha! väl Lngen Int.Strtr-utåt. selot? V! fl-ck 2 st; återbud l-

Elsta Dbuten De[ 1stallet' efte!@iildee 2 et; på ll4teen BA dåt b]"ev

1!gen sld.l-bad på etalet @&ilda hwd8. Det bästn ve änAå att' 3@t-

ll€a h@dar dcltoc. -Att bJudå tu eD enSelek dlot$e iir ett både stort tch

dlrbdt förotag fö! a llten lasklubb nen tact I@e våE bussl3a 'ch
Baudalska n€dlel]lE gick det ilte baa llop uto åven ned YLast' D'Bren

!h Su ucllratb aE Dycket alad ett få döE så aåI5a cor;l. 'eh föwåuad'

över dea höGa kElj.tet sdtliSa höL1. Mr Mcllrath flck Jcbba hålt från

9.r: f.'n; tll-I kl.a7.oo e.r. IEgll"d J.BephsoB soE Eötte doFon vid AF

Lsda och t!@sportelade hooou ti1l" Jönkölinct tuvltera'ie' hono! t11l eitt

heE duLatade honoE 1 Stockholrr bl.c. flck bd se e! ut€talb1n8 I SSle

recl.So! Cö@ frÄo Co.CieålllskBpet 6ve!1iieA'les B st wasa-sl4Ete'k'paae

uLdBr vLtka Yl bopp46 ke b1t ett, trevll'8t rdmc' äve! för deD örif,4

fsriLj6. (s;elv naae iad fölestiil-l-t !116 stt det Eliille koIM d iil'lre

tJockr rödbe€lc here l pfuafoas och tweedkavaJ. I'öm'Allden hnr Jag

tLtiat t fib uÄn8s e[iielska bEqtlddlcar.ÄnseDiint öveftskad blev *rc

1 a1la fa11i) De 6on ordlaale del utD:irkto utatåilbLnJapfatselt

dä! vl hela da6ea kude få köpa lybledde 6Åör3å€rt ks'ff,ettd 'n'D"

vd leB och Feuy Svcn6soErtrYldbeurMoheda. ne hade också ordndt netl

Dldilag på fredd6Bkehl1e! 1 en vacker berrljAld llte L&rijt f!å! Esso'

Uotorbot€f1. Dtt 6tort tack ska ni hal

Äll-t ke Ju lnte kloffa perfekt så vI flc& tl86ec1 ued ll'nSseldetelse

i €l6to rrbuten; FlLckom so! orblöd BIC 1@ ljlte llolLta för staBtn6-

en eå ?er Erik Wal].L! 60:l åkt leD fö! att ståiUa ut frra e{j@ hudu @r

hy6g11g noc ett te öYer dsl@et 6oa llagsekleteraej ila$ flck verkll8etr

J.bbar dLck bse 1frå! då ban vledde upp slE 6ii!a hwdd; ua!14 lloxdu

heter fll-ckd Eor 6krer alÅ. Även vaidret @ oss bevSaett d eo I@e

b4ale recbet Eäkt ne!; vlesertlijen kEde lruenthc bll viiFe tin det va

ålet 1!1mt leu ;rG kan lovs att Deryc@ !E i dalLrlsc llsd allt v@

Over{ Bdst tu Shbw blev ch. Ctowlelrthom IDhorLt@cet 'L-ore 
Pe! Brj-b

tal1l! ocb !e!y Dllleobocki onttlEl utstätlntieaesultaten tedovisaa

sop@t I WC?.'

böttE uen lllod6 ö{er att aut k]åffat åkto Yl- ooh YåE hundar heut

fast bosl,ut@ att ilte utt4lq irdet ut9tä1f!1n6 på nåiaast balvåxet'

$6cou dsg Beasle rl-qjal€ n43rid J. och sde:rr Jdlj wdr4 oE vl lnte 6ka

ha nästa utstäI]!fuc redd 1 vå! och dÅ ajÄrdeE oss !1ed en lnonltuslokal'rl

Vl.. resl Hålslnja eavo! ladbere-Hår Eår Ja, Ja .



Eelt traditionsenligt ttade den för6ta 6nön fallit och fö!6ta lr)'len Eöp i

klldelns aär vi hö1.1 vår sedvanliga ä!tsolps-och puncheftoa på torpet i

Saltsjöb6den. Darför såg det riritigt julkortsåktigt ut hed rökeB soD 6tod
rakt upp från skorstenea, narchållernå utenför och det varna ljuset 6oe

1y6te välko@eade frå! de 6d.P-r fönstren i den lil1a 1ågå 6tugan, Iatre var

st:ioniagea varh och 6köDr vi rår 2? stycken fa6täÄ vi fått flerå återbud
i 6ista stunal på glund av iniLuense och våttkolpor. Jlär vi vår rilitigt
nätta och aöjda efter att ha klämt i osE fyra jättegoda pannkakstårtor

sod €nä1la och Gkickliga ffealledner gjor'c vsr dct dag6 fö! sjäIea att få
sitt. Detr här gåDgen t!åde vi bett Ander€ Hellgrei konoa. Ean viGade

bitder av hundarnas språk och beteendetr i olika situationer, talade od

dressyr och besvårade frågor. Ilan fick eE mycket god kontåht ned 6itt
åudlitoliun, så god stt vi idte slälptc ta8et od vaf;andra fölräq efter
trc tidEar! Värnda av deD Eoda stänningon, den gods maten och den riLliga
sjelBliga apisen 6ki1de6 vi efter en ovanllgt givaade kväIl.

fnBrid Jo6eFhsou

GöTEBORGGÖTgBORGGÖTDBoEOGöTEBoIIGGOTEBoRcGöIcBoTGGöTEBoRGGöTEBoRGGöTEBoRG

Till Corgisäl1skåpets hö6tträff i Göteborg hade vi denna gånA by.t tre fil-
aer från SveBs Eu.dfile. Dct var en lild orn lcolBiEg, er oo i(ortringetrs €x-

teriölbcdö@iag, avelsrådeae albete, råd oD s1tötse1i åv avelsdjuren och

bela parBiag6aktea, och tiLl 6ist en filn od våltr)ens skötsel fram tilL den

dagen deB 1äenar uppfödaren. Don fifden sor no8 gjordc det ltarksste is-
tlycket, var tj.loed od korniag, FiLmen vår upplagd s"l 9tt oFn såg både ea

ne4talt brå, och dtr dålig huodl i sahna moment, Nsturligtvis fortsätter oa!
iate vare sig en korning eller ett karaktärsprov ned ea hund on 6an 6er att
hunaleE inte k1ar6r av dct, dcttå vsr afltså giort för stt fi16en 6ku11e

koBna til1 Etånd, cunvor åf Kliateberg 60B har medverkat oed både naDu6 ocb

regi, var vänli8 att koada och svara på frågor, fbr att vi skulle få ner

utbyte av filoen hade vi fått en förkLåriag till de olikå nomenten i en ko?-
Ding sob vj. kuuat iäsa igenoo hebn6 innan vi såB filnen, Det var säkeri
dånga soe iate håde 6ett någon neataftest fbrut, ne! att de f1€6ta tyct(te det
var intre66ant förotod mån p,i frågorna efteråt, son f,est håntllade od huudedE

dentalitet. Att arraagera träffar blir naturliBtvis extra .oli.gt när alle
(]6 6t.) Ljä1per til1 fö. att göra kvätlen så trevlig som f,öjli8t.

Virr teorikurE ä! !u s1ut, vi har hål1it p:i i trc terqitrer av vilka Ingrid

Nordelie har Eakkuanigt och c!tu6ia6tiskt lett två. Sista teriineD har vi

fölutom fngrial varit t?etton deltagare av vilka tqlv hår 1le1sh Corgi, Vi
planerat inged ny teo.ikur€ till våren, därehot en dre€syrkurB där alla ä!
vä1koda, Vi i Göteborg önsl<ar a1Iå CorBiägate i hela laudet en trevlig Jul

ocb ett Gott liytt År, Bjö!g Granlund.



Det finas etr }le16h gor8l aon hetet
Seppo (re8 taurus 6660/62), eoa nu

är I] år 9 når 6amna1. Delta är itr-
te ea exceptionellt höa ålder för
eu budr aet något oera oveliSt
stä11er dot 6ig ka!6kc' !ä! iae :34

berätta, att SeppoG helbror l,ukas

blev 1l år och 8 når gannal. oera$

Mor fnt o Noial Ch lYttårens tr6a
llaior blee 15 år och 10 nånader'

IgI I[t o llold Ch Crawleycrow P?ånk

16 år och t7 månader,

119:gg Ch stornerbdks Ä6tute 15

år. och 5 mäader'

&l:am C!åil]-cycrou Peach Brddy 15 år'
Morfar Int o Nord Ch RYttaren6

Ivcrhoe 11 år (olyckshäldelGc för-
kö.tade hds liv I )

Filfd Iat Ch craeltYcroxs
Banno( Mastc.r Broob 11 å? och

l,l-9::!gfg r". Int Ch zephYr of Brone

11 å! och 7 nånader'

De! b1i! sandådlagt l2lr år e11er 868

bundår och i genohsitt Ir,4 lev-
nadsår per hundl.

l,idiEaö---------Orcta Bergelin

ooooooOooooo

=
tie16h Corgi valpar.,....
tödda I2/7a-?5 efter -ch tees M€rtyn u l
Blackeyed-Susan. -2+2 trefär8ad och sobel o vit:
Söker goda hes

Ann-Kri6tin Beddiksea 
=

o3/ ?\, 2L 4t

IIVAD STÄKITRÄTF I JöNKöPI]{GI

EB cloge till styrclscn och a1Lå de

soo på ett utöEordetrtligt sätt ordnat

så väJ. på vå! inoff. ut6t. i Jönköping

Vädr.et6 maktcr bjälpte tiLl aeal vackert

väder och pi e! aatur€kö4 pl.at6 på

ggK:s darker kunal€ vi beskåda våra

små skyddslin6ar och även få bekanta

os6 6ed huBgar och oattar. Jag tycker
denna dag ]-ik!åde en enda sto! 61ältt-
trat t .

TilI bi6toticn koBoer detrDa da8 att
gå för oss Cardi6-ägare,,......belå
15 st, så oånga har aldrig vi6at6
på en gång här i Lärdet oi8 vetelli8t.
Därtill rcpresentcrade€ cerdisat frä
de fyra uppfödate son för niixvarede
finns. Med Btädjc kunde vi nog ko!-
gtatera att det böri3r röra Eig äveq

på svanssidlaa. Jag lroppa6 iaDe"IiEt
att ned gott Eamarbete och eo oa-

sorgGfull avel vi skall.få fran
6undå och trevllSa hunda!, Jag 6er

redaa fran cnot nästa Corgi-t!äff.
Margareta widia (en av de fyra) .

. ooooooooooooooo

Heja syrlan ! !

BRIJKSPROV

Fifi Tilur (Teaay/runny) blev deÄ

26,/fO L97, Aodk:ind i sj.tt första
bruks?lov i SBK appeLllilass.

ldvlj,ngsplats: BothJa.ka Bruk6hunde-

k1ubb.
jigare ocb förare: Barbro Noref,1 Älvejö

Gratti6 ! !

Feldiqand och -Fåbie
Epårbund l- Eökhuad 1

ooooooo00000000



TYCHE FÅR BESÖK

Det är yid den tialen då höEtstordea bå$der son vresigast och gråfuktighat
och hslvoörker härskar siE Botvid av1ägge! visit. Botvid är e! lebeEan.
Han är beslut6aohet och arrogatr6. Ändå har han Äågot uadaagli.daade i 6itt
väsea, Botvid är kstt, lålgredig på vänster sida och tvälrandig på höger.

Tychc, Eo[ gärna ser gä6ter i huset, f,öter ffinaade vid ytteralöFen.
Blir lite för översvallede och 1ägger litc för nycket tya8d vid eitt hä1-
saEde. Botvid ä! milt överseeDde. I,åta 6ig under5öka6 i öro!€tr vägrår haR

trots aLlt. Faa akruvar sig ude! är mis on 6in iategritet,

Just då uppenbaaar 6ig bxevbäraren. Tyche6 förbållaade tiIl brevbärareo ä!
6ott - så icke tiLL iÄnehållet i hans väska. Och deda{ hoa oad8ör 6ig över
ett på! Elanki8å kuvert, sditer Botvid fölbi kont.oll€d.

Han Bår hu6e6y! och bestänbcr 6ig för vardag6ruEbet, Prövar kvali.ted på

gardiderda.

När hau slår kl.orDå i Tyche6 grön6 bollt tar hon den var6ant if"å! b.o4o6

och petår in den uniler bo&hyl-lan, där ileB är oåtkonlig för åtnitrstone heue
sjä]v. Så häEtor ho! latexhunden Sstrcho, sod hon rister clc'rBiskt och 6edd
Ekickar ia tiLl bollen. Botvid har dock tappat itrtleoset. llaa tar ctt väl--
avpassat språog upp i Eoffaa och där s1år han sig tiII ro. Tyche ha! aldrig
njutit ea Eoffa. flon har iate stor träning i att kon@lice!å Eed katter,
den förEöker i en liten idproviseradl pantooio klergöra, att har naD blivit
begåvad neil fyra tassår, bör od häLa dantligå på gotvet. Idpoaerad rese!
6iB Botvid och hoppa! upp på ett skåp, där han traapar i ett fat, 6od lyfter
och Bör eÄ riskfylld buklaBdning I)å golvet. Måtte+ är rågat.

lyche, vår6 tåladod i vanliga fa].l är od inte en äogels 6å i 6I1a fåII
näst intill, servelar hoaon ca utskällning, koat och kärtrfu1l. Botvid är
ova! vid kraftord och 6tö!tår förvirrsd i! uEder 6offan, där ha4 gtallar
tiIl de6s han blir fladdlo8e! och då har tidea flytt och Tyche för 1än8e

Eedlan dragit sig tillbaka.

Någoa6taas n..l1qn iylekåpet ocb siu 6atpLat6 1ig6e. hon oed I de1 torrfoaler
+ L del kött och grönsake! i blickea, eftereom hon har iabyggd klocka ocdt

god ?recisioa och de66utod håll,er beohårt på utfod.ingstide.4a. lrot6 att
boo betrakta! siD. dsgliga mataånso4 600 ett övdligt rtrå1t tilltaget saak-

Prov I

Så tar lotvid adJö och passelar köket pÄ 6tyva beb. Tyche ser rakt i.genoD

Lonon. Bara nos6pegeln6 cirkelrörelse skvaflrar oE att boa är ocdvetea on

hans 6orti, Det är ovi6st huruvida h4n konner iBe4.
Berit Jörne1d



öppet brev till Baabro.{esatsson.

För nåBrs år sedu gav Euld6port en konstnä! 7 av sKK:s ra66ta4dardB och

bad honon teckna hu[då!!a så soo han uppfattsde dee eft.]r Att ha Gtuile?at

ra6beskrj.vaiagalda. Nam4en på rssers uplgavs inte för kon6tuärca och detrae

var iate he11er nåBoo större huRdkänEa?e, De färdiEa tecktrid8ana ländades

seden til]- tre persoqea ur NKO:6 standårdkonEitte soo 6ku11e tåla oD vad

det föreställde för raser. Av de 7 laserna lyckades en sv kodnitteEedl€m-

earna Bis6e rätt på två, De atrdla hade ett rätt vsrl l,u6tigt bog va? en sv

dc tecktrade hundalna en peo co!.8i. Efter Dogg!åtrt studiun av Etardarden

trodde konstdälea ått den 6åg ut så hä!: (dDr lik en kuperad vesEls än

en cor8i). Kon se! ocb €äg sttdet

ä! bra Ded ko.tfåttade rasbeEkriv[inga!!

Eftersom du nu i flela nudnea åv IVCP

ond8jort dej över doo soo 'rstirlar på

skönhetedetafjer och börjar oilliectc!-

foroa och fö.e6kriva småaetalior" (sa-

aaste kängad 6ot f.d. stddsralkomittens för61ag til1 en komplcttcrande

staadård för pc[ corgi) sku1le jag vilja klargöra våd eo statrdardl elle! !a6-

beGkrivtriag egentligen är för Ä:-got. En la66tudaral er ea beeklivniE8 i old

av en IDEALfiUND inon rcsp. ra6. Är det dÄ fe1 att gå ia på detaljer vj.d be-

sk?ivningeb? Ait s€n. vis6a tycks tro att 1iujsl och b:ittband är bättre vid

beddmning än öga och hand är ju bekl-agliBt.

Jag hål.lcr ded dig oo att det dllra vikti-Baete ho6 en huBd, oavsett ra€,

ä! god oeDta]-itet. och jag 6ku11e gärqa se att det krävdcs någon forh av

godk:idd neateltcst iaaaa eD hubd tilldeladeE utställlingschanpiotr.t. (Dock

6ätter jag inte såena tilltro som du ti11 SlK:€ nuvåranale lukt-, höfscl-

och karåktärsprov - aågra av ale absolut otlevli8aste hu4dar jag kiinner är

Aodk:iuda. )

När det gälLer ea BR0(gbudd 6on cofgi! tycke! jag att 6ud kroppGbyggnad är

Iika viktia som brs Eetrtalitet och varför ska hs j.nte kuDa avl-a fre båda

alelsrna? Men cn deatalt fö?6tkfassig corgi eom är otypisk cller osuad bör

håuas från aveln lika väl son en rrsEygg idj.otrr. Eå corgi 6ka1l vara byggd

föi rörlighet och uthålLialrct och då är det vi.l:tigt att t.ex, fro4ten ä!

rikti8t konEtruerad. observera att nan ned brå froBt oenu oyck€t der äa bårs

raka frsmben. Tyvärr Barbro, nen det är au vi dåste koma i! på rrdetaljea",



En 6uad front hos en !a6 är inte konEtruerad på ssona sätt soo e! 6uad floot

ho6 en annan. Bort6ett frrs benllin8ilen, son ju är oest pålalldder gö! bröst-

korgols iljup, bledd och ruching sti corgifroDte! är vä.entligt skild fråE

t,ex. forterrielfrodte!. Jag aa6er att oe bara genon eB detaljerad besk"iv-

trin6 (hef6t också med illuEtratiorier) lian tala od bur ed suad = kolrekt

ggt&lbg! 8ur ut.

Du tycker att det förs1eg på eB utförligsre pef, corgi-standard son utårbe-

tades för två år sedan är tcckan pårrstanda.d las-erit' och ti1I detr för

tese4, Du vilL ha etr kortfattad stand3rcl 6on 6er fritt frm för €kiftande

typer bar. don är suadå. l,leu på smma gåog tyckor du att helbetsbildeD
och dentsLj.tetetr 6ka1l var6 ut6la666ivatrdc pÅ ut6tä1hirga., llur gör du dÅ

on dlu Då6te välja 6e1-Ia! en f5r 6in typ suncl, nen lite tuu och hög6tä11d

corgi ocd saå öron och co 600 vid försla på6cendct har allc rf,6cD6 6är-
drag, Iågon proporti.oner och Eås6a! &ea viil aärEarc uddergökninB inte är
lika 6utd son dea förstBämEda?

Efter6on du bar diB kortfattqde stälda?d " dcd ugivandc av hur hundea i
atort sett sks se ut för att hänföras till 6in sleciell.a ra6rr vä1jer du

fördodligetr dca förstnämda, son kanske 6ku11e göra större lycka 6od väst-

8ötaspets. Di! kortfattade staldard talar ju iate oo att den åndra hunde!
är bctydligt m.ra rastypisk.

gdde eo6e16aäaned ( i likhut oed de grundliga tyskårna) mera detsljerat

be6krivit sin idealcor8i don där Båtrgen när stdda.dlea skrevs hadc vi kaa-

€ke baft etr aågot dDorlunda cor8j- idag. Det hade itrte fuanitB 6å 6tort
kcr ocb olika tolkninaailv våeo formule Kånske

tlade vi 61u?pit 50- och 60-talets cxperiBenterrade nedl prolortiorelaa I)å
betr-och ry6g1äogd ded ocdföl"jånde o6u.tlbet och då1iga rörelser. Kanske

sundhetetr och hono8eaiteten varit 6å 6tor ått vi kumct.koiccntte$ 066

nera på stt få frm så detrtalt franståcnde huadar soo eöjligt,

EYs Valinger Sundevall

GI{ii4 IIITB SISTA }.IANUSDAC I MARS....,.......

oooooooooooo0000000000000
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En ny 6e!1e soÅ buadböcker ded lrar:ti6ka råd til1 huldä8sre'

Lätt1ä6ta, 6akligs, dv:indba.r r,:rd att arbeta efter.

SUNDBI I !-oKUS ta! upp viktigs 6åker eom 6aå lätt kaa o46ätta

i praktikctr ocb därigedod ökå trivseln ncd huRdent båd€ för

denDes, sitr egen och andraE 6ku11.

Kiinda b@doänniskor medverkar i deinå 6elie. Tio böcker p1å-

aelaE - kanEke blir det fler. Bakoa deft lig8er nå!gå!i6 er-

fareBhet och åedigca EakkuEEkap, Målgå nybeter och nya ia-

fallsvinl.lat tas upp til1 diskussioa. viu Du l-era Dia något

trytt är SUNDEN MKUS något föf, diA,

EUNDEN I FoKUS nr I handlår on lnksllniEg och inkalLni!96-

!!oble6 och behandlar alfa olika sätt att läls sj.d buod LomBa

ordentLigt di nan ropar, Ilar Du 6vå!t att få hutrden tiU Dig?

Lyder dea bara då itetr 6jä1v vill? V:igar Du inte släpla den 1ö6?

SUNDXII I FoKUS hjä-lpe! dig. författare ti11 denaa skrift on

ilkallning ä! Ändors Ha11gr€n, lsykolog både för dåioniskor och

buEda!, författare ti1 bl a boken rrPloblenhund och l{urdproblenrr.

FUIIDUI I FOKUS nr 2 hilallar od hur man förebygger och/cller

botar skotlrädsla och bullefäds1a hos huadar. Visste Du ått cn

huDd sa( inte är hclt vai vicl skott ka! bli Ekotträdd? Detta gäl1cr

fradfö! ållt uEghundlar. !'örfåttare även ti1l deM.a Ekrift är

Anders EEllgre!.

[UNDEtl I I'OKUS nr , ha. även den utkonmit. Den heter Därför 3ehöva

gunden och författåre är laSrid och UEo l,in8mark! förord åt gtig

JärreI.

Böcker 606 plaaeros batrc1a! bI.å. on hundene psJkologi6ka och

sociala betydelse - ett kraftfullt motdtag dot den f D negativa

budaebatte!( EIINDEN I F0t(0s nr J ). Den första hunden - oo fel

naa 6å oftå 6ör på b1 a det !6ykiska planet nod 6in för6t€ huad. vi

ska även sk.iva os huda! soE är arga, vslpalr eentsltester, u;fodring

och ea målgd vardagli.ga hundproblen.

Köp pråktiEk kunskap - köp äSNDEN I FOKUS, För endaet 1l kroaor + polto

kan Du få plecis den hjälp Du lran6ke behiiver iust au. Du ken rekeireta

HIJNDEN I FOK0S gedom att sätta ia beloppet på ?g ?O 00 27 - 6 ded

Colgisä116kapct soe dottågare och sliriva på taloa5cn vill<en e11er

vilkå böcker alu ön6kar.......,..



SrE 1111 8E valhgo! SEde€ll

Be alu lcke hEdkuDlga kotrEtnåle! teck@ 1@ ol.n bltd efte! alen Eer
detaljrlka F6beakrivDLnge! Du förords ocb Du fA,r aålkort ftM bllilelt
ao! akllJer 619 sAvål frå! vdealra 600 lraa iaealhutlea E11el ale96
16y@ao föreb1td. lee upp deÄ koltfattede rasbeskllEingen för e! butrd-
Lurå1g p€TEoD och 8tåL1 f,rågs trY11keb ras å! det 6oil b€alelv8?rr Du
fÅ! sekert rått svs.

l! raabeshLvd-na åf, inie tL1lko@en för att evänalaE €od @de!1ag fö!
en korstruktloD6lltnlug. Dpn beskrlve! dån befiutlLga huae! och t1ll-
koD för att överbunataget Böla ea erterlörbedömLng eitrltg nåi! bEd-
utståilb1n8E bölJqde bl1 orgaDlEeraale oeh bLev popuLåB tlllstäIlntngar.

ED F6beale1EltrB ä! rrycket riktlgt son Du säge! eE be6krlral.ng över
br idealhaden llon Just dea laaea 6ka ae ut. Vem bsatåmea Eal 6oE är
idealet? Jo FcI (Fede;atloa cJdologique Into?aatlo@1) tltl viXker
Sveaska KeDelklubbou är abeluton. I|CI hu gett ut eD lasbeskrlwlDg
1 eultgbet oed dea &ogelska Keuelklubbet€r eftersou d6t här ä! f!e8a
oD en eagelsk raa. Sveilsl.8 KeEelklubbeu hu {tsgii och faststållt
Eabe6krLnLngaroe för weLsb Co"gl, Ca:digab och we1€b Cor8i Penbroke
å.! 1950. EöEtetr 19?4 flck corglEällEkapeto otyrelEe I uppilrag åv ssD
att i d.€b allnäua övelgyb Svetrska l(euelklubbea gjotile av setli8a
Bsstedalit lAnföadeD ned ICI frsFkavfattåae tcxt. Eftor avElutat
uppdlag 1!!ände8 t111 SSn en EtandlaralJoml€ling byggd på våt J?{DJE-
lede överaaittllDg. I fäfekol@Bde fall Siordå iiddrlBga l FCIrs tett
beledBagadea av förkLaitåtg. Dema lasbeskrlmlag flDer Jag per6oa-
I1ge! fuUt tl1häckUg ocb 6r enligt 4ib neuing kottfettad. Detr ta1a!
aågoi ner oE röre19e!4r ben A! 1ör18t I övereDsEtåiMe16e iedl alea !u
gållade st4dsden.

tfeit il1a dt1k61 i ltc! E 1-74 dår Ja8 L huwasal{ 6töde. nL8 Itå troEad
!oree och ned EiE ord oE aktaauhet 1 [cP ry 5-75, hE Jag bda volat
påta1a llakere ned en alltfö! detaljllk erterLörbeEkrlElEg och ued
utltå:.hl.agBtåv1ea6. itag Bkulle tärna rllla kol@ Bed trågra cttat
u fuilgport B fl publlkattoDe! lod bs\rsår fee av €rteriöraveI.
Men försi d!1 Jag L hslbst be8vss Dltt btey.

SvolrkÅ 3F&udsklubbeno bovaknings- oob karaktärsprov tr ett offt-
clellt todkånt prov. I det fe6ter Etort aveeeDtle vlal bud€ns tll'l'gåing-
llghot och aervfasthet. oD eb huntl åir otrevll8 Bou D[ stger elle! lnte
b6ror väl ofta t111 Btdrata d€1etr på dea uppfoat@ huqAe! fått ocb ate
grfseaheter de[ gJort och !å hur.ded bllr 'oeldttt.

Eb bre kroppebytg@d ocb bf,a ueotgulret bör åb6o1ut @a uteÄrkaode fur
eb LdeallEk hud. Me! tlll kloppsbyggladen hör enugt dl.tr BeDlEg Llto
qterlörglgLiggg. Dit !åiloå! iag _t ex leppdr ögoaletolr eaJet öro!-
rom, uui-Tiäiäi-Eta Em llktatle (Fpet€u hu föFeaten qycket uvligq
örou), [ått på akallbaaoa, kl-Edleroao utfomrlnSr färgnJrese! E D dyl.
Bäyltkranilo huntl goh dgt 6tår L den fastställda Btedlårilen uels l4g
vda tl11fyl].est. näyoa h8 atendöron av något sklftoil€ €torlek och
folD och buwiletE ö818a d€1ar vulera också ntgot.
JaA t8 bJåLp tlll 4tt LlugUre vail lag nenel och clteru IEåE Svedlup
nvLd bedöelEgea hu dorcsn att I första hsd ta hän6Jm tl1l hud€n€
tyt, öch 1åadra hed väga fel och förtJänoter uot 1Eudlrar vqYid det
er sgoläget att hudena fdrtJänste! tlLlbör11gt be6ht@. I tvDbsöD-
daEq! tukludelas hontroll ev hudeEs beptall,tet och rölolaeln
fnbedö@lmeu år 6Alud4 d€t p!tulila ooh iletaljgEtrdlo1Dgea komet 1
ud.a Led, Ea bEd ke ttll fölJd hålav lnte tll1dolae ett hdgre pr18



ä! a6t bas ttp bårättxg* ttlr Detr rät ett ].ä€re oE detalJ8Fnglolage!
ät-äItt""ie"irtt. 5to"t avetenae bör te€tas Yid att iloa bullse
iå"p-il"rf g"-t8""prti€ti gea år tvdugt f r@treddde'

Yl,ii bqilö@Lngen 6kal1 Etördta betvd€1Be-tlIhBP",hlil"i:.::*T:::Yld Dq@@n6€4 Jåi-aa"r3"-i"ea" I d€t pllnäF uderlag€tvrLk l bög arail bettbgs tYP.
*i xaia6.å'rn- RdrelserB ar frie ea ertetl8rdotall t eteltllF'Pealtlför boitöEl!€qB. RörolaerB ä! alte e!
utu ea fulkil'oa av bEilena a@tonl.' B

iåL"ä"'ffi;;ä-;'1;ää"s*-*-reopp"uvgä"a"i: !!":t:-n'*1"11""iäT";: ä;iii'tiläi-Jtsåi iumJirer-äon rr'saa.raset' På e!

tli#xr"f "i;;"iif; l'ä'" ;:,#ffi ffi ås.':li":1d1":::"-

syuertla vlkt Ek L! rtd bedö@jlEeu tllblitas hudenE b€ntalitet ocb

ae@ bör dältör no8Srut p"o*"såa- prö811s får dook ibte ske aed

äiäoi-"*""t.ae iåoer. Eurlea ?År t rugea lnte utgättao fö! siba
;;;il* år sÄdsBr Eon b8 I sitt da811gt llY katr tå*a€-bl{ utEAtt
il;:'ffia"i iillåtiiirGi tiu ""aeät 

;uer t hö8 eaa götsvåra

iåäJ"er åk"tt-tilta"r"u bstvget o 
'aYsett 

oxtsriöE föttläratsr'

!@ansholhetglrtryckavhud€npåvelk4gaviletsettPÅYtakethudo!
ää-;;i;i;-i-"r"åä". n."t u8r "ir 'pp'ru-r's 

nea kffitlade eael
i"i*uiL oäu a"t ioto-"t på doffi€! att påta:'a ocb 3örbJuda a1ltföf,
;;;o;;;d "-a"torragq 

tlppvriarngen btir Eke n€tl 6"agt hälgude koppel

och t EöJligaste nÅn ute att föalen rlilröt hudon"

xed d.etta cLtst @st Jag dS be be6auat ockde leste! aY bf,ovet' Jag

äi"iåi-I"t"-äa a" ""i"i 
.eå r6untlt' I' de ou}a s@!ss so' Dr &-

vlinaler orilet.

Je t!o! lnte den koltfettade gt&ilarilen lat oraakat det exl'alLleatersdet
äå ;i";aia;".;:'u*ä'ii"iaibr'ear i EDsled rlck.!vcket. tidlgt ea kor
iåi"i"-fi-*t"yl"tlng och nåI tn-rae tfri PoPuIBr futstlirka tlo@' tron-

kur€aeeb oa @badon håralDar.

ocb !u någF ddra! otil oD erterl'ölav€lt

He@ Eulat i €D stLkel od sJu.kdotr ocb aefekter! rrlå! oss 4vElut-
ffii"^"iriliu""i". .iä do rllds dJuen' Eöftredsskador' bea-

IffiiJ"tioo"", ö;erdrtveh berutveokliagt bo8- IÄrledsåko@ort rtgS-
;;r;;l;;;;ä Båille hoa tlen. Hos näiis alra siillakapEhmds it

"i"ir".ira 
ä"""" föråndrrneu regel' Unautagu dr Jakt--ocb brark6-

iääiiiil-r-""årEsbetet 'äa'a"uä" 
raoer borlger "o nqpuaen ?rÅE

itTJ"a"i.-n*a"n uårte Ju fugela' son 
'E 

E3ö].vktd lö1Jd ev ö6ita
ä';ä;ild;; 

-l"tiousi 
"f ;;kar"' en 6iir1;Iapsbudeb' 

. 
KnÅledsEkailor

ä.'Jo-U"*nt*ote!et årarri boe fÄgelnudr' 'tat tl6t f-lus t o ! tec-
tåi il-.it-J"ttt*ai gturl'e i" J"a"ä besvtif, ned ivggen iia Btu 61åk-

tlBar L sållskapsllvet.n

**#å't'*!. ""5i':lLi'l;?",å"ä.ff 
:HIäii6 g;l,"li':ffi 'T"

;;-L;;b*ä";;""-urrtrt så lörädlad att aea hte tåD8re kl@ av

ilet hAldB BllE1ugslobbet.

Jm fueru on glehrdon! nladLrekt bs d€n haft sto! f,6rde1 av vAr

åäffi"oät"iö";i; "tiena"ii' 
Itdr keeerverkgs'hotsD btoa 8eke1-

läri"t iie-f*t har i luitei elter utr&indrka förebtlder @d utsiåLl-
iräö-o"u-"it""törave1 glönileo gtAburden I Btolt--Bett bort' D@ f,lck
IJ?Jsti;"ti ievc ettt Äsot 11v-son elshuil hos ålgJågse och desa

it"i-"tutt"u efter lsJ.tbeboYEpreSlade lLnJe!.'



Bo g@tasoB o! västgdtaaPet8slt tEtterLört ooh qypEä88Lgt asr 48@
ii,'iEEETEGTato ut rit så På viig ttt \rrtag lrår !å€o! aoilorAg bolt
iiG aet rEpBDgliSa tdeå]'et. Ed18t BJöm vob Roasa s€! de! ga].a
torev (son atttal UOr ha Yarlt föitA oEiqt!8 I9r1) och alagsE 6tora
.ilii"i rrer ut aon oE do akulLo ku@ Era kullsyakou. gDeoleut
i"it"""*t itu aeu. oförtild!!1tgh.t rct b5k8rod av ds ryutota
tta"i"."" 

"t".otftaa. 
corSr--tit€alot förlfsuer Ju att uile! ae 66arte

erii;"d;; ha fortiJuttt; &t 6n eå ryckst atölrqt tylgle och lilngro
i*a uo a." uopro!:.fgr att 4a har sledlttg 4tt tvlvla på bntritua-
1L6b€tea.n

cayor af trllntebolc on rottr€llernl nRottt€ll.m ör 11k8od övrl'84 bfrrk€-
EGaffiA-kiltd utsatt för !6! a;illakalrt- oob utetiiLbb8gavel.....'
ffua reii.l6ps"lsu f1@6 det dock aetlöE; ultPföila€ @s iÅI är att
ia-t.-q"u*i-*obn, aDd].la f,o8l1ga huds fö; f,elrJebntk' År detta

"åtrf.G""lilt 
lot 64 brrkrhudrnei Persodlgou fLuer- Ja€ itet 11kå

lan.säac aoa Ett eåvetet lvla f!@ atö86 8on däIlr&åDshEiiu' Y1

!Äåte vår8 o[ rEs€rug ]ara]tiir ocb evåldlingso@AilD. Dea 6u n86u
Effi a"" *a- Bå! förlonil Sonon att ae 1Et6 skor. ..-..-.....'..' on

U*i"" *"soa" tiu 6nbst sållskapdb$d el].e! 'lrtlv 
bnrlshuil är Lnte

ä"t rråaeotl18q. Det prlEåra å! att N lnte tapPa bolt BnUKgAtrlACEtr'rl

BB Vell.qd oD rbrqklbsilonrr corgLri 'rlsrtalt estt h* tse blil11- 
.

fiä;'a:äF. ocb Ber låttbsterXtg ade! selso lb. corgi! tt'ok ttdlSit
tyit. on sig ett ra 4 tof! EIagBIråDPo aoL 8åna 'tog-ko@iloi öve!

"i" 
agu.. iu oAsts @ ko@ tbÄå Ett lasq uder hsdratåIs !r hatt

.ii 
"jaf"stäodlst 

sbete. Euits neil stsk ledarl.lstllkt ooh oge! id-
ir"tiirr""ae" "ä 

taet låbtEde tör EH och ElhllS. sår p@orgln
il."k ,gr opigf*t"r sot eubårt Eällskapshatl Ylasite al.g @llatlil iieasa
.o"o"Åo"r-iiadre öDgkv6titB. Irppf6daru bE sbotat hArt Dit ott f,e

;;*;ir.t 
". 

;t* att fördsnskuu tömitlas tltl DAam veklbg'n""

Ir gD f,örendltEg av rasegela*elem pa a68??1

BEbro ÄrssEot



Det här hdabr oB EAgot ROlIoI oob ![YTIIoil

vEl11lgby ErutsbqdErubb b611 dea 2,/12 alPro@tilerdEg 1 sn 4t böEteDa
drolrlEbEEgilplrer. !Yå oorgå ba dsltagit 1 Ae@.

Kr€o! qtstail6 1 Eigts vectr€a av au8latl sa 6n teorlkväl1' ocb ba
sed,sE på€Ätt tyå kee118 1 v€oka! ned. inlörÄl!8 ooh tt'nn'hg av olikq
\rita6dMåEent. Dottå hd YEit str grudlågeetto drosEtrlkrs oqb hud.na
ba fÄtt lera Btg f6LjMde sakor:

l) Btt gÅ lg! l-kottpel på fördens våiBata Eida utu att streta ooh ds
- (:,inför:-Ph€t)

2) ;EA?iätrår förueb i koPplet€ rlilsa erofgE@), bE att
krrru da tlAn a l,assa8sr

f) att gÄ lot uta.i. Lälp€t-(frltt lör.t)
it ;;; ;;;;; iÄss"-;ia ;.i-Gffi-ffiÄ"on rottsötter att gÄ (olata-

1ås4ud6 udo! aÄE)
5) ffi-iT6-E;F;-ed; försen arlågaru sit ca to-2g E ooh dår€f,ter

ko@ Då l.lkslltrlu
5) att hå;ts-1-affiterg) ett föieDÅlr eoD för8ea keEtat oa 10 n ooh

seda! avlålE föreEÄlet ti1l föfa.en
?) att på tlUsåigelse !9!!g öve! €tt hiade!
S) att 'I!ggå-!E!grr tle Dl'rutet t111s@ leil flerB buil,arr oeilaa

fömt*c oa 20-to D där1t!ål.

soe ayglutlirg pA kurse! höUE ae! 21/LL en \rdlsitstäa!.ng llför tvÄ
do@e. Det ru-ea kaLl Leli}t ocb BoA äuu en uyhet fö! huldaru på
apDsllpLs, söat Don älitEtå bEdeB @ tre å! och ilon lBgata tlo EAE-
der. nekviuet fa@ hos deE auå. Eft€r avslutad platsllgglilg ttsade
buals4 upp etu färalSbator i lottail tsoribllg btör do@a och plo-
tokotlslqiE€n ocb rEJe förEe flok €tt teYllntEprotokoll reiI b€tyg
på vsjo noDeat efter åv61utat prov.

Irit6 neryö€t och 6påi@ile aon itet kelke ka! @a för tölsts€AlgståF
lue iE det säkert EkbBt att lör€ tävll.bgeD få vetar att doD ltrte PÄ

aågot slitt va atgördile f6r dlpLoo eller l-ok€. tre !s deltegl't ?5 F
av krsHllåru ocb &ir ed pA av!1utd!8EE fÅr !B sttt dLP:,oht' eoi
lutygq att @ aeBoDgått ibes6lrtkureo!.

Hu dck dåt fö! våF corfl? - Jo av 20 budE placerådo 818
Aiteli (rem Äuaactiy/Ryttdeaa sbe111e)r ägue ocb förse

Soltel.a Cs!' PA srätte Plats
DoD Fable (sosf u cfr Iiabia4/Bekthus loFcet-.L&Not)r iiSae och föade

OlIe FolsataöEr På Dl'onde PlatB.
Nli'! d6! L1l1e spJuven l.lt; klsito uPptåcka hu6sos rå.k8ae testalt vtd'
llEtsllg8D1D8o!; tyckto hur att bu Sott kulilo Utet rlilrEge u'lelaöka
åea allr-ioqtiaaå fiackea 1 ;!ii!r lyckugt ovetuale oE att ba förLolaile
50 poålA på fIäckonl AAela ?å!de helt sonlka t?88eD At åIlss@ ocb
iaaå sri itt l.tt"ti" den dyatra hötka skogonr a.daE boD frudenae PA

ba låBae Btte tlir&te lÄta heue tigga där egertli8en.

Eft6r ea EÄda! h?ir 8roAXliggeAe dreBsylkul6 ke @ foltgåtta I eu s k
Bpl)6Lllleraka!. !öntoE att @ 8kårper bavea l- utf,brddet eY 616Ä
fiåraaruncnt soD 1!81ck i A€! förstå kuraen fÄ! buila@ au ookså Iåra
ria epån:.ag och s k-budförlEa (ea förberodelse ti11 rapporttJånEt).



f"

guilrna bltr klcr rtt svlågtN oftloteu't blr+sDEgY L.'IrP'llls!'
i-a;;;";; baå! ott 5oo E-iengt opÄr neaFrCti vtlkls oab tro
uttdör fd.srÄ1. FEr gouäal ;JF; i;;dt"; att b-uitcn.ttu'r rrltt tilA

;;#ä t;;ililti'o.i-ra"r'* ali oou vtcs tvdll'st rot'e.r€ tör al!
qpDgl'tt r
ii.'lppåiU"tt föllcr ltlgrct b68r6 och e68ruk1":" i..l"o utbllilDLlararon
ru rrli falt Eia och rra läal-il* epÄlr-raPportr tök-.trör att fe av-

Ggr oiri.i"ui ttot"ptot--å""o vrigeår läidrse Böiltånt brvrblnar-
ooiL""ftrrtp"-. Ds ba! iutsshetqn b! ?öta rru ri1l !5f@-
cbaDtoBt.
ffii* foltststta 1 \ydudrt].ulorut dÄ DåElt klaas It ooh-s"-
iil"i-ptitr-""*ta-orflor"rrå. Fltsti k:.a!s-I' Dtt-er--stt lla rtrLo t ilea

kLau@ år iro rvrlt'loemit iö, t1."" 2, soD lEsbÄl1-o! lya-Eo@at ttt
iGl-i" *l r o*rst 

"ks"pu" 
b""er pA titförodet Bv.L].aog b@e!tea'

iil"ltiöäää;;;"-å' ä;;t, "oi k"o roa rra tlrr lvibadroheplo*t'

sevä1 goltoLg son olle LE fu$lt aotta ibEitllY' 61-fr-lskt oob st1e].e-
iääl ii"-irä"-n*a oou roruJ "tt au srslt sia ttll foltsettdlaa I
lrit!ÄdlElrsr r€EIELtl-T€ alDellLla3s'
r-g"-ä-f äi -ä; - tiiiii i t."":'t"t !e a de@ lLu! tltsrLlscdr !'tr
läil"ä "liri"tuaarea 

lud tr uatr"t ost lsd tlcptu blåltst llto
tt8ro ooh v1 |!tr ay *'Fla oou ttor"Ft bllok, e@ lJute 8T bor$@tt
goilblto oob 11t6tt 

Bsblo ÄEffiou

P!. Det ha vLB.t algr 3tt oorgl.d ka! fu$eF.l.Äl I !it:q"*
eoÅr oob Eök. SAYåI rerarroa'-gä-rafu h;" gAtt sls-eDlleuLbeltdr
lädäti'iåtys'ro-iöl lou oa z-?, Fl'n Pllu Ejorrtc.vlil blutrplot
i-;";:i;td; 

-ä 
a- 1 /r2' ro'Lo pa gpårei' lortll'ruil 81ot titt lästekltot-

;rö'iG 10-10 ooh rettu ns'grort ?-8 t Eötarbets i 1å8re kls!'
iätä'.tä iåa-oo'Å-s' "xr lii-"e;d' ati" "tot" vrlJ; et. rqpå hau'
läi8iää"lår-ie'* *'*rii rva*a' corgro q?vo! el ryokst ö?"*
;;;;;ät;;r"s for att utiErr'aet no Yirr' Ptret -o d@t sEr
läacn 6uru Eii N .68d tllL d€r'

noplrE rtt !åa@ Ytll IEöG På appGttjåDtt octsÄl 
is.



VÄLKOMNÅ TTI,I, SK&/SflT.LAND-öSTEAGÖTLA}IDS ÅVDELNII1IG

I f f 0 DR I N GS +w trEK uN D

!."r hoteLl Råasds, Euskvalna del 24-25 ianuari 1976'

Docetrt Healhaearr Upp6ala och Chef6veteriträr Rökcnr Koloården delar 4ed 618 av

6inå kuElieler oE h@deB6 utfodriog ocb dämed 66daanhä!8andc plobleb.

Doktor Ird svedrup kå6elar oe r'Euodar och huidEport värLdea ö9e!rr och leder

dle6sutod tli€ku6sione".

IBfoanatid lätna6 åv Ke!6tin Kirdbergr SnåIed-östefgötlåndle aval. S:t LarsSatsn

t, ,52 66,]öaköpia8, aeL ot6/t2 oo 57.

SI$/SMÅLAND-öSTEROiJTLÄIIDS /.VDENTNGE}I TNBJUDEN TILL

NORDISK1 I'IÄSTERSKAP !'ÖR BII-ANTDAR

OE Din huEi e!bå]']-i.t BIR på nåaon i4ternatioaelfl ut6tåUling i svcrigs' ::orge

eller Finldd ude. 1975' inbiude6 Du häleed att deltaga i ett iaofficiellt
Nordiskt llästerEkap i Jeaköpitra löldsgen den 5 nars 1-975.

Dodare: Sisu tittolitrt SvcriSe
öivisd Aspr Norge

Eaas LehtineBr Iril]-anil
AloälDiag6aegift: 40 sv. kroEor'

^laälaB 
sod kd ske på ro6p. laod6 bldkettct sailde6 tiu fru Kersti! Ki[dbcrg

gt(K, s:t Ls!68atan 5, 55? 66 Jönköpina Ectra6t dlen Lt feb. 19?6. 'lal: ot6/l2oo57

Po€t8iro nt 56 ?O O1-f. OBs. Notera på blalketted när ocb på vilke! utställ-
uiae huÄden blev BIR. VÄfKOMNAIllllll!!

oBs I

Saälla ni hetlLedoar 6oE täv1ar i bTuksprov beal ela cor6i6r 6ki.cka itr resultatetr

ti1l HCP så komacr åvea bruk6lrovloFultaten Eecl. och nl €od tävlar a€d cor8id

i Norge elle? Iialaad' skicka i.4 resultaten' så får ni i! don i tidnLagen.

valberedningen öaskar få in lenför6l€g tilI nästa år6möte. Fa! ni naMförslå8

sälal dleo tiU Iuglid Clatelid' göle8ataa 16, 802 ,B GÄWE.



fftt 
rs'"'tu

sitt.r Ju bär [edelö! 6åin89!

dol; är gq6ka Dyckat nol8oBr buE6a

oclr las lir väldiat våkea

Jat: har tältat läEEo !u

du gil14 into alt Jaa väcker dlg

Jati sucta! litc Bred

och stöna! lito Brod

oclL Beackd

och gä6ps

du bö! Ju iu8etr hu6a.

Jati luff,s lito !å teckst

du !äiker lu iaa€t

ilL! dD hä!ge! ut iiror sähgketo!

Ja€:1ägger Bo6er Eot dir hdd1ed

då, bu6eo

öp!na. du 6tt öge

la€ fylls ev vd0, vild glädjs

ict blir ott eiEvs! av ta66å! ocb tuDg!

oct du 6a! på BiB

oct JaB daså!

9å två bsD

ocl. på tr. bel

oclL p& fyla

du ro6s! dig Då snbå8etr

oc:r JaB b1i! atldole6 Etilla

ocr väDtu

Yail 9ä8qt dur bus6'

Jaeå

neå och 1ä88 dl8rl

l."ba

9!4" J"e YäI och fä88er 6iB'

GSteborg 19 nov'

vl hade åvelutntng t ntlsdag€kIubbetrtr (studte-

"i";;;: 
ä;;;, Hsnå.ned, t'it].in'.åi,o;: :::...--r + .n iÄttet!Bvliq kurs åEr

i""riin"^'i.at"tserådE och posiiiue corgl-
i'!ii"i'""n-oattrrl - två madiqa hussår i
.ll"ii t "u"".t- DB fleeta åv kursdeltåqårna
liliåi^^'-!ii-t"ea1e termln i hdndteori

:i;;;-";; las tror-är qånska unrkt' Tack

liil!"ii:"!-i,;" ior visat lnu6sss och

pr€sonter !

F6r att vi Lnto €nbärt skall bli teo!etlker
l"lå liir"""i i" kan ksn r'ede tirr' så plå-

:ii:i,ii'ii.'i;'lilii iil"åi'tlii"l"ii il"*-
irel-oras"Yr fram På vårkenlen'

I vålas kördd vi diessy! nåqre q3ng6t och"då

i";;;;';;i;'lt en o€r husEer. rockae ått rörja
lll-] i.i"-""u""t son chaurrörer visade det

liå,-t'""Jitill-;undBpo!t skarI vPra €n råmjl-
jesport.
coroln var för ol9 en trBvllo bBkåntskap'

iäål'ioii-n oin "tåorr' 
Ttots at! jse har harL

iil"" ä."i"t"n"ger i Blukshundklubben med et!

r;;;;;;;;;;;"i"r rsPr€senteråt'i hP! Jå8 lntB

ilaii"i 
"e 

iåson corsi rörut' visBerr196r ver-

lll''""ri-r.a.it"straå och Iätt a!t hå att 9öta

;:; ä;;;,;"" eq€ntlle dr€Bsvr'i nen dB rresbE
',]iio""-ntii"t oIt 3olu" och.mattar och huasår
',1'"i!"*åi-."n"4 snårt' ett det är on få6cina-
rsnde sYssEIsättninq'
Här 1 Gbt€bolg har vl en reseoyrå' "tl t":1:
;i; ;"-;;;;;;;"as senestsrprnhreo unde! roi-

^-. trcånoå+r, nåd hunoen ' "g håd€nöjet åtL

J1"""i""ä"åiali^år' vid två 3ådåns hundresor
Iiii u".,.a,r.rrärr6n I som!45' vl syssl6ds

iåå'rlil"i."""v;, lits L€oEi..och massor av

;;;d;;;; ;;; nåturtietvts risrrtdrpE' msn lnt€

;:"":;;;";;;";;" än;tt "vånriet rork" kunde

;;;.;' ;;;: iirl "o""'"n 
rund'rar an ds1 r

ili'.å1."*irou"i pa stt föl-la s€d' Gö! oss 6ä1r'

:i:;i""^'---- ' .\.""fit,$*S*' rtgr\

fqr @ h! tÄd tiddnt@
dh rlÄod d trdiot
t dlr u&ö6
r! prsB @d dn buil



CORGISALLSKAPETS
INOFFICIELTA UTSTI&LNING I ,'ÖN(öPING D!J.I 28/9 -?'

Eutrd,/Tik
catd/P etu

ALvö: l.l' Satt6iöbadea
Claudia Cardi6 ( s g Ch Eerile46
ffiidtTi-sG7.rit.o No.d u ch
Ilalesiz ou? Gracie) I uk1' 5 ukk.

T, C. Bra storleki Eodtagbar tyPr oycket
bra nentalitet. [enDes ögoB har
ej detr kolrekta fä!8ea till Päl-
6ea. Bta kaopP6egea6ksPei. Päl_
Bea är i koqditior den är litet
vågig på rYggea'

ANDEXSSoN' A-L o S' Gru66

csto caDone ( s 0 Ch f,erdeas tr, C, Bra storlek' Behöver utvecklaG'
'ffiroZr"t o Nold u ch lite uer I kloPpetr' Bra deÄta-
iiliu"ir ooi Gracie) 1 uk1' 2ukk. litet' Riktiat bra huvud' Fron-

ten ä! OK. SkuldrolEa är tiktiSt
bra' Rak rY88litrjer bra bakbeas-
vinkling.

Älietta (Int o Nord U Cb Falai6e t, P. Ani48en liteÄ föt sia å1der' FoD

E-r-/s g ch soLber8s Isolile) är ei anid8 aervös' Trevl'i8t
ruk,., fukk. llfik"ll".li'i;;iili::";iå.

extleoiteterr bta Pälskval'ite'

s U Ch SolberEs Isolde(Rusch Tr P. Bra 6torlek ocb oeEtalitet'
Luciter/SlEäilEtto-ll]) Bra huvud och uttrvck' vär-
I cbkv, I chkk placelsde Ekuldrolt rak rygga

linie. bra extreoiteter, ädeL
ANDDRSSON' G' MötnlYcke

Fuaco!6 CiIIa (PerrY/Storne-
bdG-ftäFäTT vetkY, 2vetkk

BB,IGTSSoNt I Harllia8e

T, P, Bra Etorlek o de[tålitet. Mycket
veckert huvud, bra hals och 6kuld-
lorr väl välvdla revbenr lak rlr88-
liajer 6uada extreEitete!.

sblbarss Eassd (IBt o llortl u Er P. Bta Etorlekt bra tylt bta 6etrt-
Ehj,-J,-J,-=åiäG-if.t"ru/solberge litet, Tilltalede huvualr vackra
uffa) 1ukl, rukk. ä::3:år;";älll;::"i:::Itu};_

liteter. EelhetsintrYcket fö!-
störs ev en utåtvrideu frönt.

Rock-Olca (S U ch Solbelg6 E, P. Bla 6to'lek' bla oental-itct'
iffin** i 1 ökr 4 6kr - llycket typiskt huvua' bra €kur-

dlrorbra bröstvälningr tak
rygglinie' bra bakbedsvinkliaS.

BAgCgU NN' K' Tidatro1o
T, P. Bra 6torlek, bra nelitalitet. Till-

taldde huvudr bra bal6!!ra' skulilrot, bra revbed6Yälmingt
lak rygglinje. UpPvisas utd
frll Päl-6.

li, C. Brå storlek o bla [edtslitett bra
huvuilr bra frotrtt nycket bra oa66å
rygEliajen kude vara bättle,
tillf !edsstä1ldde röie16er.

l,lunkebo Nioe ht o Nord U gh

IiTTäGä-Grctseoos/Atice
r" ökI.

BRtntN,ÄoJ'VeiEEe
Äctio4 (ch ,Jo6eter MudYia/
STiiET sue-sue)
1 eatpkl' 2 valPkl.
4 bä6ta ca.di vaIP



BRIIUN|l.IoJ,VeiEge
A6h (Ch Jo6etels l'rudvin/DilueM, C. Bra sto?1ek, brå ee4talitet. Etrgue-Sue) I velphl-, 1 vallkk, typisk csrdigan corgi. l{o4 har ett
1 bästa card va1p. trevligt huvud ned bra cardigan

örod. Korfekt front. Vacket siLuctt.
Rikligt med na66s. Rör si8 vä1 för
ått vara v61p. Uycket lovande sålp.

ÅlgeJ (Ch Joseter lludvin/Dil- T, C. Bta €torl,ek, en liktigt trevtie
le1 Sue-gue) I valpk1! I valpkk va1p. ;lra huvud, kraflig beaståa-
2 bä6tå cård valp der vacker bakbeasviakling. Iova-

de ve1!.
Lee6 Bl.ack Cloug (lozaveL l{e!ioaetb,/8, P, Mycket bra stollek. \ycket tiU-
Ch Lee6 Rhinelli Blue Rsy) tatstrde typ. Bra 6oatå1itet. Ut-
1 ukL, 1 ukk BIn 1 BIS 2 närkt froat, bra huwldr uaaterba!

ly6gliajei trvlig Evansesättlhg
.Bra bakbenGvi[kling! bra extreoi-
teter. Detta ä! ea oycket bra hund,

Rozsvel" Debrya Benithcd (RO-
;Gf?ä|aatTEiGffiequin of Debryn)T,p. Bra ctorlek för etr tik. B.a 6en-
1 uk]., 2 ukk. talitet. Mycket sött huvuit och ut-

tryck. Bra hals och Ekuldror, t!ev-
li8 ry8gliaje. Vid rörel6e teEde-

"€r boa till ått hålla svåasen
för höAt.

DAGER?XIi, E, o EXGqVIST, E o I
{aF!å!edE Fiona.(lrentre Aldacity,/ T, P. fillfredssti{lls4cle 6tor1ek, ti].1-
Fagrareils Begun) 1 vauklr tal.aade helhet6j.Btryck, bra Eea-
I valpkk, , bästa ped val!, tslitet. flevligt huvud, välplacc_

rade 6kuld!o!, rak ryggtinjer brs
Jroot. tovandle va1p.

DILIENBECK, c, LidiaAö
S U Cb Ej.ldeanaor Bl"ack friar U, p. Bra storlek bra eeotalitet. Verk-
(Ch BildenDanor Cro{D PriDce/ Iigt maskulint huvudr bra öroa-
iii.ldenddor Eveniag Star of Bu1- ptscerin8. Välplåcelade Bkulalror,corig) 1 cbkl, 1 chkk. djupt Oröst, råk rygg.lia;e,

eycket ädc1.
ILIASSON, S, Oötebor8

&ELg (Ks66isa! foxi faee/
Kassidår Du6kj.e Fl-eur)
1 speckl 5 Epeckk

INGQVISB 
' 

E o I, l,laggeryd

Fagrarcd6 BegM (Cro{loythortr
InheritaDce/Ryttaren6 Idpala )
1 ökl.

E, P. Bra Etorlek o dentalitet. lypiskt
humd, örooetr är lite för så.
Vaekrs ögon, bra kropp, rak ryg8-
1iaJe.

T' P. Brå 6to.1ek, bra nentalitet. Til1-
taldde buvud, bra 6kul.dror! trev-
ligt bröstr rak lygglinje. Bra
bakbensvinkLiaB.



INGQVISI, E o I, Wåaseryd

Facrareds Delåita (Ru6ch Mix
llatteus/Fegrareds Be8un)
I ök1r f etcl.

RyttarenE InpaIa (Lees Marile/
xy-;tä;;;;-To-;ät r. ökr,

Fof,KEsoN, R, Vretstorp
(Beau BvuR-

FÄLIMÄN, I, Knivsta
Rvtta.ens zarzis (S U ch fli]-
aä;;;F-BGfFriar./ s u ch
ceaoiåG Ki11artrey Rose)
l val-!ld! l valpkkr
4 bäEta penvalp,

CMNLUND, P-4, Göteborg

Cassinar CclebratioD (Ca6.i-
fr-åiTt-ifi"äi/däiEifiäi crnaa )
I öKI.

GRUNDBERG, M, Göteborg

$g ( Fuacors eefy/tina)
I ökl.

GUI,{N^RSSON, Jr Moheda

Nack€kvaras Dolittle (s U Ch
fr 1läöiifi äi-EIäctt'.i-tt'.i"r/
Nackekvarns Caprera)
1 ök1.

ousTÅVSSoN, A, JönköpiEs

Faaråred6 Peter Pu (gela-
;i;;-re;;;;fr ;;;/FEt a -
rens Iopela)
1 ök1.

GUSfAVSSON. U-8. fialnstad
nvttaretrs Aatinoo6 (lJenDad

Audscity/ Geronas Dakota/
I valpklr 1 valpkk'
2 bä6ta pen ta1p.

I, P. 8ra Etol1ek' bra oentali.tet. Till-
talande huvudt bra frotrtr bra !ev-
bensvävning, rak ry8gli4jet brå
sutrda oxtrediteter,

T, P. Bra Etorlek o nentalitet. TiUta-
la[de huvual, bta brö6tr bra 5ku1d-
ror. l{otr teade!år att vara lite
hög bak. ABnaxs eB bta tiL'

A, A. gtorleken tiuf"edstä1lede fiir
åldern. Riktigt trevligt helhets-
intryck. Bta netrtålitet. [illtåIaE-
de hrvud floaten är lite osäker.
Mycket bra bakdelr lovande uaB vå1p.

E, P. Tillräckli8 i typ o storloir' BrÄ
meatalitet. Tiflftedsstäl1a!de hu-
vud, bra resningr ed aÄing 1ö5 i
ardbågåua, bro rak rYggl-inie, be-
höver Be! hull på kroppea'

E, P. Bra Etorlekrbra f,entatibet. De'"1'
äi aågot åv den äldre tYpcn av corgi
ded den ej så, aakna fronte4' 9ta
k.oppsproportione!r sunds extrerni-
teter och bra rYgglinje.

H, P. I stör6ts lagetr bra ne4tBlitet:
trevligt buvud ne! Iite 8tovt. Bxå
kroppsproportiotre!t starka eltre-
niteier.

E, P, Bla €torlek o bra typ. Brs eeatall-
tet. Typi6kt huvud o bra hals; vä1
ti11baka1ägda skuldrol' vacke.
Biluettt Etarka extrediteter'

H, P. llra storlek! bra mentalite"' Rittigl
trevliSt\ huvud, tilffredestä11ånde
froatr lak lyg81itrje, bra revbens-
välvain8. Rör si8 ei ded lillräcklig
dlrive i bakbeDen.

E, P. Bra storlel{ för åldern, Bla nentåli
tet. lillfrcdsGtäl.fadde huuud. 3ta
helsreslin8. Råk ry88linie. Vä1-
place.ade slQldror. Trevllgs iho!-
l<omnå extrediteter,

Ilerdetr6 Beach



GuST/|VS€ON' U-B' Haldstad
PeDsY (RYttEren6 Haster/
Snäwens chsrdidg PhilipPå)
1 ök1.

snsDDetrs charoinE Philippa
lIEEäGI7FäEEJEfiTi-TiiEnce) r, P'
I 6pccl<1,1 sTeckk.

IIANELL, g, Y,otala

Herded6 Nelson (Iat o Nord O ch iI' P'
i.i-l-1"-i6-;T;Tm_;"/rleriteasEef a)
r ökl,

EANSU,I, C, Stockholm

g9l&As-j!gi:3!-.]!4€19 (Ä'ch Ii' c.
ilIiiifi;trI* bGk--.r Robsuen/
Robgven ltelsh BeautY) I chkl
BIR 2

IIoLBER' I o K' Ku456båcke

Blsckbird (tees fiartyn/Gar- t' P;
iE;EiTfrG ceadytuft) I ökt.

Rvttarens Violct(Iat o liord
U Ch Ryttåren6 Narci6so6/
ccrotra€ Dakota) I ök1.

.JAl(OBgsolt' g o lIIDm, M, L:nkijping

Adelite(Sårdis Sir Geraint/ T' C.
ET-tfi' soaact of Robgflea)
1 ukt' 4 ukk'

JoHANSSON' B' Göteborg

qg!4f (Sta11yktaB6 Casper/Gråcc) T' P.
I ökr.

JOIiÄNSSON' Mr Växsjö
Nåckekvards Eboait (WenEan ;luda- Ht P.
;if t/6-fr -dE-Ttt t*-"n6 Eunf Ioil e r (

JOS'PESOIi' I' Salt€jöbaden
Evancoydc Mischicf (Fitzdoun Tt T.
E;ds=;/ffim-El;I or EvancoJ d )
1 ukl' 2 ukk.

Bra ctorlck o oedtå1itet:0ade!-
bårt huvud! bra hals och skuldror
6und front. tlevlig äde1 tik' bla
ryg8l-idjc.

Bra 6tollck o meDtalitet. Dra huvud
och öron, vä1!lacerade Bkufdrorl
rak front o rak rYgglinie. Bra
bakbeasvinhli.!9.

Bra storlek. Ei brå tenperabetrt.
Trovligt huvudr öroaen Placerade
lite för Iålgt isär. Bra kropPs-
lloportioner. Stsrka extrets'itetor.

Baa 6torlekr tylisk hanhund. Bra
EeEtalitet. En bra tYpiek cåri8a
llan har ett ttilltalede buiud.
Bra caxdiga!öron. Stolartad kroppt
bra extrenitcterr rör si5 bra båk-
tilf. En vc'rk1iSt bxå huad.

Bra storlek o neotalitet. l,lycket
tro'vligt hnvud' bra hal6 och skuld-
ror, tillfredsstälfaldc froatt Rak
ryAAtinje. llon 6aknar drive i
bakb en6röre1se rna .

Bra storlck, bra ftetrtali-tetr till--
talaDdc huvudt trevlig öronplacering
bra bals korrel.t frontt bre bakbens-
vi!kIing.

Rikti.gt bra storlck. Bra. Fel-hets-
intryck. Bra oentalitet' Det vita
på 6tt öre förstör utttycLet. XyqS-
Liuje! ä. bra. Bra svansansättnia8.
Rörelsernå är lite osäkla.

Bla storlekt bra nentålitct. Bra
huvud. välplacerade skufdlrort
vackrå kroppspropoltioaer. Bra Ext-
treniteter. l{on felar i fra&-och
bakb cn6 rö!el 6erÄ4.

Bra storlekr bra mcltåIiLctr brå
huvud, hals och skuldror! suEd
flontt vaclier br66ikox6. övcrhu-
vud ta6ct väI hoplioBften.,

Skulle än6kås ea aniD6 Etörre,
6yckct bra tempcrsdent. Vackert
huvud och uttryck' korrekt irontl
rak ryggliniet ktnde ba lite ner
alrive i bakbensrörelselna'



JoSnPSSON, I, seltsjöbadeu
s o SF U Ch Red Sheila (IEt T' ?'
6-!i6fi -ii6-nlEEFdE-rar -
cieeoas/ s L o s u ch Bytta-
rens Zerlina) 1 chkL, i chkk,

s l- o S U Ch Rvttarens Zerlina
'(HelariaB Leprechau!,4'loon Roc(6 Tt P.
BiE6tte) I chkv' 4 chktc'
1 vetkl, 1 eet'ik.

KJOLL, K, Norsbo.g

Ryttorens zarif (S U Cb liildea- H' P.
Eaaor6 BIack Friaa./OcroBa6 Ki.114r-
aey Ro6€) ]- vaukl,.f valp'{tr bä€tt
pef, va1p.

BuBter (Eelders Lecelot/Bår- B' CP.
6äiä-Tiuec) 1 opeciallcl' 26pechk

la-RgSONr Ir O6kais6t.ön
Raffi-Riff (s u ch solbergs B' P.
T;i-7-Iam-) 1 ök1.

LEANDER' Ä' Västerås
DoMa Fåbiola (FabieD^ekk-
Eii-F6fiiäTlfre-tlot )

LE1'IENEAUPT' L, Kågcryd
solberE6 trila(Int o l{ord [t f' P.
EfiTäElE-Eteoen,/ solberqc
Iva) I ukl ,' ukk.

s u ch Donovaa (s u ch Puttc,/ E, P'
EuTäfTEtr-, + ciru..

LINDSERG' A, Västra f'röluaala
PhiLippe (HoutrtbsBks viLinB,/ H' P.
Bencdlix BreBda) 1 chkl I chkk

Lm'lDBEBc' G' Stock}lolE .

LseG PaEa (WeY Toffec^ces B, P.
FäTäl-fEtr, I etr.

8.9 storlek o sentali'iet. Ett nyc-
ket bra buvudr lång ha1sl bla P1a4
cerade skuLdlorr bla be! och t&s-
sar, ädel1 aycket urfelld.

Bra otorlek o Bentalitct. E! 64u1a
gannalda86 i typeB' till-talede
huvud, bra €kuLdlo! och ha15r !ak.
Cyg8linjg.' lite oer bakbcEs-

vlrKIlAg otrEka6.

Bra stolleli för åldera, Bra tJp.
3ra nentalitet, va-Lp nedl vackelt
buvud. nak froai' rak ry8glinJe'
bra extr€diteterr bra båkbcn6-
röre16er.
Bra Etorlek o oeatalitet. Bra hu-
vud, nen ea 6nu1i otypi6kt. Bra
exteriör, ral< Tygglinier bra
extleniteter.

Brs sto.Lek, bla neatalitet. l{yc-
ket vaken. Typisk. Tillfresstiil-
ludle huvrdr ed ei!8 Saov i tro6-
psrliet. Br3 bröst. Kulde vara eB

sdula fastå?e i ambiSarna.

Bra storlek! bla dentolitet, Bra
lesniag, lak rygaliqie' brd brö6t-
l(0!6, 6uEda extreniteter, Skull.e
ölska henae lito 1ägre.

Dct vorc öaEktärt on hoo vore lite
atörle. Bla ee[talitet. Ett qycket
sött huvudr bla frolt' rak rYBg-
liaje, Bra revbe46eä1win8r bla
bakbensviaklidS.
Bra 6tollekr bta dentalitet. T!ev-
ligt buvud, kolrekt f.oEtr bra
bröst, uaderbat ry8glinje. Bra ho:F
kodna ertleEiteter. Kunde ba lite
mer drive i bakbe4sröleLserta.

Bro sto.lek o oentalitet. lYpi€k
BamEalda86 corgi' tilltalaode buvual

.bra lrort, brs kroppr EYok€t Yä1
bibebÄLfen för si! åIder.

Brs stolleE brå oentå1itet. tili-
freit6tä11dile buvtd' 1ång hals' väl-
placelode Eloldtolr brå b!öst, 6undl
froat, råk rY8glinie.



LSNDBERG'C' Stockholm

Fuuv oirl (Int o Nord U ch T' !"
F ltereas Narcissos/s l, o s U ch
RyttEreo6. Zerl'ina) I ökf,

IifGRts{, R, Siockho}d

Ru6ch MiD Petcrs son (Rusch H, P.
M6GTäi-/-EiGfi -GIr"e1 i t t s )
I ökl,

M^Ll'{QoIsf 
' 

L' Älreboda
carcoD (snalpens Goldea Pardoa/ Er P'
grgll I oKr!

Gel6ha (SBappeds Golden PårdoE/ T, P.
c-iiifr otr.

NILSSoiir ( o PElSgoN' vi;1berg

Abbrosius (Iit o Nord U Cb

iäIfiEä-Teleoan/sotb ersi
rsolde) 1ukl' 2ukk.

NYELE'I, S, EGIöV

!f3le-( Putte,/Func016 Diva )
t ök1, 2 skl.

Birdie (Artte/Fucors Donna)
I-GEtr, 4 speckl,.

PURvrN, Å'.stockhoLd

Älrak (In! o Nord u Ch

6tta-rens Nsrci6606/
Ryttarens Mårtha) I ök]..

Sre{SS0il' L' Moheda

Nackekvårn6 caDrerD(S o sF I
Ch Gruff/Herdens Electra,
I ökL,

Bra stortek o oentafitet. irevliSt
huvud och utt.yck. välllacerade
skuLdrorr bra, ?evbensväIvEj.agt ?ak
ryBglinjer bra suada extreoiteter.

Bra storlekr bra nentålite-tr typisk
cor6i, etr sdula Srov i huvudett bre
skuld.or, bra rygglinje, bra extre-
Eiteterr felar lite i rörelseroa'

Bra gtorlek o tYP, Bra mentalitet.
Bra huvud o uttrYck. Bra b!ö6tt

"ak lyAaliaJet brå extrenitotert
felar fite i fronteB.
Bra Etorlek o noatalitet. Bra hu-
vud, trevlig öroaplacerin8, vä]"-
placeradlc sltuldtorr tilltelaide
helhetr välvinklade bakbear feltr
1it€ i fronten.

Bra stollelit bra hentalitet.Myckot
titltala!de huvudr bra skuldxor.
Ti11fred66tä11nde flont' dYcket
trevlig siluett, brå bakbens-
vlnklia8r 6unda cxtreditetert lak
rygglinjer ea tlevlig bud'

Brå 6tor1ck, bra noEtalitet. Bra
huvud och hå15. Eou har.en.r6k
rygalidie och 6unda .rxtreEitetor.
Tlevli8 Gtorlekt bra oeitelitet'
Eit myckct vtckcrt huvudr brs öron_
place.i!8, ral< rygglilier bra

'rrtremi.tetcr,

B?a storlck o nentafj.tet. lYpiskt
huvudr vdlplaceradc öronr bra
Gkuldrorr väL välvda rcvbeat lak
lyaglinjer bra viEkling, 6uada
röreIser.

Bra stof,Iak o Bentalitet, Trevligi
huvud, bra hals och skuldror! kraf-
tig brö6tkorgr trevliS rygSlinje'
bra ben o tå6sar. Behöver oera hu1l'
8rå storlek o oentslitet. TYPiEkt
huvudt bra nörks ögon, vä1ll-aceraale
öro!, bra bcn o tF6€srt trevliSa
kro!p6proport ioder.

T, P.

F, P.

s U Ch RTttsreDs SuÄfloycr Tt P.
15-[-tE--f iIäänräi6i-E:iäiFrria r/
S U Cb Geloaas Kil1alaey Rooa)
I cbkl' 2 chkk.



SVEIISSON, Y, Stockholn
l,ce6 Leda(Forc6tidEe MidnighL 'i, f.
SpccialforcstridÄe Supcr Suee!)
1 ökl, 1 skl,

l/jå11in, P-E, StocF.hofn

EL[s-!9j1j__J9gIE:!ggJ (s 0 ch r, P.
.:ildennanor Btå ck Friar/Rytta-
rens IIey-Day) I ukl, I ukk,

Ch Uroufeytnorpe Inherlta
,{ustlalisk Ch Crooleythorne Le- lt, P.
oastrian/Uin.od 8allyaEna )
I chkl' 1 chkk' BIR 1r dIS I.

Bra sborlek, bra toeotalite'1. Bra
huvudr trevlig öronplaceriig, bra
bröstr sund front, r'ak rygglinje,
korrekt exterlör, kuEdc driva !å
lite bättr€ med båkbetrc4,

Taomlvsara, P, Per6to!!
,\Eore (Putte,/Funcor6 colden Girl)H, P, Bra 6torle!. o ncntalitet. 1y!i6kt
1älrrj 1skr' läi'hiåx:ffi:å,'::-'#*,ffi",

suada exircaitete?, rör sig väl.

Bra storl-ok för ål..lern, br6 nea-
tålitet, l'tycket sijtt huvud, un{ior-
bert pleceråd€ öron, brs hals ocb
6r{uldror, rak ryggl'ajc, rör sig
vä1 båd6 fran och bak,

Bra storlek, brE teBpcraneEt. Myc-
ket bra huvud, väLplacerade öron.
bra skuldror, rak frontr ra!: !yg8-
linje, rör sig vä1 både fran och
bak.

Itrl o Nord Ch RvttarcEs Nar-
q!.qgoq (!uttcrbybar of Brax;ntra/ E, P. Bta stollek, b!ä oentslitet, Ty-
S U Ch Ce?odas Kilfarney nosc) piskt buvudl, bra hals, välplace-
I chkl, 2 chkk. lade skuldror, bra brdstkorg, rak

rygglin je, sunds extretuiteter,
S 0 Ch Gerotr€s Dakota (Int 0 Ch
GeroE4s Chraythorneo Gofden Ea'le/ I, P. Bra storlek, b!å b9ltalitet, bra
(oncen ona) t chrd, 5 chkk, 1 vetkl huvud, treiliE öronplaceritrB, bla
4 vctkk. halsresning, välptace:rdle sJ(uldror,

rak ryggLioje, rö? sig vä1,
UBSIRIN, C-G, Skövde

Frodo Bacrcr (InL o tiord U Cb
IaIAl6e Lefeftan/Tel!1'
1 ökl, 2 sk].

'/,IcKsTRöx , ur Lidköpira
Sir Ånthony (Sardi6 Sir Geroint/ U, C, Bra stoxlek o nentalitet. En ty-
S U Ch Sonnet of Robgven) pi6{ cardigaB, Tillf.edsställaEde
I specklr , speckLi. huvud, vacl.(ra oörka ögoa, bla

skuldror, sudda extrediteter.
lr,IDIN, l.l, Linköpitrg

4q!E: (Sardis Sir cerain'r/S U Ch T, P. Brs storl.ek. Dn piktigt trevlig
Sonnet of Robgrea) tik. Brå mebtalitot. gon har ett
f ukI, I ukk. typiski huvud. Bra fröat ocb

skul(lror. Bru välvnidg pi! brö6t-
korger, Bra extreeiteter.

foriad-I-Don (Di1ve1 Grvel.-llun T, P. Ti1l"räctligt stor för ått varå
B;t;-Di1il;fionia) t u!r1, I u'k, åtta 6.håder. urå Eentolitat, sl<nl-

1e vilja se lite ner siorleh och
nas6a, tilltalande huvud, bra
front, Bra hopkonnen.

gr l. Brå stollek, bra deltaLitet, Irra
huvud och ha1s, välplaceaade
Ekuldror, utnärki siluettr bra
tas6arr rör sig r.å1,



'TIDIN-, Mr LiDkitpi!8
g U Cb Son[et of Robgren Tt C,
(Äo ch l,linsdoun BIue Di6r:
of RobB{€B/Robgveo l{elsb
Beauty) I chklr 1 chkk' BIR-,

Sardis Sir Gqaj!4 (Dihrel Geern/Hr C.
3"'d-iE-fi-&ilrjT-T-Ekl, 1 sr<-t..

lllllilElMssoll, K o G' E61öv

Kydor coppelis (Kydor casaDova/ Tr P.
Kydor CoBtEly) I ökl.

Bra storlek. Helhet6iatlychct är
ti1l aIIc delar bro. 3ra neDtali-
tet, Brå huvrd och öron. Sund
froaN, Bra rälvnid8 på bröstkorgen
Bra bakdel. lifl-fredEstäIlaEde rö-
!e1se!.
lxa stoxlek, i{ycket tJ?i6k hutrd.
Bra nentalitet. Fuvudct år bra,
oyckct tilltalitrdc yLtre. Bra
ut6tällniDB6kondition. Ittdärt(t
bakde], folar li.te I fronten.
ior srg bra bg'(r!rm, eJ 6a bra
llamifr:ia,

Ea a!i!g för liten, bra oentåLia,
tet. Ilenacs huvud är bra för bcees
6tollck, Mycket bra skuldror, frod-
te! är rek. Rör sig väL,

3ra 6tor1ek, bra oedtalitet. Tilf-
talaade huvudr b!å skul,allorr brs
ryaBlinje, bra pälE ocb i god
kodditio!, nycket bra na66a. II&
felar l-ite i fronted.
Bra storlek! bra dentalitet' hon
har ett tfevligt huvudr 6en öro-
nen kundc eittd e! åtria8 tätarct
brc Ekuldror, bra r.vbeDsväIvaiagr
bra axtranitctc?

Bra etorlck o dentalitet, Myckct
sött huvud, bre örotrplaccli4g,'
bra ddup på bröstkorgea, rak
lygglinjc. TrevLig o Ädet,
Skulle ön6ka ner vinkling i bak,

hIÅR.E'lIus, M, EandeB

.iiranie(s U ch HiLdeananor
ruct-tactrriar,/nyttarcneEos)
I Oru, + 6U.

Fr P-

R]rttareBs Eos(Ryttareus Toe Titt/T, P.
STT-areas Jwa) I ök},
t vetkl' t vetkk,

Åeonc, u, osl:116trön
ned Label (Solberge Yax/lanona) T, P,
I ök1,


