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rXTA NA}IN OCH I,DREIISI

rdfö!r4d.r laStid JorcDhsoD
tr1,öY.reäB.E 4

cD äål?,?iåi;'oo'u"
:udioladua! Ouacl KtutaEo!

RIEBYägatr 20cD ä3i3å åå"1ä

.r6i6ällEkatct (f, Sv6D.kå grLEh
orgi6ä116krplt) blldedca dca 18
3b, L95f, CS ät .a rass.ktioa irotr
lD:s (Sprctrlthbbcn fö! SiILIlk D6-
.'! Dvältbud.r) l8t!.!!.ouåde.
lDrs sckratclar.: Ulll S.e.r6t!ö[.

.rD är eEaoclqlat 6rd SXX (8vcE!ki
+arelklubb!tr).

I [1n a8dod utbildade la8 nlg i la[t-
b.uk. Jag hi! pappcr på att lr8 är ut-
blldrd l.duaårdsskötarer få.sköta.c och
har Bcrol8ått L-årig ture pA ultua
lotbruksskoler och e! €Å1cdcE ä"oa rÄtt-
ar.. JÄB har skött kor, tJutar ocb kalv.t
ocb få! på Eaora gårde fiDa avelBbesÄtt-
BiÄg..trg ha! valIt lutbrukare i då!8r
å!, fött uf,p avel6itJE' både treit och
häst.r. .tr6 vi.ll Ded dotte 6ä8r atö Ja8
i så gott 6oD hela dltt 1iv sys61Åt 8ed
dlu! och dJulupFfödnina,
När os så! på oådua okolor ocb läsei
eÄto6l ocb få! lrektlk via sialu at fåt
aetr 1ärs 6i8 rätt tyckct oo vrd 6oa verk-
Itgan er Äv betydelBe fö! att.tt dJur skåll
fud8rre väI leat aqatoaisktr våre Gtarkt
ocb håLla uÅa6a år, oftr uder dct att det
utfö! fy6iska pr.statloD.r. Det oå3te helt
elk.It vårå riktlBt bopkomEet f!ån böriåDl
ha ctt atarkt 6kelctt, rtr bre ry88r torla
bon ocd fclflla lcdc!, Eftcrson ul8a dJut
vä:6a fort oåste nan sc !i11 att det ut-
lodra€ dod fullvÄrdi8 koot. får tll1räck-
li8t eyckat vltaiider och Eiaa.rlä@6!
€ant frl6k lult och sol och varketr för
aycket.llcr för 11tet notlon, Må1.t ä!
lu ett få fre illur ned harnoaiskr IID-
Je. ocb h.froiLska rö!cl,6cr i olika 6åag-
a!tc!. Urlsh cor8is är et! bruk6iuur, dct
är 1ikå vlktlat att dG är rett gkipte
för ett klDe klala ett påfreEteÄde Jobbr
Eäbllg€n ett ve1l.å. fyvä"r är dot iDte
aåaga eoa utnJrttjaa i yrketr natr vl katr
ge d.o koDpcadatioB Sorod riku,8 lotlou
för de! 6akcn. Dct viktige år att vi int.
Blöaocr bo.t att d€t är ea brukabuEal vi
födcr upp, och vi får itrtc släppa kra-
v.t på att da €kål1 ku[a riira si8 väl.
fyve!. är det så att dl9 doaare aon dlöner
våra raser { oån8å fell h61t ttcks hÄ
BlöEt dstr or il€ nu v.tat itet någoasia.
Dc tlesta Bvclska dodarer iust ru kod66r
Jag bue på två rdst.Br låtrr huldaråÄ
gå så att de bsrå cer rölelscras fre-
lfrån och bakifrå!.
Vlr!.rlL8.B Bår huadarsa l.D aln8 luDt
tLu .tt börJa 6qd, oon aet via.r 6iE Ju
att dolaren €edu late 6iBas rö!€16eru
från €ldd, De ongelBkr dlofiarna ät dycket
der dadvctDa odröael8oftas betydclEc ä[
ile svca6k!, ooh br G.dlotonr roo Jrg t!äff-
!d. i. f,ll6intfor8 f.tlhöll 6årski1t, att
corgiB vÅr hutalar 60! skqllc kuia orka
här8a 6€d boskel,ca cn hcI dag.
När n6 ä! lstbruk$e äa !q tvutrBe! att
ra$ radlc[ i 91a6a ekoBooi6ka förallB8dt
6on l,{Jiilkcetrtla1c!, fö" rtt te .tt aterpol.
Dos6r .koBooiska föle4lagar blldadss åv
lstblukrna ee praktiskr skäI, till lytta
ocb hJÄIp. Så snåaiogon ko6 dct att d6tät-
la6 aadrr :ln l.ntbrukalc i d€sq löreaiag-
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år' och det var lu i och fö. si8-inte tycker det är oförskänt av Keuelklub_BÄBot f6r, det vår bara 6å ett ;å .ra- uä.-.lt-iåti'"iåiåir"r" betålå dvF,liagon bl.ee de€6a nakthåvare he*a ö- peagu fö! 
"ti tå*-re"t-i";;.-iil ,"_ver böEderaa i EtäLlet tör de!å6 tjä- O.a-eo ,ål"i jor"r. ur, €E lärjul8e!are' Inon hunatvär1dea har vi Kemel- utdrå! ban hu! det Bkall ia ,"å-li"a_klubben, Uu ftir tldon är det iate nåa- avetn. Uo "-."-åo*. "täa o"J ti[",ga 6on ha! ett vänliat old tl1l övera åt dea ut€täIlå!" 

";; 
,i;;;"-r;p-;;;"för dea, JaB ks! lnte låta bl.i att.dra hucl, ,"o iroo Urå"-t*Fks öBoa i nåck6!.visEå.paralletler oelld Jordbrukets ilsa iu inte uoatA utt nisstänk€ sttforeniugar och bundägarnes. Jag_tycker SKK glödt varför ut6täl1Dfug4 ilord_att vi hurtlägere är h@6ade ti1l dd !a6. MåE tycks tro att det äi för deagrad att Jeg k4 iDte fölotå att folk betalenite pubtikea, Det ä! ktart attfiqner 6ig. Keeelklubben akulle be- även publlteas iniiussc skaL1 tillgodo_böis yettiga oiiuiskor i sila 6ty!eL- uuu, 

".o utriafi"io6"" ä! til1 för-attser,..6e! dot iir_ju int€ de soa går på fräbJa åveli, det är utetätlarna eomarsoten och uåIJe! styrelEer ut& dlrrt får betsla fö! 6in hedverke, oohdet bJ-ir 6on det blir, _ det är inte bara i aDnäIdiDEsavcifterIIar_oad en gång varit på ett åreoöte ."rr t"tJoiei,-ri;"-;;;i-iä;å^;;;;"vi1I ilet dyok€t till fö! att na gör hotelrrun il."1 sxr-a"t ä! fekti.kt vlon tlet. Etr gtrutta hudo! och sa elng6 oodll6oba!, vi nåste obekväila o6s tillkärsla fö! propoltioD€r skulle ksoi.s att hå11a'på oå"r-.attigUut.", 
". liiffå n€dlenoeru art så dit. och vad ått irte aå son ;"it" tiri 

"åi"-i:å".r"6on.b-ehövs i SKK iir ju folk dod eko- blir våla hsrlar. vi,å;;; hiii.-;t';å;aoEisk erfeenhet, gott ondöoe, ea- rätt,
språkslöshot för sgen deJ" netr 6eal Vi h6r i åUå fål]. ett hopp od förätr_.
:gbrlj_o-a sttverklieetr uträtta åågot drina. Vi br" iå;a 1 sKK ;; 6eau"aleek_
l:.-lS:.ry1T" bar det ju bI1vii reteiare oct v""tetar1and, airettar,-'sa å!t nega bra !er6o!or aatingen Carl_ilohs4 Adllercreutz, eB nycket 6yn_inte velat ge 6ig iE i getiagboet patisk och 

"iinfig ia he.l idoer sonel-1e! iotriSerats bo!t, eta:.t gagd, tu"aå6u""".-fati"-fr*-o"t ,Ja6.atrEe! att SKK beter 6ig &sva.s- oct toipås tan iåi-arft stöd baa ärIöFt rot buadåveb och heiltar i 6trid värd. iinare är ,i alla huddägare iLtamot 6i4a egna stad6å!, Dot står l- 6KK:6 ute,
stadgår att deE ädla heilaveln skål1
f!äojas och att SKK 6kåll sörja för
utbj.ldnlnA av ocb vldhakthållånde åv
eE skickli8 dodarkå!. Tdck 6å nycket
det låter bra, gu. Aö! då S(X? ,to,
nåa uoldlar IB dtlntelnatioaolla
utställnlE8ar på ett år - e[ var
14: e dåg. Ibluil är det etdlast 6n
hud i vi66e !a6er, iblandl 5 €ller
10, På de66a ut6tällaiugar bli! hua-
dar cbedploÄe och bäst i rasenr i-
bland sådsDå huDdar 606 hävdar sig
vÄl i 6törre 6ann&heg, Detr laa6ke
tuu oftare huadlar soo i.nte skulle
få eu etta i öppen kta66 av etr 6kick-
liB don6re. Dgt fid6 en dodåre,
6oD lag bar ett gott öAa tj.U. ga4 ä;
säkert on t!€vlig ocb baa oälniska,
DeB had ku itrte döbs corti. Jag
ni6stäDkor tilL och Eed €tt ba! ha!
Glarvat bort sitt exeopla! av ste-
dalilen, so[ hu vål äadå nåste ?ått
aågon gåag, f,an ger våra hqndar belt
nya fälgea, de är gulvita, brESula
osv. Ean vill ha aeD korta, hd på-
atår ått det är lättare att få ea
vågig pil-o rak äB att buta aer eu
hud sod är för tJock bI. a. Jag

Idgiiil Jooeph6on.

sr8r rAilusDAS ]. Sf,p?q{BERtI IIIIIrrII

Det hår varit sto! hundut6tä11nidg i
Mo6kva, 6edd€1ar det ry6ka lyhetsor-
tanet TÄSS,

h de Boo had€ aed 618 6ia buld på
tåRet sa tiu kontluktöienr
-rrJåg bar köpt €B bilJett åt honod
och dä!fö! ha! be rätt t111 61tt-
!1at6 soo alla snalra paseagerare.rr

-rrJavisst, d&ebrrr Ea konduktören,
rrOch oon alla aadra lueoagerare får
he i.ate lägga upp fötter4a på eätena.'l



SORGISÄILIIKA}DT INOnDNAR CERrglStj[E rit]- CorgtsäIl-skspets år6döte bade sry-
Fd'TfruNjfi.'ffi-- !e1se4 eaga.est Atritere [atl8retr ett ta-

1å ob €iE Fetod att te6ta avel€värdot
Då våa utEtäuatb8 i höeta8 blev ea hos huhdsr' Ge-non.ått vi tar tvuri8tra
sådan eucce,ae<l råkotd,artalt uuluioio" ått.byte da8 för årarötet 81ck dEt helE
hår vi på nåusae lesäie t;tila;;';;:- :1,irl:t'.tvvärr' vi hoppao onellertid
ortlna er certutstu:.:.nias !äst;';L:- l l vid .et! ennst til'1fälle be Alders
Då eri sårba utstarrnia!'uavu. ayo"."- yili ":1,!"1".?d 

qch diekutela deea
ri€e4rqssru-a rö!be!;der'e;; ;;;;i lil'-d.,TilI: vidare ha! vi rått rov
nai uåetå-vara 

"t' i .yclei låa iioi.a i:: !]ll1:':" acda uppsats, 6oa ät
a1ls upp8ifte! tir.l ssö kd ;;t i;;r--- ett Båltryck-ur Sver8k veteriträrtid-
br.i fö!;; Åtrt eftofsoE "i uruut"i "ll9 :" 19' 'z?'.1975. 

atrdelg ha! be-
flae det beta dkall vi to""u.--ruå l1l.:..1t: 'etoden 

öveltreffåt b&s
uppEifte! i tiirlilsen. Klart ä! i1rr" 31i^191ll1"391. Den har Båirskilt
råii art vi ekarr ia u" 

"p"ii"ta.""*; tlik:1:"::!"=bladd.laPphsd6ä8mo'földodLi8e! edset6k. Fö!-å;; 
";; 

i;;;' lX! he ba:9Y:: roo te6ter' och
v6t våd åer ta;ebär att corSi;rurska- :: "T,19! hJilp av teat kunEat för-
pet 6tä1le! till eed. 

"" "."i"i.iaii 
ut6e varPåma6 nentalitet vid IE!-

nins vi.ll jas tar.a o' "tt d";";;;;;," illg:":.,r d:66: då8a! då buodsr@ ut-
uts;ä1rliEÄ i corgieiillskapet . ;- - adtto för 6å oå!'a PåfteBttriE8ar i
utstätrarna uåste atltså ,.r"tråå:t' sitt daaligå-liv-uai-aira iaiiisrr"t""
le'mr i ggDr så ä! ni irte D6dlen- :1i1::t?:i: tor ått te rla' Ee'tart
aar dlir är d;t lika t." 

"i 
t:-ii å.t friska individer._Tyväfr har be bara

setrast rial å.r.ki;t"i: ssD 
""".a"rt 

t6stat en corgikurlt det vore ror18t
Ju ockeå utetällaiagai, au b;" ;ii- :l-148:,llpl9d:r€ Lntresselade 6i8.
iiguo mäJ-nio6u ä iro<, o"i "i- 

tudera bfov rltcke t idpoaeladl ev vär-
t"i.o. ioiå .iG **" i"åe'-i ÄÅo i:1":9: :li1::tT9i8b" och rö1i646-
;i! ile rasutoterbiu6aroa ial. sÄ hot'^baE.troddc ett bu' oe he skq1lo
oöverskådligt rtor"] vi rårtu .tia :f:rf8,6i8 e! e8e.qrhEd',nos b9J:l 

.
cE certut6tårttrilg rätta o6s eftor l:*r: lå,.etr.:olgitik. Det är viktiSt
ssD:s r68ter, altieå inga 

"p""i"i- :!t.t11 I ett.6ådut t€at tår had he-
ttaeer iör luoau rea,ir ";.i;;r"- :: *:tt:i: ::l-3!1, valear@, år,tull-
pEkt'vlesa fel. Me! ""fpkl"ru.-- 

euna' Jag tror ått corgis ä' 846k4-
ia"" 

"g"å-i""ur",--iL-ii-t"-o"i .r.* horoEetra i,si! oortalitet' oea det får
heppaq-att vi ocieå star.r ra iiril' ;i.:: ff.:::"":li*:i'.:ln,iå,::t::;_låte166 tiIl lydradsplov.
Avglfterai trii'-ä.-"åi-sÅne! vid ssD!s il::::"-i: corsikulleat ilet viss! ått
utitä]laiagar. Ja6 boppia 

"tt 
rittici -::I8i: ocb boxlar.ålr rätt olika' Metr

tiå:":iäl;:'::::i:"iå-*!.::tn;i. iil.iåi'i,lli"äiåylå:'ffi:";i:';å,"
i riktiBt hård kolku*&s, vi siktsr 6Eorå 5rul6åtaer'
också dcua åång ti11 att 1e&ga ut- IagriA Josephooa.
ställnj.aten ute?ör Stockhol,osoorådet
vi tror vi på det såttet får etö"stå
deLtagMdet, ÄNDERS SALLGRD{S ARTIKEL TöL.IER PÅ

[ÄsrA SIDA.fu8rid ,torepbaoE,

Dot ear två eillar eoo stod och prataite.- var har du varlt 9å seBostet?
- I iten€tr,

- Vad du ser bl€k ut, 6a do! eae 6i11eE,_ Näe€al
- DAt är väl iate €å koo6ti8t,

Jag Äka läggas ir i oor8o!,
-. JonoEl



sKlrnlwe Av unn Ll AvsLsvÄRDE aos fluilD

ÄilDBRS AAIJ.GREI{, pgytolog, Atvåg@ 12, 136 75 gede!
I artiLeh redogörea för eo oy Gtod för @ntal seelsvårdesbed6@iDgt
Författåro håt åv6! idletr förs6k @d atc via @tode! göra ftintrågelseE
@ hur valpar blir efter olika föråldrsk.dioationer.

D€hoEt åv ed utvec&.lilg mt a6<1gre @ntalitet hos våra budar e! i dag WcLet
Etott. 9å tjäoste- ocb brukgh@&ldqo hsr oq Lmstserat oliLe test @b pr6v-
lilgsr s@ hedatu får 8s@gå i rylte bldd eat stt få fro @talt bre h@-
dar tiIl åwl. För öri8a buldtnpper fiu€ iaga direkts diitGtoder, ut& åveLa-
åibetet bytter på de coskilda uppfSdsEaE 6ubjektiva beditEliDa @ h@ilear @-
tål. atatua. IJryårr pr6i€r6s dreriört goda h@dar för€ @rta1t 8ode, f!@f6!
.llt våd 8åller 6åll6kqrsh6då-.

USIIIAI,IESTNING OCH TOBTINC

Ilet @tsltest sd &våoda för brulshodar oåste aaaee öyeserderat. thder6ök-
liotår tJrdcr på ått det !6 tcdtat eodåst i rilgd uhtråclaDiot oåtcr egeDakeD€r

och g€leti8k påverke (Eallgre!, 1972i a€uteffa11 & RyD4, 1973). I Etållet
tycl€ det o@ @ tertå! hddarr atresstoleroe på olika sått. De! f€laktige l4'p-
fattaidgd att @ terta! genetlsks egenakeet hos h6deo åt deswetre s?ridd hoa

hsdeteE i Seerige, Ett asat fel @ 8ör är ett til.tskrivs ea easkild iaaivida
teatreaultåt avel,avårde. G€Eetiska effekrer f8tdelsr 8ig alltid ö@r eo Le1 Lull.
G@@ att testa en sda hud ke ue iote få fro @r äa ju6t d€n h@d6s pearo!-
ligr sått att reagerå i testögmblicket, Detrå åt itlert på bssis av de @lsg
hudet bår på. llar d6 k@it tiU 6 god Diljö @der sia uppvåxt, har deo ed
rt6rsta seolikhet låft slg reaS€ra EiBdle starkt på 6riesaede rpplewlrer !n
4 b@d s@ k@it tiU ea räore uiljö. Pö! årr upp.katta €tr 6eel8vårde fö! för
eldrår eller eo ia<livid ur o kull, Eåste således alLa kultsysk@ ta6 cd i be-
rgloiogetr. oo ol i.ote sLe! blir dd.ttet 6å infl@råt åv iodiviaens iolerda betoeo-
de och DlljitpåErks art det vsrde på @ltålstatus @a ethåller inte LsD till-
skrivås b€tydelse ur eelssyopekt.
lbo fofr åv testalng @ mvåoder eig av vid pröwing av brukehsdår gar ut på
ått blsd afuåt försätts hedeq i Etreasdde situati@e. och legistrers b.teeadet.
I virsa fall, specieut fö! vekare budar, kan testoiopn inlebåra ea chocketted
uppl€wlse och ltoa cE för taske rested åv livet.
test€t ä! utarbetat för art få frd 1åqligå h6dår för bftlstjltssr, t ex
tjåastehsdå! för poli3lårt bnL och beveknioSsh6dsr. Uåleåttoiogo f6r deau
ufrål@tod och tisken ått h@deB blir sk*tod i testsit$ati@n gör arr det idte
torde vera relevet att evlldde det för hmdat s@ är eller evåBds s@ stll-
slåpsh6dat.
Det h6! viilåre vi6at 3ig i €D @dersöLBiEg (H6llgrea, 1972) art h@das pte.ta-
tioo på tedtet inte r4pviser aågot sttirre saobatrd @d betesÄdet i hemiljön. TiU
de asme*@tet sd &ord@ för testniEg av h6dår, bsr det dedsut@ vieat eig



att bara q el1er ett peE hsdä8ere s@ hår h6dar ftåo sre kull k@r, våt-
för ett uttelode 6 ewlsvård€t på respektive bqd iote låtet sig ggra.. S@

ov& påpelr6tr ofute s b€dlt@i.Dg vad Sgller ärftlighet bytgs Då hela kullens
Ealelvärd..

sÄI,Ls(APswnl)A$us sITt aTIo[
Ind bruksh@drveln fössöker w få tro irdividet s@ &e klera bårt arbete

ocb ltora påfteetoingat. För sitllllåpshuldavelD 8ä11€t edr. Lriterier. Eår vill
e i förotå haod udvita Eatalt då1iga h@de! s6 k@te Le bli a8gcsrivå
eller ålgesttyllda iodivid€i åEd i gqd eller ed€lgod.iljö. Det gäller alltså
llte ått få fr@ specieLlt hårda eller 6!abi1a hsdar (so äwn de ksD bli be-

rvätlite i en v@1i8 f,eilj), utd i stället att 6dvikå båram av de då1iga o-
lågetr. Delts skulle bctydå rtt €tt @ntåLtest föa bedit@ilg ee arelsvåralet åv daa

t)rp @ env:lnd€r för brukrh@ds ah, s@ ftabgått, iate f@ge!a! tiluEds6tå1-
l8de, helt B*Er releve6 för 8åUstapoh@dd. Desout@ slulte @ irt€ få det
geaenr ftåa eållatrapehodågaru s@.kulle bahöv@ för att ett aådet ayateo

6kulle vara plakti6lt ge!6förbsEt.

XETOD TöR USlrlAL AVBLSVÄTDERING AV EI'NDÅi

I dea Etod s@ i det följede pre6eatere6 &vård6 h@deo6 livsDiljö 6@ test-
.itsci6. ADparotrirtetr till Diljöu blir då "testresultetetrr. Velpalu i o tull
p1a@ras ut till oli}å h6 och betråktdr l@ setre d.ra8 anpasrDiog ti1l de olitå
Diljöena, får @6 fEe gen.tiek lnfo@tio, uder föntsatttrinSeu ett kullstor-
låLed irt€ år fö! lit€!. Ser Ee på två v61pku11år sv s@ råa vaEåv d6 eu upp-

visrr btttre opasaoisgeteeultat i geu@oitt ä! den å!dta, ke sLillaedeo på go-

då Br@der dts våra årftlltt betiDgad. Netwligtvis Dåste oe garderå sit @t
ått €o h@d ed säde värilen drdr @d kull@delväldet i ålltför hag Fad. En såde
LoEtroll Ji@ itrbySgd i ctode!. Ju rtörre lilhet in@ kullana och ju större
olikhet cllao lullans utr erhåller i avreende på cntal läggniog, desto råLrare

tenetirk iafotutio får mn.
Ce@ti6ta crtala effeLteE visar cig e[da6t i grovs dret. Av d€o snledtriogen et
det 4 förde1 att applicera en EåtutoA eo i eig Bjälv bygger på groa oått och

inte evändetrrDiltietersticl€ till hå8tlånSderr'. Itetodeo iuebar att l@ ioter-
vjqr b@då8åtu, Me stäIle. Lolhret. frå8or 6 h@dels upptrådede i oLi.ha ai-
tutio!€E och Be!@ e! elkel beräkaiDt åv sver€o får un fra våraetr för varje
eoskild indivld. Verded för e1ls itrdj.vider i eo kull lttags 3@ och @ Eå*det

ut ett loll@dalvålde s@ tilloLrivs varje iodivid i kulleE set fö!åldEskodiu-
tio@d. På 8å ratt fåt @ Uv@ fre hur Sode eller då1igå Dedäwde föreldranå
år.
Iåtrs fördelår cd dema Etod år I) atE deo rillåtcr etr eårderiog ev el16 b6dar
i ed kol1, 2) att den itrte skräe@r hrFdsr@, 3) att den år arpådsniDgsber till
såyel sålkkapsh@dssvel sd btuL6h@dBsvel, 4) ått deo iate i6ebår eD 'tbetygs-
oåttoi[gi sv edkil.då h@der Ed åtföljede vårderin8år av h@de! frtn h@ilåta-



reB 6ida octr 5) att den er ekon@i6k och ter kolt rid i sspråk,
t t@duppla8an av avelgrätåeet""tet hiler6ökr .ex fsttoreEr å11. Gd EteE6låp-
Iita belågg för högre etler lågre Sred I irftlig inwrku. Tesret td vetierår
och Loqletteråe @d ytterligale fsktorer och år 8eD@ siE flexibilitdt eEtelt
ått 4pasea tilL olika h@drsser @d hänsF ta8€r till olila rreE sredsd,
De ae! grundfaktoretu år:
Följr@het
Dohentelad ärftlit påwlke eolLtt Scott och Euller (1965). De telår @ idår
dltofömåga och spåssDiagrbarhet. I co rad eipeli@t har de visac att h@de@

iolåningeföruågo åi erftli8t påvertad. Anosl6g kil oclså edförå d srörre
Dttagligbet f6t et{areoheter, vilk€t gör h@dar @r &pssnioSsbde och Lttt-
lerds. Erqhry och W.aet (1934) tåIet @ följsahct sm eB egelsl8tr bos hrd6
och b.r fifuit stt iDtelligels och följsrder har 6d6sd ed ver4dra.
trö1j96!:1et @e6 i detta lesr vala @,viktig fåLto!, då alea har cd uppfodtto
och dtesoyr att göra. öaskvårt g. att i .veln @dvikå h6der om år svårqpfoat-
rodå oc:r har avårigheter dtt 1e!6 sig, då de slul1c t|@d bli evårhanterliga för
siDa ågare och åE! iodirekt k@ atr drabbå6 6jgtvs.
T€4cr6cDt
fe4eaeent i deua betydelse ie€bår iote barå livll8het i l.@biGti6 Fd e-
pssDidg€föhåta.(ttal.lgreE, 1971), uta[ å@! h6denr leLlullhet, t8!@1qr, glad-
lldthet och rensyst@td föEåga art *citets. Belågg för .erftlig inwrtao fie
gGln eo uårgd @dels6kriotar. NäuE bör Royc€ (Scotr och Fuller, 1965), s@ tE-
de islere en fdltor i h@des beteea.le vilL@ bo LåIlåde "gelerell attieitet,,
och a@ är EycLet liL teqer@ot s@ det eå! defiEieiats. &qrbrey ocå ttarer
(1934) Ealar @ t'eet8i" eb fra!öÅller 6tt det har !6obdd @d följs@hGt och Ed
lotelligeos ho. h@der. Scot! ålser stt eo h6d6 s*tivitetslivå, nåtot e@ euligt
b&s defitritiotr i rtoit s€tt imebår r6lrer@Dt, år trfrligt påwrk.d. Bd rysk
forslee , frsbioskii (1962), talar @ aerayare@ts ,,excitation,/ och @a.r @d

det Bedsy6t@t6 och db@d individd6 föleåga rill livligtret, KtuhiDsLii fart-
slår ge:@ ri@ sdersgkdiDger att.d€tta är åFspå9eiLåt.

NeF.tabilitd
Eur stabil 6 h@d år i ererrc har deD allrå stoEete b3ty4else för h@deu d-
pdrDiEg. olila odereökniuga! bekråftar sit Beflosiret (P€t€!s, tturphree, Dyt!@,
l96t), Lätrd1i8het för stårka ljud (Aoyc€ i Scott och tlllet, 1965) ochoefrsydt€-
Etr r!6tyrkår' (ltrusbirskii, 1962) är Bspåverk t, ltctet tyd€E på att v6d @ i
detla fall ber stt göla @d åt hEalela atreda- och åqgqrttolelds, vilLct @d stor
.dolilhet är påverkat av ar (Ilallgto, 1972). Dct oåete aases önEkvårt ått ge-
M svel få fte hunda! s6 te@ sin geEetisla ksstilution Er bta utr.tade f,Ar
att 6d"!lettå opasanilg till de stra6€anda betiotelso! 6der viltå de ko@r
ått ls-a i dagens ssebålle,



Räds la
Att råd61å i olikå forer (för oåuisLor, f& huada!) torde våra till viea del
påvetlcat w ar f,raDballer Kruhioslii, (1962), ?eterr, lturphtee och Dyklie
(1967) set lturphree ocb tlertoo (197I) ocb redovisat atvertySed€ @dersöLoiEta
s@ belg88 för dette. Troligt är att rildgla cill viss del har o@band Gd ner
stsbilitet och s11tså h.! ått göre red ea b@ilr arftligt påErkad€ förbågd dtt
tåle å!8ert och atre6s, ! iDtewjufomulåret får radsla griotitet gdo st! hE-
dar 6@ är rådate red detta drat oed @detvårdet LraftiSere än 6@ är fsliel vid
de &dia fåLtore@ (Gd @ddtsB för aggreErivitet). Detta @tiverås @d ått
i[te barå hudägareu ute också huden ejälv bIiE lfuladde @ de[ är Eädd ocb

ålgertfytld.

ASgres. ivi te t
K46hiBrLii (1962) har fbretett liha Evertygede belägg fö! årftlig pg@rLs! åv

aggresoivitet (i olikg forer) s@ he tjort beträffmde rädsla. ÄveD I d.tts
fall torde det röra rit o iadivideoe toler&s &t atreas och årgest. AgSr€o8ivi-

t€t, 1iLa6 !edr16, prioriterao i intewjufo@låret. ltrotiertqg€n tiIl dettå er
sjulvLlar - eo å8g!e.siv h@d hör till d€t soD drabbar tredje persotr, kd åotad-

k@ sLada @b s@ 6kåpaE råd81a för hsdar och då@d ökad frittio! GU6 h@d-

ågare och 8drå dloniskor,

3j å1$teadithet
går fids endast indirekta belegg för ärftlig påerks, fråDst te@ Scott och

full€r (1965). Erfalenhet ger dock vid hddeo ått det föreligger rasskillurter i
dele fshtbt, ua! Le t er jältförå afgeh@de! ed colli.e!, aå frotår Ehillladetr
ttdligii sjå1vstäldi8het i förM11strde till h@dägaietr dåste ds€s ha så Btor be-

tydelse för både uppfostraa, dresEF och det EAtt åv fribet vsrjc huld ke,8cs,
8tt det bör Edt4gås i en awlavårdeamders8kuiBg, äGq @ det ärftli8a inrlgget
iDtc er påviset gcD@.direLta @d€rsöLEitrter,

56 en aists psht i inteFjufo@låret fiffia en Diljöhortroll, ll@då8d6n Bka håi
eEe @ aåtot idtråffåt @d h@deo s@ kd förklara ett awiiåode beteeo.le. Detta

Edger att E& Ls ta h:1tr6y! till oliks bardelser vid beräkoiot av kull@delver
det, så stt iBte e[ b@d @d t ex stöEt beteenile i höt grad drar @al edelvårilet
för de ildrå.

MCRDEI.A.R UBD INTEAVJI'TGTOI}BN

uid bjålp sv d6 oå@ala €ei faktorer kå! oån få ett grovE oårE DA hEdeos @påBs-

oiag, agassoiogobarhet och k&Dslighet för oliLe h3ldelser och [pplevelser. Dettå

är:oligt fleta forskarä'påwlkat av arvaedlag. Det fi6s oackd€laE @d dese typ

åv @derrökrin8 såvål s6 då det gåller e! direkt testniEg åv @ntalitet, De stö!s-
c6 oacLdelaru år:
1.rrågoru k4 uppfattas oliLå av oliLs h6då8åre

2. [@dBgare ke åvfiå1la sig fråo ått delSe den itrtenjudde de råttå föthllle-
deu för ått 8e eB bättre bild ev hud€o.



3, Uppfödåreo, s@ ståller @terialet till förfoaede, Lo utesluta eE eller fle_
ts h@d.r !@ d.m€ vet slulle få låga poåog, för ått 8€ €tt battre 6k€t åt Bin
evel.
*esa lcritigka pEl.t€r går @Ilertid att niaiEta rieLeru av, För att b6öta
d6 förstå puDlta, foldras etr tlllrltckligt atort EterisL, etiDgeo eE Lull Ed
rålge lodivider sller fle!å L.rr.lsr efter s"* förårarlsr. ceu@ detta ber&aera.
effelter av 4ilt@11 lissuppfatrnilg och edelverdet blir lare förskjstet.
Föt ett Dinrka tiglen av att bddägare Ndvatet försöLer ge ett bättre ske! 6v
h6d6, böt d€r i iart.ultio@n tpg@e rill lti.ighet i svåre! ch fr@håIlas stt
sticlpr@ rd beaök i he@d k@r 6tr 8öras f,ör att följa rPp iuteFj@m. Så_
daE stickp@ torde Lu@ åduitristlereB ute gtörre evårigheter.
Slulle ea uppfödare 6dehålla eD ellor fl,ere hEdar t& dette kdtroll.eres gc@
sgeBla trerelklubbers regirter. Ea! @ eller flere h@da! i ea LuIl svli€t3, Le
Ee ttot6 dettå 8eo@förs iutenjer, då hrdatrnå beritte! sll iafo@tld N
behöwr.
Att E& ei fotuIäret 6d.6t ks få ett grwt Eått på erftligs ytrritrgår hos h6_
do år, ao tidiaare påp€kåts, i.ote oågoo ,t6rre trackdel, då @rs1 ellet psytisL
ärftlithet iote vi.s si8 @t en sd te@rella dispo6iti@e! I beteeldet. för ea
@dell åv debs oedålroing slull.e de ideselEetoriske Lörtlatuå Gd sio hotu_
produl'tid psaa ia. Se eq GE ilgå€ode distssio! i ffaUgrea (1972),

IITERVJI'IORUI'IåNBT

IoteFjufo@låret red@isaa inte i deu uppoars, då d€t st ulle k@e leda till
8ådsu förheredelee! ho6 euskildå hud:igåre .rt ssnDiEgshelto i ,v6te! bl€v för
lite!, ed åtföljsde saedvridtiog av LullGdelvårdetra.

uTFiomrnsc

l{etode! prövåder 6der höateD -74 på två oliLå föräldr6}oebiutiooet av boxer.
Deo ena kqöl@tiole! bestod !v 13 h@dar (exll$i@ bortfåll ay 3 st) 6@ fö!de_
lade .lg på tte tull.r (uteriel A), Detr edrå LodiutioDo besrod av 25 h6dsr
(e*luive boltfell av ? st) 6@ fördelade sig på fyrå lollar (@teriaL D). Esd-
tgaru intewjodes, kulr.@delvåsde. rätuder ur ocb d€ två förårdrelo'bideti@r
@s vårdd redovissdes 6@ hå profi.ler (ae figut l). pA @rerialet utfördes våri_
meulyr och ittunslys. Det sistdädoda för att få d t@troll på bur vå1 de en_
3kilda frå8o@ f@8€rade. De sraristiska beraktitrgana utfördes sd hjälp sv da_
tor enligt "Osiria"-progro. ED eDlel fon åy vålideriog be6toil i att inhaote syo_
pultter frå! e! perad s@ tånde till de både @teriåleu, @ hur vel test€t lyckats
klårlätga de båda grupperu.

REST'LTAI

Kiiasförd€I[itrgen i @telialea vår något sed, I det qa lat 46,2 Z & h@ddma ey
hsd.öa, rdan &delen hehmdå? i det edra ver 2g,O Z, Ings åElys &jorder f6!
att redr ut huwida deEe rEdf8rdeloir8 hår håft effeLt på resultater.



llder.fördelniDgen visade oclceå ugp ed soeilhet @11d gire!,etu, cn Aette.titde
iote apeLa aågoo toll för reaultotei. I det ena neLerialet vat 61,5 I av hEdema

@der tre år gola, @ds &tsvsråiCe siffra för det ildra uterialet var 20,0 Z.

SEedhet i f,drdelDiog fr@gich också för boeid@i1j6tr, d.ät 84,6 7 av hudana i
.let eE @telislet bodale i villå, rsdhs e1le! likrede (a11t.å irte iigeotet),
@as 64,0 Z åv bodotu i det edia @terialet bodde @d€r sådåfu förhållaodetr.
EDliat it@aly8eD t@de !å8ra frågor utgå f rå! fomleret, då de itrte fötuådde

skilje d€ bå8te gruppe@ åt i tillräcLlitt stor dfsttding. D,e allra fle6te frå-
goru slilde @llertid de båd6 ghppena 6iSDifikst frln vårddra. I fiSul f
redovied lesuttatet .v Lulledelvärdeoa ftån de båria föräldrakmbioatimeåa. De

vårdeo a eoelild individ e1ler todioatioo ko tillslrivag går ftåB ca 0,25 till
1,0O. så h6ge värdeE sd oöjlitt Cr efterstrevudverdå och eB grä!6 är 6att vid
0,85, uder vilket o& bör aråda från foltratt avel. Slustrdet är Gdelvera€! åv

de iiriga profilrdelvåtdene. Ilet Ber eodast iofotuti@ @ ett truppemå är åt-
rlilda, @ itrte hur,
S@ ko@l@at till profiletu på föregående sidr redovisås i hb;Ll i de olitå
Edelverdeo de två hudgnpper erMll. I tebelleo dges åven sitnifik4sivåa.
r oger signifikos på oiost 0,1 Zrivåo och w g! Diost 5 z{ivåa.
Ay t6be11 I ftogåt ått två feltoEer inte för&år ett siguifiket ekilja de båila

gnppetu åt. vad gåller "etgressieitet", bestå! de@ veriabel ry två delaE. Den

oa åt aggreooivitet @t DgEi.Lor och deD sdre eggressivitet @t huaat, Skiljei
@ ileea. åt fiuer @.tt dd förstoii@ilå @d IO I sigaifiLas och deo siotDfur-
då ed I Z sig[ifik&6 åtskiljer tdppedå, Det låga vårdet i demå veisbel fö!
@teriel Ä berot till störrtå del€a gå åggressivitet @t åndre h@dar 6v sa@a

töD. 8€tråffede variabeln "sjgl$täddithet" ka rycket väl flsåLdåden s skilldåd
811{ BluppeBa bero på ått de åt lil<s i detle svse6de. Tillräct li8 ttud för
att uteElutå variabelB osea inte förliggå. Det lägte veadet i "t6per@ot'i för
@terial D berot på act h6dånå i delta uterial i gemoitt åE lu8oåre å! i A-

Eterislåt. Då boxer eoligt rå3dtddardetr rka 9a!a ed lieli8 h@d hsr i bedö@iD8-

eq la8@ livliShet fått h8gr€ potoS och lugEa hunde! lå8Ee.

För att få rågo fom d vålideriDg av teBt@todetr, tillfEåtades er perao! (Ta8€

Liifv, ordf i koEirt8L@itt€o i avelsföretriB8eo för bder) E@ ear förttogea ed
de båds @terial em iogich i de@ @dersökdiag, i wilkeo gråd de@ @åg att
t€atresultatet ståDde övereEs red h6s iEtrycl sv d€ både gflepemas @atrle std-
dsrd. Bnligt b@ fö@Eede gåv te.tet en rrycLet bre bild av de verl<lig{ förhål-
ldde@. ceB6 stt dbårt stsders pEofiletuå skull€ l@ gerast k@s avBöre vilket
@terial r@ åryftades.



labcll l. l(irlledelvåtde! f8r tva föråldrsk@bioatiocr av bret
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Metodo s@ hllE presGEteråta har tetr@ dee utpr@idg viset rig fsgera g@

selsvårdesb€dödriog & hudor. Deo lon evåDds på eoataka @tetiåI, dÅ 6 &.e
faetståIlå grålae! s@ @teri.alet itrte bör und€rskridå, såväl !(E på rvå sll€r
fleEe Eteri.ål s@ @derla8 för jåoförelser i avels.rbetet. Det ks håNid förse
åvelståd Ed irfo@ti@ @ hEdamas @atalitet. Art reaultatet Eddelår g6d
eo prcfil @d8et att @D lärt ke gåvisa fel och förrjibster. Ett sluteåtile s@
6ds vlile för eD fötäldEåkolbiutiou er felåttigr, då slltför dycket info@ti6
8år till spilIo. Entelheren i cdoinietratioa åv dåraior@lilg tö- ått @ La före-
ta rtötre loltlågguiogår av eateliteteE iao ea rae, vilket 8er ea tod WplyrDing
o r&@ statua och wilka föräadrirgat Ba Le och bEr vidts, 36 pågekats titl-
Iåte. fleribiliteteo i etode! att åved edra, ragapecifikå fgktorer 6il€raöLs.
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08. t7t 24 34

Undersökninqsmaterialet bestsr av en kull med en harrnc och

sex tikar. llder ca 2,5 år.

Då materialet är så l:,tet bal.anselas irrlc effekLer ut' utan

en hund kan påverka medelv:irdet för kuIlen I stor uts{räck-
ninq. Trots detta var dc flesl-a hundarna jinrra. Trolilen
skulle sto!a skillnaderna mellan de olika tesLvariablcroa
(föijsamhet, temperament o s v) jämnas ut i ett sLörre ma-

terial.

l{uodarna vi.sade mycl<et höja värden i !öljsamlrat (rtiira maxi-

malt ), Temterament, uervstab!litet, A!orc5sj.vil et rnol l\än-

nisko!, 3jäLvEtän.liqhet (naxirnalt). l.ä9re v:,rdcn il.crlanns
! iiädsLa fi. mSnnisko!, Agqressivitet not h,Ir.lar, Vaktdrift

och Skä1 L iohet.

Detla inneb"ir att hundarna i rnolcrialet i r-r':rrrrmsrrilt Jr mycket

följsama, ha! ett nära nog pcrlekt temperarncnL (IivIighet/

lugn), år nycket nervstabila, godnodiga i fdrlrillarr.le till
f!ämmande människor, oodmodiqo i förhål'Iandc tiII fanilje-
nedlemmar och varken rymn,er eller är fir belocltdo.av.fam!Ije-
med!emna!, f!amfijr atl.t utc. I-eträffaode riidsl.ltr fijr Iräm-

linqar, qäller den i samtliqo fall enda5t vid börjotr'av ett

niite, något som inte ska icc cnbart negåtivt. Det ht viktigt
att hundar av idaq intc air lram tilL vcm son llelrL, då t ex

!lsken att bli stulen intc Jr obefintliq' Llctr;iffoodc agqres-

siviteten mot sndla hundar av samna kön var dctl av lilldrig

art (tre av de sju hundarrr.l vi3öde aqgressivitet iblnDd) och

i ett fall hade en av ti'k,trra biivit anfölIon av irrrdra hundar

under sin uppväxt och därtiir börjat reagera på deLl'o sijtt' Ett



2

vlsst ploblem betrakta'les däremot tlll sto! del huil'larnas

våktdrift (att vakta och föt5vala hus€t och familjer!) vara'

cenomsnittlist visade slg hundalna fungera väJ som v;il"tarel

vll,ket lnte heller lda.J får anses odelat oegativl' Iviirtom

tychtss det uPpskattas äv de flesta tiII en viss g!ärr5' Vad

båträffar hundarnas skälltghet va! det den tcatvoriabeln som

vlsade den största vaxiatLonen (f!ån i'Oo - o'3J) vltket
del,vis belyser hundalnas benägenhet ati ånvända tösten och

dolvis hur sklckllga hundägatna vårtt att hitla skölIandet

unde! vlss bontroll.

Samnsnfattnlnosvls kan sägas stt genomsnittllgL Ilgget kullen

i d€ ftesta testvariablerna mycket högt, ned sLörsta för-

tJänsterna i f5I-lssmhet och sJälvständiglret' nedan vakt-

drlft och skäIl.iqhet höt tlll de lligre värdena' trots ått
de inte o:eserverat upplevdes neqatl'/t'

17 januari
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l,ite 1ätt

lälk vad tiden gå!. Nu är det dags igen att ka6ta 6ig i so6naaen6 faEd. Ms her
knaplt hunäit hänta sig efter viaterns bundliv oed 7 sttcken valpar så gå! en6

li11a rrgubeil och fylle! !O år. Iör 20 år sedan kude nd ju iÄte en6 drönoa oE

att titta åt en så gadBal nan 6oh DaE nu tittar åt stup i ett. !{eD d6t är aldrig
försetrt ått äDdra 6iB har någor vis dil 6agt, ViE kviDå netrsr jag ju förståE,

- Jag akul1€ b1i gåIed oo jag nicte di8r sa hustrun ti1l 6iB mao.

- Skull€ du gifta oo dj.g? undrade aei 6odtrogn6 aaken.

- NeJ, eå ealen Ekulle jåB aldrig b1i, svarade deD kuvade hustntr.
Itrte ett dugg roligt nenar den käre eaken och hål]er en stenhård siÄ, får väl
fölsöka 61äta över 6ed föIjåEde historia.

HoB:- 8är 5tår i tidningen om en han 6od bytt sin hu€tru oot ea häst,
Det 6ku11e du väl åldrig göre Oscer?

oscar:- Aldrig i l-ivet. Våd skuLle jd8 Oed en hä6t till?
Nej det här är en tidling ned tuagt ocb allverl.igt hunditraebåU- 6å det är. best
att hål].a na€ken.( dar !i bijrt den här fötresteB? fvå aaskar ilöt€ i en potati6,
Den ene 6äger:- Hör du, ba! iDte vi gått i 6a6ss plu8g?) Fortfarsde in8et
smj.le fråa nitr käre oake, så jag prövar ea tilt.

- Mia för6ta dan ver lited och 6atti
- lliD var ocli6å lj.te!, nen ha 1åg för det be6ta,

Dä" 6att de! trodde jag, den nin käre oake ä! obevekl.i6." Du tänke! väL iato
pracka på WCP .ed, dea där sdörje?.r Det är al1 uppnuatrea nan får av si! ged-

le åldrande livsledsagare. Ued take på ilen pLöt6l-iBa ky1@ son utblett sig
över landet och tvingat frM al.la gaill"å utrdanl-agda yLlekoftor igea ka!6ke
föLjande historia ka! pas6a:

- Ii 6äger ått tröje är Bjord ev ylle, nen det står botsul1 på lappeD
här?

- Jar EeE den sätter vi bara dit för att 1urå oåleu,
Åear6 tro! Jag iate dJulen dr Bå lättlurade, eller ved säg6 om fö]jdder

- Det ringer i poliGena telefon, och en upprörd röst 6krike!:
- Ni nå6te konda meddet6å@M. Det ä! en katt i huEetl
- Mea det Bör väl inget, svårar en snäll polisoab, Ven ä! dlet €od rin8er?
- Svensso[s papegojat

IBte uadra på att din Etackar6 Eåke är su!! Jag p]ågar honon hed allehMda
grön6aker och juicer, de €ist inköpts grapefrukteria vår så tiLl der dilita
gråd 6urå och beska Eå haD vägrade beGtäot att hå något ned aleo att skaffa,
Vad gör aan inte för att se bälsas ro6or bl-o&ma på hans kinalcr, jo, nan

föregår bed gott exedpel. och för€dker blek ne! såolad få ter eIändlet.

- Det påstås att ett äpple or dagen håtle! doktorn borta.
- Javi6str nen då måste nen råra t!äffsäke!.

/totts'/



Jodår bundarnå oå. b!a. gärskilt ou 6eda vi bloderligt delat I)å en plåt
chokladrutor nedlatr Daken är !å jobbet. Den som inte äte! grapefrukt får
iEgetr choklådruta. Rättvist va: AErs!6 är det ruskigt orättvist ått han

hiåller 6ig lika snal. och 6pän6tig genoo åren. Får nog dela detl EiB av kå-
ko!!e i allå få11,
Vi har bare deltagi.t i ett pa! IlundutställEiagar i år, hutrdarna a11t6å.
Bobby två gåtrger och Fa@i I 8årg, Det är ju ruskiet dy.t att ställa ut
Där me har fler hqndar får de hålIå sig bedmå i 6tä11et. JaA vet ju ändå

vad huadlalaa går för oen jeg såktar a1l.å trevliga hudväuer daB kodee! i koit
koatakt Eed. fill corgivänaeraa i Göteborg viU jag hä16a h€d följende
bi6to.ie:

- DeE li1le Götebolgsgrabbea sod flyttat tilt StoclrholE sa

iste ctt oral första dag€a i nya 6kole. Men när lä!a!i@aD
frågade honon på sdrå dagen vad han hette så svarade he
klart och tydli8t:

- EBoa Arderssou frä Göteborg.

- Det kuÄde du väI ha tafat od redan i går, 6a fröheE,
- Nej, jå6 tyckte inte att jag ville oklyta för6ta ds,

gsr ni hö.t den fiirutr dea är kul åndå. Möter tri fötJaDde ekipaAo på

vägen i Eomfiar 6å var 6uällå och se upp.

- Gemle nolfa! hede köpt en bil och nornoa får åka biL lör fö!6ta
gån6en i 6itt 1iv. Storögd ser hon på aä! dotfar vlirLar hj.t
ocb dit. P]ötsligt säger hon:

- EålI du ded båda händerna i ratted, 6å l(åu jaB rörs oo i ben6iEen.

SEåL€ och smilå en snule behöver vi allå. Eo tr€vlig och fästingsnä1I
6omaa 6askas e! e1la av ilGug6en( tudclberg,

Kodnatrde 0t6tä118in8ar,.,..,....,

KaIl6koga 7-ll sugu6ti si6te ennältriagsdaa 7 juli.. Don. Ca.in Slättae
Östersund 15 auguEti, Sistå aaEälaingsdaa 14 ju1i. Doo. cerd HerMn6en

Bolloäs 29 augusti. Siata annälningsdag 28 juli, Dom, ?

Norrl"öpiag 4-5 sept. Si6ts anäLtrin8sdag 4 aug. Doo. Eirthe LarseB-Rosvall
l&d6kroDa 11-12 6ept. Si6ta aEmälnitrgsdag 11 sug. Don. cliddey
Stoctrholo 6-7 trov, gista sonälniDgsdag 6 okt. Dod. ?

Göteborg 11-12 dec. SiEtå annäl-aiågsdag 10 nov. Dor. ?



:n hubd 6oa inte beleds nöjligbeter att lära 6ig något, iste får utveckLa
.ina meillödda elag blir en sddllgen Etympad, förkryopt och aLltigenom be-
i.la6ad6värd varel€e.---- Detta citat har jag t€git ur Eberharil ?runlcrs
bok 'rsådå! är din huadrr. Ed bok sos varjo hundälskale boxde 1äsB och be-

irundå och va!€ teorier son företalet p:rpeksr, daa kaa ta oed cget ohdöfte.
llet cit€rade uttal.dil€t av Eberbard truBLer tänk€. jag ofta på ocL! jag a!-
betar äadu mer ned Ein bEd nunera när jag för6tår vikten sv att lära 6in
lund något och lära Eig själv av henne,
fanda visar eD oför6tä1ld glädje varje gån8 jag tåIår 06 !'att nu 6ka11 vi
gå i 6kolani' (nin beträoiiog på dressyrlcktioa) och deB kootakt och gLädje

iag känBer tillsamDsl6 fied heEne, näi vi klarat av något, skulle jåg iEte
vilja yala utad. Det ä! itrte bara pÅ det käa61onäsGigå planet utan även på

tiet plaktiskå, 6od det bar 6tor betJdelse för os6 båda, tex, kuma 6etta in
henne på ett våruhls, gå och handlå och vets att där sitter hon tyst och

til1a triir js8 konne. ti1lbaka. ,.,,., Ropotrplats" på 1ångt svståld octt

få heDde att Ejunks Dor, kd rädds henoe från 6ychet..,.,,cå före, ä. ett
trå kommadalo, aär dan skå11 upp i etr bus€ eller 6å j.genon psssaBer ded

h,Jcket folk. Ilänai6kor 606 se! heme uppträdå så vidl dessa ti11fä1lea
',.erkar inpodelade och yttlar 6ig ofta och 6äger,råb cn 6å lydig och för-
DtåddiA hudl jag tälker då, är det velkliged så sällsyat att hunatar ä.
lregseradei ått folk läBger närke tilf det. Sådana eakla grcjor skulle ju
.3rendå hud kuma och ka!6ke skul"le huBdhatare bli ].ite nindre hitgljudda.
rloo alla corgis äLskar hon d€t, bol-lar och linnsr, Där utvecklar hoE ack
:å 1ätt sitt eget iatellekt utan qågon form av undervisaing. TigSs katror
och godi6 vid kaffebord förbjudetl Då tar hon chaD6oar våndrar ned bestänala

;ieg ut i köket, hästar 6ia mat6kå1, bär in den och 6ätte. skåLen Eed en

tcotä(d saäl-f franför varJe ge6t och går sedad .unt boldet och får tratur-
li,gtvis 6då godiEbitå" i sin 6kål-! Är hon törstig häetar hoB si! vatt€n-
.hå1 i kökgt oeh. vandrår genoe hela huEet ned den tills hon finner någon

:,o ge! heDne det Ätrådda vattdet. trTig8arnuBken,i kaI1aa vi heDne för.
iolfarna är henoeG favoritlekEakca och uBder en 6offa, sof, hon lnte ke

''ypa i.D uade!, ligger a1ltid en i(rycl(käpp. Hon drar nädligen sjätv fram
alLent aär ded tul,lat itr under soffan. ?eonisbollar blir ju våta nä! eE

liten corgi haaterat den och !å upp66ring "boLlen är våt, du nå6te hämta

cn nyrr, spottas bollen ut och hon 6öke? igeEou hela huset och komoer trium-

fcrande stld tillbaka med en ny bou., torr, j. 6umen. Vid ett tiufä11e
]-nde hoB fått e! ny fin bollr men gick mctl etr g6mna1 i mutrned, då eade jag:
rskall du i[te visa ArDe dea nyB bolletr"? Vips spottade bon ut deo ga61a
.cb lterkod on oågon ninut ocb visade dea nya fi.na. Att IäAAå ea boU på

/torta/
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koon&do i leksakskorge! och byta ded etr annaa 8år a1l-dele6 utnärkt, Ett

faeoritnöje är att gönna godis c1lcr bol1, och 6ö1.€ reda på, Vid annaaiag

går hon odedelbalt ut ur runnet och lägBer 6igr så ått bod ingeating kån

se, i.lväntar oldet rklaitrr 6törta! då j.a och söker ocb ilget gön6tä11e

undgår hennee skarpa näsa, Detta sätt stt leka !å och att ta en 6tor boll

på nä.san (dodell delfin) och 6tudsa til.lbaka nedvetet så ått iag ken fån8å

den o.6.v. Detta e" ett 6ett att leka på soo heanes mssf,å också hsr och

då udrar de på ärftlighetedG 1ågår, eltersoo de beter €ig exakt lika

hä.vidLaB.

Ända sedan Sånda vårit va1p, har jag haft heBne 6od kohpis. Eotr ha. följt

med oig på saEoanträden, v:intat på mig hos taadläl€tenr vå?it ho6 hårfri.-

6ör6kil, åkt buss, bil, tuDnelbans och tåg, Jåg har alltid pratat [cd

heatrg hycket, tåIat on vad vi skåI1 görer ven vj. 6ka11 hä164 pår vilkea

affä! qi skall he;dla i, Följden är auEela ått hoB drar i koppLet på rätt

håI]- i det ögotrblick vi lännar huEct. Skall vl aå till nåBotr favorit-tet

nua goAu kako' och 6od leker detl hetrue, då blir dot he16t gaIopp..

En vi66 nytta gör lron också nuhela, häntår fmilienedlcd@rr !ä! vi skall

äta, eller hiintar ded ti.11 bestädda Tv-piogr€o. Sitter även i. hallfölstret

och skäIle!, dä! det kommer gäeter. Jå6 berätta. då fö! henner att tlet

ko@er fräanende 6nart, 6å 6ätt dig vid fönstret och skäl1 nåir don koMer

och det gör hon.

Jag i[te bgla talar 6ed henoe utan åEvänder oig 6ycl.et av Eesterr pekår

ocb viftar ned arnårna, efter6od huEdar anviiader 6i8 oyckgt qv kropp6-

epråk eins enc11a, eå tlor jag just d€tta förstärker vad iag viII och

får henne tdttale att fö16tå. Apropå valluingEinstinkt så var hon iätte-

bla att ha förta sodnålen ått flytta närgångua kor.

Nu 6ka11 vi fortsätta med att t'gå i skolan" och 1ärå 066 oele och kåtr6k9

våaar vi oeo på att tävla t t"uttu'a*u-, 
natte. (cunner KautE.oE)

NOTIS

ca.rdi8anvallar tödd,a d,eL 2l/6-?6,
Efte! sodi6 Sir Gelaint u

Toryad-Y-Don.

4 "V
första svenEkfödda röda kulleE
ev celdi8svalpar i gveri€e,

Hargsteta lfidin
Sporr6ned6gatu 5

58266 LINKöPING

ort/r5 o? 26

som ett litet tilläg8 till Gunnela

artikel bär ovs, och 600 ägere till
Saddå6 Gysterr Kan jag tala oE att
ävcE llika ha! ärvt bolL6imet ofter
6in nor, En &!an systcr tiLl Sada
pundy är även hoB en fenodetral boll-
se, IBtressat Ded detta är att inte
aågon av våra inporterade hudåt hu
detta boLlsinne. ltiljö eller arv?

Rcdaktören.
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Vad, lecbiir t$.k{dr!prov? och bu dtr dct ttllt lr ilet rÄaga !o! ualrat.
Dct lr.ktår.provr 6il .tcalro! töFrlL, år d..t, ror Srl goatkäuer ooh lor
B{irs I gvrn.La ErcLthuilklubbo. l}rt provrt görr för rtt utrötra, ot huAo
du8!t tiU ett 8.eoa* utbilibtla ocb svlä,gge bluhpror I nÄ6oa av gnppcEr
.If!r !öL, nplDrtr rvrtdt .llu dIa4trurt.Fupp.n.
I p.ovct kq !e trElötrut tl v.ta bu rcFfut bu4qn lF, ba tlllEålglt8
al.! å!, o& c.t tot.lecnt.tr hr EoAiS il.n ar oob oe alcu år yrk cll.r hÄ!i!
och dr f!.idi.
Eud.D ut.Itt6 föa "dv.Falksri. ooh l, rL.! rån !k!äeuii. upllcvclrGr. Sudo
hqqu i rLturtio!.r, ro! lLa rde fråosdc för dc!. Dlflauo! få! Ee tru
.r ra.k;ld ooh il.t år 1it.t tåt! vqpå hudra r!eg.tu, .oD @ ku wlg.lr
daalr Lsaltåra!8tnrllt.!. Drt ltr la8lltlng fqllAt f,ör huDAcn att ut!åttrt
fö!.a dÅde b& IEömiÄA. h br. hud klao.v d.t h6la ute !töu. plobld.
E! burd, EoD 

"lrs 
rtak rtd,rL.r!.ktlon, bllr lslck.t på?crkad,, kd Do br.gvbrttr provrt för ooh tr buDdm ilåraftåtrr sA bltr (l.n pJud 1tq.

I{ rcr l stort g! bsd.lr nstd'.t.t ha.lc! groil, loa hÄllcr att btFgr pl.
trdrttårllmy.tuctygllttra-dtÄntGl1etct.-todtÅht.

f arrL tiils!8!aaL.rpGr

XfE rs pröiq d hail! lrltalltlt ooh b.trg.Xtt6r dq! äJ d.ct Ätts.g.ukr!.r,
ao! rY!e! och !il t!orl$. lä!]lgqr
t) lÄatrart
2 ) 8kitpe
t) rörrv*rlu.t
4) E{prult
5) tr.rkolrtltEtlor
5) roDcrocat
7) Elrdhrt
0) Brtsårsltgh.t

1) Dldf$ft &!.! vB il.r rå!.n..gu.Lap, col får .n huli .tt hÄtli .telil
@t r! ralLltg allc! tönat fs..- Eud.nr @a tnför d.t oliilitA.

2) sLIr6 tr alD vö..!r!8.!rk.pr .oE gttr .tt .[ hual r.lgard .8gre!!ivt' AA
dl dcn läa.! !1A botat.- Eudca förryda rtg rJ$r.

,) I.d @4S!t ldar hualcn. !.it!öitit6 b.!Äguh.t rtt akttrt 8r!o! d8t.pp
ollce ugsppltudlDr fölsvua !l.g lJ&lrr rl! llook (föruc) ootr lltt t!rt!.

4) fsofut å! hudcn! rad!ödit! bGägclh.t att cng!€lra lt8 I k@p dbct .{
Aat synaa lö! ktrp.Dd.tr lgu akull ooh utq eggrc!!1oD.t.trilar6.- f,aglurto
k lldr ookle l.llut.

5) f.ö!'I!lg!ftsjE!19 rv.cr hurdGn! n.iförtda dlaA tt1l !.k. .tck. .11!t
rvigs acra!, !åror dat torar ttll rlara når budan av cl qllcr m u-
l.dliat !Åtc l, ltslr och rsL.rqd! 1F6 lpgolln8lttllltena.- trrlvfart-
h.tGn.Itee uil.r dls !o..nt vld rtt E@trltrlt. gud.tr utrått! hrla tlilu
för prtH..k p!q!r ooh förlttt! 1 !Dö&1D8!tlll!tånil, loD il.n dtlngla ks
'lo!t!oll.!r rUt! rJ.
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5) I.d jq!@! Bv!.! gred.! ay llyll8b.t L uDptrtdsdct, Rradcr ry !n.bb-
brt I uDFsttDhgrn (uudirk.&brt.D) .et - alha vr,ttlgast - apsllDlEFr-
föilÄ€s tlll DJre lltustlon r ooh d.\Jö...

?) I.n b&dh.t rds! d,rci! b.aå8rDh.t att kvshålle obrhsgBupplcy.lr.! ralcr
.q .Llc! d.ldrc lera tld.- a! hÄrd bEil Brlö@cr obchsg.t fort. Iot.et8.n
tlu. bÅrit tir Y.L.

8) Lr n.E stt c! buaal Cr g!IIBEgg!!Å, uår !tc! gtina och .poBtat !öLcr
Lonttkt lcal bta bgd llD förq. ut& åy$ gdra pclroDar, !o! ho@?! L
il.ar vä9. - Icd ttllsårguaålt !.Ber elltrå buil.os föltedilc fö! f!å:l-
,!ed. uÄe1!kor. !t11tåEatlg!.t ooh €pdeiltgh.t hör lhop.

Dcll,4iiloacDa 6r f.ltt Åtalglvlt frÄr GE utlk.l I t{dntlf$ BF*!h$d.c!.
V!.4 @Ug av huil plilvaa Aa.t4 .Brnlktplt I .tt qtfölli8uc ooh länA?G
Eeil. proy oob .8tmk.p.rm bctvglttt3 clllgt rn lkalr lrd + ooh - ocå
.Lff.!b.t.oknlng!! 0-r. t6r ltt d buil rk6 b.tcok@ 6o! vada. 1ä!plt8
fö. t..r. ercl, iliir koELng hs .ln st6r.ta b.Wacl!.t skr hedrn håua pA
side yid b.r!le.!l,nB. ! foeila 1at8! ooL6Ä att.ltölbcitttuLa$.

le .l tlU de att !ågoatlrg för bud.D odrflEl.lbat rakta a4ru tig bEilcn.
trilr hud.D bs qpptScLt töacaål.t oob !cag!r&t [cil råihla ooh/cll.!.€Fct.io!
lt.ua öGt.tllla. trå! h8dca hrlt sE!å8uat !18 i8c!, aård !16 et.i il.t
okBoit ooh ltws 1g@, f,udc!'rka nu kuue 8A f!{ ooh url.r!ökr'il.t oklnat.
!öIJ.t slt i d.t oktiude !L !å!Dl.!kar ko@cr !u ookse d.!u. flu ooh huil.n

+rLa krea leta rlg o!&lfpts. Lik..e .ka alo.@a och eilra för badd okånita
.IErloEcr fA rör4 rld huilrtr. f,år allt 1d..t Do!6t6t 6r klatr löUcr ks6k.
!Ägot 8@t I du hir 6ttl.tr.
.Eri! oob fölua går E bit fr8åt ooh ea by.ra6ks huodl.n !t leeoltlla !!'tt.
itt tör.nÅl. ron rllc upp .llcr n.! rca .tt ko!8t18t Iåt.. ock!Å he! 8ållq!
ett hudan itr våge udci.ök förceÄlct och tt8!!cti il.t obrhaglita ltdll.t
tlu. Xfdu buda! AGa!. ..kc!r ä. d.n eo8!4 för Ekoitf.lthltlplov. Dct
lkJutg rtt ps rkott !.4 plstoL .II.! Frvet oa 20[ frÄn hado, .ou !k dlt
rl.g ob.rörd sv .DÄllena.
l'tl rD h8ör !o! utbl}de! t .tr friyllllig föt.vs6o!8e1.ettoD loD slf tåtta
vsa ltottfqt' lii8cr .Lt lJlEtrt' ltkal Jrltlruitd. Er aÄ! dlt q! @ w.ll-
hud gLöe.r Jobblt ooh ltlokGr j-väg f6r ett dlt ptötlttgt [ILl.. Gtt rtott
1 rel.ru?

Bå hår g{ol d.t ttu vld' t.bl&! bctaknln8!- och kd.ltålilEov för d ttår
@ ftF ar s.il8. I b.yslol,lgsploycts luktpee a! alot lucla erdtet .er eit
budcn iatc .t 8å fre tlll flgEetca utfr sdqt !.d cI! iropplhålhl!5
DsLr8r tsla oD L ä$Lt !&tt riktnlbs att d.4 hu vlttrtn8 av .a ilolA P.t!o!.
Du lka vindrskcra. PÄ dct förye .iittct blcr dct .tt !1a8! ttll.AeEguttrlt!-
Iev ooh drt bi,t tlll kddktärlprov.t trbdt.
I rcrEid frÄn ]IcP w 2/7, ,
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tebLq ooh Jst ko@!r lltet e.bt fle
ttll fälltigby bruksbudklubb, o! es
Du kd kalla strs föro sJu på !or8o-
treE för 6cDt. Yt 8crcDSår ?.tlrlnitba-
giktdiag oob får vÄrt rtutn@er. Ds
h:i" gäntfi gåX1sr det kaa.ktelsprov
och lult- ocb höraelprov. De a€ac
kallas bevrlol.ntrprov nEcra. Dalts-
goaa dols upp i wa aluppet. Yl
irmd j. (lc! gnpp, soD sk börJa dGil
l:da*täralEovat.
Ut 1 skog$ vsdts vr-, citka 12-15
ekllagc. Det är ud.elbst att ko@ ut
sÄ bå! c! vackg! höatd4g. Löven ii! Be
ajula, att Act sc ut 600 o! rolctr skL-
de!, oetr dot gör d.il htr. Yt blir
ti1lse6d8 stt st@a ocb väata. SA b11!
första huld B6d föt4e fr@opadc. Vl
qdla Yiiatd. Dct ta tid.. Dc ko@ct
tiLlbeka ooh se! glad.a ut. Det gick tJ.d-
ligen bra. Xu Aår nåeta ivltg. 9ör d.E
fdck det lnto brs. Så 8år det e[o ckl,tE-
get efter d,rt sdra och äEtllgctr ko8-
Be! vår ta. l{åbga hd taLat oB åra ru6-
\iga dooks, ao! vd svå! att eå fro
till. l{u, trabiu, går vi ln på l!pök-
stigeErr. Patl,s år Lopplsd i en låag lt-
:a på vLlke &ir gjord ea knut. Diir skå
jas håUs ooh li@ Eke bolst iBte €trec-
liaa ut. trab1e kq lqte flea Lvåg, oD
he b]lr v€ttabihil ocb JaA får lnte dla
honoE fru till slLa otäckhoter. Ee rka
sjiilmet gå fr@ €llct då JeA säAe! tlll
honoE. & vtsr]Lg lrrovl.da. gåa 6n bit
bakoa dL8 oo!' eå6@ ?eil vL hd att göt!.
:lnnu ett 6ärckc länale bak aår tyÅ do@..
!öråt 8ka trbls brlt 6Ek.1t gA fru ooh
bäLse pÄ u alld€lca vdlig dåulrk8, .o[
.16t o! blt upp pa etlgcb. I'3t vE Ju i!t.
--åat. xln !.alor bakoD första ktöLcDr dr
en preootrdqg u]'lspädd vLal lidu av 6tigu
och ju6t aod Fabie är bledyl.d, ddr .1år
r.ågoa fråd baksldq på dcnr 6å doD bukta
ut och lÅt6r konstl.g. Fable ta ctt €tort
-:iltt åt 6idd, tlttu dlartro8ct på dA.
I'Vad. är it.t he! för cn slodr- tCå oah tt-
lr siiger J6tr - ilSks Ja8"( Biigrr Fable.
Ja, gå och hiilsa. 0.K. d.Å gö! ja8 dct' E€D
fy, så ruoLlltt. skönt, bs nosd ay ett
etort stycka tJrg och vI fet fortsätte.
PLötsli8t braks ctt fruktoEviist slcq-
sel lo6a. Ett Dytt skutt åt sj.du. Vad trut
yad liE d.ct för 6kogt lattc. trod och ttttat
säeEr jåg obovokligt ooh nu skE vi i! bd-
kod nÄgra tåte sdår och udEEöke plit-

bukma, soE hånf'r thal L cn stor- klaac och har lesat nar frår ctt träd.
D.tta air q svÅr eak. Inte bll} d.et
bätttc av att lltre fqtnq L en Iretr,
6od fö! vsJe ateg FabLan tc freAt
åsteilkomo! ett lessel rot brksm.
Ictr fre ooh nosu ko@er hg. 3e rd
al€! 6eken r velldea.
f,u sägar ptoyladaren 8ti on upD6toprail
Subbs ska kom4 nerboplenala f!åln cn BtåIl-
ning högt u!! n!}1flr ett ps träd. J#
lkiskd F4bis fteDåt och tJonq, dår koD
gubb.n. l{u är Fablsi bakon nl.g. nl{cn
goa6.D, koD och h'ilsar såmr JaF och tår
fru t111 docke och ta ho0m I s6c!.
Ja!e, 8ka Jap hålsa. tib!.e aå" fram och
noss av hon.a grundllBt. Jax r.åc vlilcG
ooh labid undldtsöker fcitfuandc gubbrn.
f,od lp3saar vl ha mcr kva. llJå8la steF
tLLl ocb lcile rDä11.! det cD, tyA, trr
kaallo. Jag he jntc se hu! xabld toF
ilct, Een ru ske he CA fru ocir hfl,1sd oe
gkJrttrn. Pebid !ält.! no6en i väilret.
Fy, vad a.t lilktd, Llofi.lntng? oÅ och
MLar, FebLd. Febi& bä16u ltiqi fö!-
strött rA sltrtten. Det 6kytt€n hÄ116r I i
hsilcn er oer lntres!&t, Ns 3oas av
Sevgret uppifrÄn o4h ncr, l{u ntstc vi 8åt
tabld ko!. Iet var slata ]Eöqlnsnoh6a-
t.t ooh Dår vi lilnnd snäkrtl,gcd, .€! J*
trlötåligt, al,t d6t f1tu6 fullt nra åekÄ-
ilårc. llÅ€on tE taa I Febls och !å.gertnvllk.n hud, late els litct hjåirtkleg!-
nlEgr. ltråa det ha Jaar €ägcr iaF ooh

:ri:T:_:"t* nad Fabla'

lftor kaffopaua bär it.t ivåg ut 1catr åt
@rt hell i skopen. Vl är l,ltc fårtc nu.
De, rou föII bort vlil kersktä!3otovct {t
tntc Eedl. Vi glAr osa ne! ogh 1;intd d
yår tur. lflktqovei, först. llu rolaa Fa-
bie ucp. Denne gång tke ha finna an
pclaotr, loD 1i88!t 8öod i skoFn llnat
lo Dcte" ftå! stiren. Ea! koDDla! I lLnA
liD lp.d. 'Sökn såF€t jsg oqh bda cn
litc! bit fr.iåt h:iu.! d p,e' 8Ä !tlok!!
Feble ln L sko8.n. JaIi stelar och tvc-
ic. iaa hlttd-hd nu-?å? 

"ö.r-, 
hudcD"

sÄRer provl.ddc! och Jeg tlyker cfter
lobls, soD td höf fst in blrta .nerca.
n! vid bÄg! ooh så 8t'il4? hu' kaitd m
bliok Då Donear nca ll€äcr t cn bu6kat
lyfter bcnet not ett triid och rdkGrs.
0å ooh hå1s4, och Ircble Rår t!@ och 1å-
ter slg o6L1ap!a!, - Eunde! får lntc
6kä11a, ylsa råalrls eller eFges.l,vltrt.-



lu eteratå! börsolpro?.t. !'abie pLaceraB ba\on .n bdliär av tls ocb buakd.
Vl.ldflktniu8 frå! honoD. Js,g ko@eail.lE altt. Brodyld EiB 6tÄr lEoylcderent
aotr [ai! eD tralkl talkie stÄ! L koatakt nod d€n pe?sonr soE f.ån .tt atstÅndl 8v
100 D rekt lb i sko{c! skB nåm6 s1F Fabie. I'Ska du säGa nÄAot tlll huil.nr pör
al.t D och scde få! du inte belatto dlR bcd honoh". a6g.t trovl.ascD, 'Jaa lt-
tF d! Eiållr.lag 1 d b.kod PabLe och !Sg.r "på6s pÄ". Ooh lads vå.ts vL.

I'abiu ytodar på huwaet! tittd på bi6, titta på cloEsns bako! Dlgt pe p!ov-
l6rluc! brrd"ld nL8, såttcr r* hundetr losd 1 ndLd. Eq ä! bortkolp1adt
täntc Jag. Icn p1öt6Ltat st!e6! he till. Ealsan sptnns' hurudct höJs, öloncn
spatls f!dåt. Eu oukerar 4tt !)alEonen ng.tus sl8. S eleprnu be av lrcn
ooh !t!a1ar Dcd at@t, 8Å oo lger1, upp ned hsndtetr Eotr nu vr1al6 Åt viinatar och
6!0[.8 föIJc! tydltdt .tt liud' son !d! åt vändt.r, Sköntt !könt, - geilen ske
fö!!t @r!orå att d6n hör pelloaen kome rakt Gnot s!8r lme dcma komlt aÄ
näre lgD 25 E. Scds ska hundea nekara 4tt hd hö? parsoDcn ändre nÅ?acb"ikt-
nlng, .ft^!,d,et stt.'sEne lörst st&tt stillå J0 sek. p6. ett avstånd aY 25 m,

Fabte är klo och får i sitt le81Btrolingsbsvl6 insklivot ått he är g.odkiand

i \ilt- hbr6.l och ksaktÄlsptov. &idast b6tySsn dod.kiind cllcr iok. epdkänd F.6.

3sb!o lisdson

$$$$$$$$$9$$$$$S$$$$$$$$$
TS;ESNIVNING IOEII

I Er8l&d stFtaalc hun(lutstellnlngdna ncd exteriöfb..te':!-
6€lEca och konkurletrstairldala.
l(ctr FÄ för .ngcLao:i$cn lvckrt bctydolsefulld raeor laknd
c-rtoliörsiddad. DEIIa fÖR aIl INm BRUTSECENSXÄPEnIÄ SK^
cÅ F0R!oRA!S

!€) cra är @ vallhund ocb aLaD aEdra ea Jakthud.
Dolalcrcolllqtr oc! Fo-houd.an.

IÅgot att tit\ks pA ????????7??

ITbro lffcD



lfirldu6

D6t har konBit en 6oo8r8{st $,lI
StäUet. [o6a taBct kon Loa tål6t
iDau Bo@rotr 6tod tilt iörfo-
6qila, nede blåsipps äunu ueg
blsd toEEa ölburke i backqm.
U.&qa Eau ä! tsioLqug, pelbskc
cor8i.r clovB och förtrolleraka.

sidor på ställot hado i ai! aL-
@ck fltåt etr k.sft16, röd
rin8 rut d€n tlE6 liiEiqqo skull€
elelda. Ee bad6 hatt tiit att
förbereaå siÄ vä1,

D€! €to.s da6o86 morgo! s,iulad€
be köksgolvot ocir nlod sÄlbuko!
ao! notsirål{s övade he sLg I
rollo! 6oD tlllförordnad tlock-
ledea, IioEnstrdeaade l:1at6 6å qtt
du]-spaseE i triidet utaDfi;r }iou
av s16 nLtt I sl.tt "A littlo bit
of bread ed 4o choeeosor. så
cyll{do hs nc-d ti1} selräIlet
ocir köpt6 två s",ora tu36beD och
eD fotboll.

Ili! 31uo!s stdatiska vä&llJocka
väat6 elvå och lfi.Diqua koD epat-
6€!ud. uptfö! trädgålds8ålg6a!
satt !,a! på föl6tubfon och lSste
Dicki€ Albin6 rrih€ tr'dnj.ly il61Eh

Corgilt. Eftor U161qus kon hulaer
bgtudo på två etora tEggboa och
ar lotbou. Förndilga byttoE trot

lölt.ar bEe llådr bort och !:L-
oiquc €tod udor 3i6o!s beskydd.

l,lidqua itr Etadsbud ooh rå@t6a6-
träaed, Siuo! hry ti8a Eådsa ex-
kluglrltetaf 6oD räeetEilu i 6iE
ou6ivrilg o.h il.ua första dqg

vÄ6rad. hon hårdrackat att Aod-
kiiua gfäsdatte so6 ergättriD8.
Dot blsv a-ttob ongid.€r ocb skyn-
llnL'€r tog StäUoi t b.slttnll3.
Vl-d..lct la8ot hede liidi,quo råkat
i ltckot djup nöd. äinoE, Eoo

ha ett vudt hjärta octr en ia-
lohåXlorik skräpbod, tiok då fatt
på !88ot 6oa Etdkt på61dde oo

kotatG! ocb 6å fö!3ärdlgailå he
rDabbt .! toalett. och å1la son

råg da ?r16ade do! oqh tyckts,
4tt doa rF !örbluffudå lik oE

!ålu6tc!. Ålla utoE i.iDique. llär
gch vs hol kldede av 6j.ra be6tyr
d.n kväIloar är <let la5ea aoo vei,
[er !ölJudc rdorgon lär hoa bE ea].-
nat oEv:ild och €tyrkt i. sitr lya
upltatiDlsg oE €räset6 fölträtflig-
bEt. Sadhältets liirstoas utövd
nu Lngotr lgslielBc på b6de.

I stail.! Eover llinique unilgr ea

cbotdrodydtrofiEk s:in6r 6å 1&A att

(H)



boa olalr.t lcal ltor böda lycks
tEstä1o4 616. stnoB. litEt bs
be! so! skulb göra ca Etork

BröD av rrod. Srälgrq! och
koEtort Xt iag.!ti!8 fö! Ul[iqusr
så ho! eJold. d6prå.k IÅ att

. .' tå dcla biidil ..d siroa. N.!
Si[oa Eovar !€d trära kst ooh

yviga ge8ta! och k@ds l,!te hs

heu. ho! rig. Eo! erbJöd6 oD

lilt i r! lltrltol. tts! lllslquo
kodlrroala€s lnto. Lltlgr
sltltad! ho! o[k!i!g i buEetr

vil6q ocb t!ött. llär gryail86-
rjtr&t Jqat böljat aila iD BeEor

i reiona I nll6cdibcqr fö1l sl-
eo!8 bllck pl det eriAt ostådsd.
sktieborilat. DÄr, upp r sLliy-
dåskialbuvr!, atack stt lLtst
oorg{t$zc. Ooh hc .å BJort
edjc ratt 6ado ds€8.

Då det .toat klat fö! t!rcbsr att
sL6oE haale tått !åAoa att klapp&
och trla vackort tillr bler ha!
gorut tö!.DåI för ieuca i[ttq6B!.
Åtr he tlau.Cs! rsit rtt a.d

"iiltq, vdr !u tör8ätct. För litr
så 1ä!gc 6edq akuLle Sldot ba
bltqtt !örd och tackder o!
?ychc lörrölt stopla !o6e4 I
he6 .ton uäro. nu 1ad6 ha! iuto
ele ufrkq t111 heuos ibvit. go!
bJöd då ut c! "ål intug8åd E!e-
kott.r d6[o!rt!o!åtla ileD 6akkuD-

triBtr backadc .tt I,a 6teg och

!u114da aad ögolen å dct EqFt
fö.föllqka. l{ä! he lörBtrött
tot upp kott.! till beakåd@d€,

6l€t MtDiqu€ iton tlu 6i8r 6!op-
ped6 dor oeal oa oi8arök8cB hlla
.1.8e6 ocL 61ä!8!c il.D åt rlaq.
FörkrosEad 6aY tychc upp.

Plote tol." åatktcr och rtt patag-
ligt: 6a1o. aY att .dk6rå Bl.l F!of11,
hs tycb6 tvh8ats ud€!o!d!a sl,g

Hlalquor son l,!t.,bo. hs å€iltor
utd ock3å bealirgdk.att. De två
åtråvird. ?otbollsra !år lltc
lxrchc koEBa L Eiiih.t€L a!.

Dot tlu! ytt.rll8a. eL rln8!ärkt
dag I SIEoG a1!6ack. Det rlqgra
ä! t@. Ocb dca år €"dt. Dsn o.-
ius oe.tt l{lol,qqs rka1l åtor-
bördas till st.dcn. nät J!1t tårstt
bölja åldrs, iir bulso tiu,brla.
Och 6.ile? tqg.a 606 tsdtrltrlitt
ALäds et bloete.praktåB i rabatte!-
n4. IaEs4 ao! g!&torg o! ggal-

gtapl-@r. Irg€B so! gö!de! budkrx
ulils! @ttora.. PÅ StåUet bu,r det
toEt eo[ i oÄ tsivör.l.

Beltt Jö@ld

släpp vallsla lo6sr at.t är lålt
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rrlr rs.lr gIIBELSET

I EII.:ialulrrs Lu bl,lderil.t
av 0 ddlrlilil teilhud3tspp
pA utlttl,btngu. sttEolsa ba
I,A upFlailA rY gXX lcdoYL!.t
!18 n,llnrktc! oob I rn !Lri-
vil.. .IU adtr har vl fcnh-
lst or i .l I iitt.......nrl .töI-
lcr oli lplltl,n "i11 b1lilsd.t
.v aD rallbl:rdagrupp och tlll rtt
Itlltöra oor,i! il1l il.!^.. Vr, a-
r.r .r elhrtlllr ått ilai ookrå för
!stl-'. F ttll t4!po hJred,! !r-
lrru :.ö! il föls nlSoE foE at
brutrl,:ov all.! € . i la'd<tår.ptgv
rol ti.rGr ati hu: dr! !c!ltt.! rå-
ile L cr'Ltår6.8tb. Lp.r ' 

att do
kE u. )tliou tl,l] c. uppa{tt pe!-
!eA. .[ ts]lhud. I brt&lgroE-
u riå:: rök- oob 4Bport t..f.
tu DJ lu ookrÅ vse p4. trllin-
ltllti,u rti !öke uDp coh bÄllr
lui tloo)is.

tör re.c& oolltcr L.lpla ooh oattk ilog
flu. r.ila rÄdst k!!v. Bord$ooluc ke
Ju ö".rhmiltaglt htG tåvla p! utllÄll-
Etut lte .lasrt ,, blukatrcac, illlr rårå1
b.vs.td.!ga- !o! L8åktetllrov Ht. fö!
!ått rtt ttvla ooh I llribad.Lle!.ru.
Pör bnrkgpev. .11.r l,tih.d.oheplont
bitvr 1 ltiallot för utrtålhllalllrttG!
€pdt8lt vallprov. Allt.l aubbl. lrrt pt
aLgla t&G.
Vi fö!.rlår L lö!.ta h8it' .tt a.t för
.stll'B ttll Asrppon höted. rscru 

''!-fö!.r bw pt godfånt kraktåt!!tror f,öt
tlllitlled. av utrtö1lnr.lg6ohuptomt.

B0fDT.l-rDSDÅeEx itea 16 EaJ rdLrd. .tt tJututal ncrtl.as och nartrr fld
bqils. Tldrct ts atrÅ14d. ooh Ltittrsö bnklhudk]ubbr !o! vå1d11i.8t
lttltt !'.! etu6r tIll rå,!t förfogudar be lltt t!vi! I .n nyoi<.t veka!
Etq:iuö. ALlt ssYorkail. ttu trlE.l.
Yotrtli4llil-&.k lä[gströa glE llda haitau o€L fru d.c! Yld 8!d bl1lr
&d ryot.t flla tå!il.! ooh ca ö.1 I lli.t för gott hull. D.n lakcD rräJtlp-
tr Lsck. lrta !l ryokt t it. b&la tiavll[8u.r ro Sdok ut.ftc lobnr.tzl.il.
beor t *ot;u oc I Iw Jl,tkr ra b.lv tiD6. Foi@A vdtalcr4. I tErltasa.
utrS! b. .13 falLJs L'iitaa !to!t L ött stt ittplat!!4 t blSE! tåvLttr8&.
b.lad? r rv f,ull jc!! D.ö1iEDB.
b' tr - rug .'oil r* före dDgasw@r altsr båd. !å!rt!ko! och hudu flol var
.l.tiv. , lr Jo|. C.1t b!€ :Aand. httyckct aY Aagd.

r.iis ER I fidqirt.a Yi hudltgur Gbiqdlr förlDla8la .D förtJäaat tlll
ka.is an 5r- pa! plaaE€!4tlolr to! asål! &a!@ föralLa*cn!
töi org.
Yt ::uadå; {c Lolts L lJ.p!.auGtatiob ,9150.
!c, ro i- l!tr.r!r!rd' Ång 06/7171649 I!8rld sllcr 06/898171
lvcu. f f rc Ao 10 Jull.
Vl hudår:4c orbJui.r ool!Å plenEaret.ru ati fÅ löpr .D w-
utlro&aa hudka! Itr 48 lLdor' !öt 'ad"t 

I r99' olillnsfu p!l-
!r! är 9:95 ocb rkllftåa bltGt Euilo va Aagi.



SKK:söetcötaklubb 1 år,
Til1 corgisällskapets dedloorer viI1 iote nirdle ä.u 18 valpar ståLlt upF
jåg !å detta 6ätt infordera alla lr- utan nåBon annoÅa€riag. Eed 8tädle
tle8seradle od rår verk6ar.het här i Lia- kuode jag koo€tatera att två Cortia-
köpis8, Vi vilL dod .lennå €at€oilg valpår nött upp tj.I1 deBus kur6, Den
hjälpa ti1l att fölbättra budbå11nida- ra6e! 6e! ei såtld bär i österBöt-
ea hä! i 1ä!et. Därfö! ha! ett etal lånil. OD ela ov, valtrpr koooer att få
huddäga.e €la8it 6ig 6&dd och bildat sitt heE i Liaköpitrg ned ouejd i!-
detua klubb, vårt nål iir att få Ded forDerå vålpkiipa?Da on eår v€rkso-
alåD [vsligå hundÄgerearr ocb att från bet on den tilttala. e?, det fiu6
börJu fåaga upp sv. ealpköpare då vi eå nycket vi kd göra för att Tårå
e6er att ju6t där bebövs vi Dod råil huDda! 6kal.1 få det 6å bra sou oöJ-
och hJälp. Vi bår deil stor AlåilJe ko!- ligt. Dageos sa6häIle kräve. lydi8s
staterat att vår oatsuilg sla8it väl väl.uptrtfostrade hudsr, därför vlll vl
ut, lted våra vaLpkurse! bar vi kumqt frå! bölJan bjälpa då! blielde hEd-
idtreaEera eå!84 att stäIls upp och ä6aren oc!! fåDts upp dåD I vårt bulit-
hJäLpa till I vår klubb. 81åda gäb8 i Liaköplag,
Klubben har över förvälts infriat
siaa förhoppaia8at od ett hjtilpå 1ä-
aets hEdäg€.o. T.€r. ha! hudlataLet
valpar gått i vsllEnlEe6Eingakus
6om håIlite i liuköpiua, uotåIa och
Ätvidaberg. 10-20 huad6kipaSe hsr
vårje löldåg etartat huadprodedader
på olika platsei I Liaköpin6, vår så
kaUade darktjändt ha. på detts vi6
Ajolt det döjligt att rå de huDdäBare
6oD på ett cller åoråt sätt har pro-
bleo aed sina huada! nea iDte varit
iBfoloeraile on våra åktiviteter här.
IVå kväller trar dJur6JuLhu6et6 vete-
riråre! stål1t upp för 5o-ta1et in-
tresserade. lvå dtudiecirklår i hed-
kuDskap hår bå1lits ud€r höeteal tre
ut6tdllniE8sre€or har årlegeråt6
6eDt eB utstäIhild för vElpa! och
Chadpioahedar. RaGprq6ontåtio!e! på
olika p1st6e! i Linköpiag, Uade! våro!
hö116 äeetr etr tvåkvellskura fö! ut-
stä!.lDloBsint!ess€aade.
Vi bar äv€u h6ft €tedpatlull.€r ute
och krattet på våra koounala rast-
pLatEer. Pälsvåldsku!6o! och trin-
kur6oa för olika ra6e! dår många
tf,lmare har stä1lt upp tll1 vår
hjälp. Vi vill oed desss kurser i
första hdd lära hundägar46 att 6jä1-
Ya sköts 6iÅa huddå}.
Vå! fö!6te lokal bar vi växt ur, eå
tru ha! vi utökot vår veak6a6bet eed
att bilda eE ekonooiEk föroriE8, f,e
tlovLig butik där allt lyna uader
ott tak,

llalgareta Wiiti!.

Eår du bört ått bagarea t(öpt buad?
- geger du alet. Vilketr Bort?
- BulldoB8, Eaturligtvl€.

Ri{rrELSE/

De LO aest vj.natrilu colgj, peu ogh
de 5 dest viletrika corgi cård 1975.

s O sF U CH FANARA !.OII, l2?- p.
ä9, Cöra! Nilsson
6 U CE Dol{oVAN 8e p.
ag, leu Lereah€upt

rNT O I{OR.D I' CE RIrIARtr{S
NARCISSOS 8r p,
ä9. Per-Erik lt€llitr
6 0 cI{ cRolTLE IBoRNES r{EgR-
IBANCE 7L t.
ä9. Per-Erih Wallin
IOnD L CE R6D SCEILA 56 p.
ä8. lngrid Joselrh6ou

S U CE RYTTARENS SETFI,oYER 59 9,
ä9. Leaa Sve!66o!
gLAIzA 50 p.
ä8, Stinå Nyhled

S 0 SF U CH SUGAR PIE 49 p,
ä9, Yvolue Sveaesod

t.

2,

4.

6,

7.

8.

vi bar öppet a1la daEar fråa k1.x6- 9, NÄcKIl(vARNs IOLITTLE 46 p.
20, ale6sutoo ha. vi en teledoatid ä8. Jör8ea GunBatasoa
ee1la kt. L8-2o,
Er klubb:.okat där ku!6e! och olika ro' : u :E,lu-sgE llrll PETERIT soN 44 p'

aE. fiutd lovEfen€db&koueter @ bdla6. vl aaf
åte! böljeå Eedl en vellkur6 där /fort6 cs"digan näot6 6ida/



I. LXES BL.ACX C!00D 2t p.
ä9,. .touy o Agleta Bruun
il.rf o tioRD rJ cH nDRDn'is
ANCIENI ANGLo 20 ?,
ä9. Christine Han6en'

s U Cg SONNET 0F RoBcrr/EN 15 p.
ä9, Mar8aleta ilidin
cHE CLAoDT 1I p.
ä9, sive.t NilBson

GiAff,IS till Hads Daterteg och håtr6

och duktigs pem tik nagrareds Fions
son koonit 5:a i dresEyr!.ovet på

lrukGhundsklubben i Göteborg Eed

105 poäng, Lycka tiLl med den fort-
€atte dre6syrutbildaingen I

!e d.

På förslag av BertiL Sted6rcn och efter
viE6 tvel(an från berörda rast(lubbar
koEmer vå11hund6ra6erEa att tävLa i. en
s?eciell Brupp på tre av SKK:s utställ-
lingar. Det blir til1s vidare på försök,
och ianebär inte DåAot extra krav för-
utod sköEhet. Vi och även atrdrs valI-
hundsuppfödåle har oftå tyckt att vårå
hundar konher bort i Erupptävlingen,
de är Ju gau6kå soå och förefe11er inte
att närka6 bland de oera inponeraBde
Rpet€artrå, Det kan aldrig sl<sds ned 1i-
te ooväxLiag, och som såEt är det tills-
vidåre på för6ök. De tre utstäl]-niatarna
bLir: ö6tersud deB 1.5 augusti, Norr-
köping den 4-5 6eptenber och l,atrdEkrona
den 1l-12 6eptenber. Det innebär alltså
rogen sl<illnad i den vsnligs riEgen
ute gäl1-er bars Bl!-hurden. KaEskc ta!
dodaroa då bäDsyB ti1l ått deb är en ar-
betande hund sod bediins, Loppa$ kan aan
ju äUtid, Följaade rsser fö.es1å6 ingå,
och komp]ettering ev ytterligare raser
kan 6ke efter hand. Ra6erEa deLa6 upp i
4ordj.6ka respektive utländ6k6 6åsom äa
falfet i grup! A.
Nordi.ska vallhuadar
;sI6äEI sp;t6,la!-phund, 1åp6k ren-
veIIåre, lapsk vallhrrnd, norsk buhund och
vä6tg6tespets.

Utl:i!dska va11hutrds.

bearded collie, cattle do8, korthårig
collie, Iå{Abårig co1Iie, kclpic?,
old eEgliEh Eheepdogr pu1i, pu6i,
abetland sheepdogr yelgh corgi caraliBan
och cel€h colgi peilbroke,

Den 9 september 6ka11 jag deltaga i ett
saometräde på SK( i denEs fråEai då har
förEöket lrövåt6 vid två {tställBiagar.
Jag skull€ b1i.{ycket tackgam oil de 6om
stäl-ler ut i östersund och l{orrköpilg
ville ta konEakt .ded aiFj och ge si4a
synpunkter, Dct här är en viktj-g fxågå
och ett intle66sat exlerincni och vi har
en möjlighet att !åverks utvecliliBgetr,
Så iag tackar på förhand för er dedverliaa.

Ingrid Josephsoa.

2,

5. DAI8Y
ä9. V. lliEkfeldt

ro p.

Frå! Bruk66idan

BI,KKHUS-FOR-GEf -I.{E-NOT
ä9, Sarbro A66a!6on
Har 6odkiint6 I Bevsk[inaEprov t-5-76
i Solas-SuEdbyberg6 Bruk6hund6klubb,
Karsktärsprov ft-6-?6 i Strätrgnä6
BrukshuadskLubb .

Dea häx hi,Etorien handlat od fl.iclru
i texacos växel soo alltid 6vBrede
"T€cacoil då någon ringile,
Ed dag riEgde en av chef6n6 vänner
och då batr hört det där nTecaco'I så
tålade han bedl bolegets chef.
Vis6te int€ chefe! hur iLla våixel-
telefoBisteu 6vsrade?
Chefen gick Eer I växe1n och f!ågade:

- Säger nj. verklj.gen "Tecsco" oär ai
6Varar?

- Javl66t.

- Det får ai inte lortsätta Eed för
då kåa det bli avsked.

- Det Bör in8et. Nesta oålad €kall
jaa börja på G1uff.

EITNDEN I FOC0S NR 5 har nu utkonmit.
Dea hatrd1a! oo Hund€n6 vsnligaEte

6jukdooar, ,:oIi oumbärlig för det
eBEa trutrdbibLioteket, Vid be€täll-
ding vtind er till: Ingr:d Jo6eph6on

re:-t o8/?t1 t6 \9,

SIS9A I'IANI'SDAG DE{ 1 SEPIEMSER! I I I



:,ii:i:::ii:i:ii:lji.""."". Ff
. i.urs :6- r'ör!.tasingcuieiilLarc

. FucLllit, sor tiIl oiiks h'ri:icreh.6etA

. Lictäl"1nl-lt;srrrol lnon 5,'erj..-.-. :ora:i Dcr: :rialBnc

. )u kan i!'. ri:d och !p9llr.ninf iill arci::n., :Irbi:år

cch aC-.s!ea tiil -"8.15so up.iiödåre

. .'d o.: lalrköp

. iköt5cI ?- ::un. :,a.

. ;1 f i.-ef ävei liunilråt och :rundsytil!ia' tt11 Iira p-is r

r .:l' tI l: .

epprt :
LinkS:iÄg lef. alilfj4222 efdåser 16-20 t5rd. IC-14

r-.Kls iet6ötakLubb
i:un {;s gs t sr 6

- D.t & Ju djutplg6ri I

- Nl, ja8 hu88lr bri r .n ltut nyclc år 8Aogm, .l
rdrlcr d.r inE { rytll

- lfu!öådcEa krllietr sbttt nu för tidm.



CÖTEBORGGÖTBBORGOÖTBORGGöTDBORC'GöTEBONOGÖTEBOROGöTEBORg6ö?gBORGGl TEBORG

Co!gi6å116kapet i Giiteborg hår under vålcn haft c! taäff son sahlede oo-
kring 20 persooer, In8rid No?deko stAUde tjä!6tvilligt upp, fii! stt be-
6vala eventueLla frågo!. Efter6oo vi från tidi&are tråffår vct hur fort
kvä1len går, badle vi derds gål8 ctt kort pro8rao för att ge oedlennarla
til1fä11e att prata hud 6cd varandla, vilket vi tror uppElcttadeE. Upp-

skattad blev också det fitra albud soo Ii&6 Dågerteg sbetar ftcd över vå-
ra hundar i Göteborg6trakten.

Vår drcssyrkurE påBär soo bäEt när jag €kriver dette, nio Corgis bar varit
ned, både Banla och unga. Våra ambitiorer har ju inte varit att få fran nå-
gra Iydnsalscha[pioas, utd för trybörjåre att lära sig dot viktigåste, att
8å i koppel utaa att dra! LoEna när natte e1ler husse ro!år, sitta fint
vid slds o.s.v. För do6 äldre hundarna har alet va.lt lite le?otion pfus

att vi aLla fått lite 6otio! och dycket fri6k luft ute vid det veckra
CunEebo 61ott. Vår in€truktör hår varit lEgrid Noröekc,

flöst€trs teorikuro börjår de 2B/9 på Ma6thuggcterassen, Vi ölskar både

6aEla ocb Dye Eedleooår väIkobna, och skall försöko ått läBga ulp kurGcn

6å, ätt ålla skalt få lika 6toxt utbyte av den. Ritrg för närmare upp-

1y5aitrgar til1 BjörB c.anlund tel. O3I/ 21 72 OB.

BjörB Granlu!d

Vår ganla tax av6LJililo att lännas en6ao i bu6et, och när vi vsr borta

brukado hon tå en l"iteE vit Gideakudde fråu nin sänB ocb lå€aa sig i ctt

börE och tJura llU6 vi. kod tillbåka, Bfte! eå tid köpte vi eB 6tor, snä1l

retiiever för att hon skulfe få så1l61<ap, och när vi gick ut tog Jag kudden

från eärgen och laile den på toalettbordet uton räckbåll för hentre.

!1en när vi koB hen l.åg hon sob vanligt i ett höln med kudde! De1lan sina

soutsiga tas6a!. Då sanna 6ek up!.epade6 flela gångci beslöt jag att ta

reda på hur ho4 ba! 6iB åt. Jag låtsades gå ut, smdllde igcn ytterdörren

och ru6åde ?unt till sovrunEfön6t!et, och där fick jag 6e hur taxen Eick
frao ti11 retrievala och gnällda ded 6tora sorgsua ögon, Ran högg cheva-

releskt tag i kudded på toalettbordet och Bsv den til.l hcnne, och sedan lade

de sig ner i hörnet ocb yiiatsde på os6,

/saxat ur Det Bästa/



liev från Geroaes Colden Olimet (6r. o port. ch. J cacib)

Ltt vara huEa t 6j.tt lya honleal är otcket 6päeede' iag ha! blivlt vskt-
i','rail!tl Jag eläpper lnton rtJ.r. ta;på to8ten oa ilte oor ä! b6@ar 6å hon

fick kötE ett 1ås tlu. 8.Iadetrt vilko! lir lÅst' när hoB ilte är hema. Aaa&E

ä: Jag 6!äu oo oå6oa kgMe!, n€tr tar deE 1 bytbelet 6å €i@t de koouer upP

qÅ teraeaea, ifall mor är iue I huoetr de4 ho! koBder 6å fott Jag 8or 6ka11.--

Jag går ald.ia i koppel inte eDs på utstä1hiE8r- Ja utdt. alet år oycket

r.llgt båir i A1g"!ve. vi hå! bara interEatiobal-ut€t. .tag hår v*tt på 4 ot.
här ocb ed i lidboa ' 6kulle egeltliBen åkd ti1l Spanien för att bli iat. ch.

mctr det bli. inte av' för där nå6to l@ Yara i 4 dagar och naa vet fötet
.i6ta dagcn on d& h* lyckat€ brå.- E:ir är det 2 ala8ole-Iördag ocb söndeB'

fi börJar k1, 14' aen alet biuer för det !e6ta bl-i l'5.0O iud a1lt ä! i
oadnlE8, vi bd va6in boxr oen vi €1tte! 6å gott 6oD aLdriE i deo. A1la

l:idder i! 8latislll Det är bers vl hulds 60o får betala' veteribäretr tlt-

';ar på oee, n6n vi bar ia8s vacc.iBt. r vi vacciloras ea gålg oo årot dot
'räbiest a@ds ke vi l[te f,ös Xlce!6 fiir huilskattear Jag botala! nln -
r.ikthuDat - odklla8 5:- per år, Lyxhuad ä! ror-' ocb folk få! pe! pef,Gou

bara ba €n våtthaa' eå våru trädgåtdEod iir ä84!e tlll eE de f,ira konpieu

.ch al6a aaalra ti1lhöt en dsn i Dsaatkllll Vl beböret into vara bedl€dar i
i:eaaelklubbon, varkoa bad etLer nåiuieka, doE jag är re6. deil L.O. nr. ocb

ncr är Ee(l1ed. JaB koo bott fråa deo rolita ut6tä1b1tr6eo. Jåg dlöns int€ 6od

ciretsbBd, ded sod yallbual' och vålie gåag har Ja8 håft ea 6häfe! enot uig

i dea SruppflBalslr ia8 vlue! alltidr fö! JaB vet Preci6 bur Jag skaU aå

och stå, etr gåla fick ja8 ett ertrspf,j.s - 2 Yama ko.varr sod nå8!a ugiloqa!
grv nig, de tyckte Jag va! ilen lu8la6te och I'yd18a6te i tbgea' Ea Aålg b16v

jag BESI It{ Sf,0tl och au sist l:a' ia8 var för 3et onli8t oola s@kr boo bad6

'.arlt bottrsGt. I år gåt ja8 i vgtersklassoa bara fö! 6koj' Då Jag blev

DIS i velt nor ocb heues 8äste! bJudne på gal@iddå8 ar Kl-ubbe! --- bo!

;rde 5 Bästsr Bed rigr vl hade hyrt etr vil1a där på oarådct,6å vi hudar

"trde dot sköqtr trär ale analla aick på diddageu' Itt6t.oor. är iate avstän8tt 6å

j,:g hsr 6tt fa51i8t siå att håLla alLa bledra6bundar bortB. vi har en 6tor t
ioot, 5OOO kvn. oob den är iihägoaalr 6å iaga hudar ka! koora iur så vi hat
:.6a loppor, bara !är 11 Leke! Dod ea av igelkottaaDat Fen vL hol rrlopphsls-

I'andrt fråD fobr. ti11 okt-toe. asårs blit vi fulla ood fästin8ar. Portugl6e!

';r saä1l eoot buoald, dot fius förstå6 undaatag 6å 60! övelallt. D€t är diia-

ai6kor aon ogeltliSen int€ tJacke. on 61g 6jä1va hellelr oeB alla har 6to! r€-
clekt när jag .s6er ra88' Jag €käIle! tute ilet 8ö! tdafta i nitt 6tä11e'---
;3g gillar välneE har' äveu på oonoareo' Jaa li6ger då på terassen på iieo

iia1la Eardorat Ein pels är så tacker sodan Ja8 kon bit' aycket tjocli' så deo

/lotts/



hå11e! nig svsl, när vinden leker i datr, här är alltid lite bii6 I)Å soo-
haretr, jag kaD 6ovå vart jag villr nc! föredrar ballenr dä. dö.reo alLtid
är iippetr, F,t. iir jag oycl:ct belåtenr de aadle ock6å, vi får lov ott åka

bi1 qä6t8n verje dag, non iEte Där det är ncr äE 20 glader i 9ku6ge, fö!
det ä! 6vårt att fåo skuBBiB pclkerin8splat6 i Portioao, nen då åko! vi
till straadcd ocb fåt oss en riktiii spriuGngrch! dcn vattret giLlar vi i.trte
vi gitter och v:idtar ifs11 nor tar sig ett dopp i AtLaiten. Mor kopplar tax-
srba j. 6i.g och js8 går i[te ifrim henaes badgrej.
Iblaad 6å ae8nar clet och det 6i11ar vi inter för det står 600 6pö! i backcn
ni skulle Ec mida t€saar då, precj.6 som klunpföttcr, jag vet att jag inte f;ir
gå in då lnnan da tvättaE i en hink ned vatten och det gill-ar jåg inte aUs.
6å ja6 spri.nger bara i leran, on gr&nen6 du6na blaadlrss, son kon från Eng-
land går förbi och f6r6ökcr lyfta på benet på våre grind. Mor är $nål- Bed

natcn, dlot tyckcr vi a1la, tanten €on passadle oss, nä! Bor var bortrest cD

nånadr beBe luradc vi att gc 066 6å dycket vi. orkaale, vi åt iate eao upp

ocb dlg gav boB njöLkr den tå1 Ja6 iBtc - bara lite ibl-and - så jag fick
ett nycket elakt €år på oin aos, oå jag var ho6 doktor!, 6od sövde nig och

behandlsdle nin no6 oed dcd electr, brändjärB. cra&aas blsadraG håde ont i
6itt ona bakbeBr dlolttorB gav honon spruto!, nen de hjälpte intc alls utan
bara kostadle oycket, så dor 6aalc att Be bonon ldtuo, 6å au är han bra,-
jag tror oroaken till att våra pä]-ou är så blmka 1i8ger i. olivea rj. äter
de li6ge! på nalken, eå det Ar bara ti11 att ta.

Ued hä16Eing till di.Ds barn och Oa"ob""onarr.n".

D! boxero åkte på en

riktiB högerkrok och

Alck i dåck. Sekondetr

ropar ivriBt:
- Ligg kvar tiu Ättal
- Vad är klockaa nu då?

- Vad gör du lil,le vli!?
- Esdlar.

- llen alu har ju 6o1gla€ögoaen
på dig?

- Badar skumbad.

Det ä. 6yd on OhIEson,

Ja6så, varfö! det?
Ee6 fxu har 6att boaoa på

bantninskur. l{u är haD så oager

att baq6 hund hår försölit ått 6rä-
va neal honoD tre gåagor,

.Iag tycker detts ä! att sDyg8t
6ätt att kondentera on fta äl
Iite för rundoätt:
- Ja8 är int€ itvervikti.6. Ealigt

vikttebellen är ja6 bara feeto!
centimcte. fdr kort,



Co!gi6ä116kapet€ nå6ta utstäIlnin8 Donare E1i,aa Lohtiaen

5lT'iår?'l l:ilä'ä:i3ii"li"niio, u'* 1 N'RD u cF r.EEs BLA.K clouD
Aär vl eid ev. re8r får vara uoder 2 S o il g CE ÄSf

NI1IT I SISf,A I.IINT'fIN

tak pA desba$[.
Der på anat BtäUo ! tidlitrBen od-

het. PelsoaLigeB tycker jeg €.tt dot
iir eyad oo Ld6tl itrte km föfTerklia-
as, det 6ku11e våra roligt att 6e hu?
de gjordo sig i grupp Bea edrs vall--
hEdar, Efter att ha prövot aletr 6skenyiA ett par utstiil-kiBaar är det ock-
så oycket lättare att tå 6tä118i!6
ti,1l oE idetl ä! väld ått fuluölja.
Norek KeueL KlubE ut6tä11tri!a i
Mo6s d6tr l, Jei b]-ev lyckosae för
de EvenEka huddarna , I ilea våokre
larker i det här1i8e sondarvätbst
dötte tre cardi8e6 ocb 19 pe6-
brokeE uplr. Donale vår 8Lj.Da Leht-
iEen. Agreta oeb Jouy Bnun vae
BIR klassen sed 6in bärli8a BIack
Cloud, tvåa kod Äsb, 60! tiLl treil
DiLtel Sue Su6. Black Cloud är rs-
a& No.d g CE, A6h vat för uqg för
att f,å CACIBET, neB tikq fick CERT
och CACIS och blev NoRD U CE, så det
blecv etr lyckad bor8etu! fijr oardi-
assa tred natte och husse,
IEte hellor våra peobrokee hade re6t
förgäves, lJera LeuenhaEpts heil Do!-
ove fick CER! ocb bL€v därded S o \
U CE dodeE Bin €gea Rcd Sheila tog
tLkatuB CERT ocb därned bley NOnD
U C8. Det var 6ou sågt eB trevlig
utstii].ldiE8 i eb uderbar ongivnia8
och bed en våiaLi8 atnosfär. Barå en
eåda eak so6 att bedönniagarna bör-
Jade t0.15r att Ee i'rvå!', riig
bör.iåde Eed He]sh ColRi och ett @n
Jic-i-E" hen när be<töiaiascn var
klar. GäJ[a båd€ ld8 Eteeat lii]o8e
och tittat på de åndra bedöBaiDgårna
ae! akal-L oan körs öve! 50 nil iatre
dagea är slut vlll ne Ju lute d!öja
Bj.g kvar 3ö! liinBe. Sheils 600 asåg
att hoo, näi vi vaa eE6dna uton]"aad6
botde bevaka mig och vår ge{onsMoa
Iackria8 syDerligen eneraiEkt fick
ol8 ocLEå att bryta upp inde vi bli.-
eit aUtför ut€kähda.
lloss DEN 1r.6

litoss LJ,6,76

, s 0 sF u cl{ DTLWEL sux suE

2 I{ I' CE KATIORP IIO FARTEII{GS

,NOSt CSSICGENSUINDY

lTEISKNFS

4 rNr u sg vovsELrAs NEXo

5 ilox! o cF RED SEET'A

6 s u cfi RY1TA&ENS TINToI{ARÄ

FLER IOLIGA tsISToNTER...........

-lycker fröken KarLsBoo od Cole
Porte!?
- Jå tack, det 6Lu11e vala gott
ded ett 91a6.

- Ear ai aågra större spik än de här?
- Det ä! j.!te spik utad !ubb,
- Jaseå, men bar ni inBa Btörr€ lubb

då?

- NeJ, då bl-ir det spl-k.

OLöI{ INTE SISTA IANUSDÄG 1 SEETN{BER.,.

Aplopå EoMaletrl

Eur var det på Eenestern?

Regai8t vareÄda da8.
M€n du är Ju 6o1b!äad?
Det ät iEte eolbräma, det ä! ro6t.

Dända Bruppi[delniaBeE på försök
vid tre av SKK:8 utstå.llnil8ar på :gg:ig

;:ffi1ffi:""::Tiil:ff :*: il;l*]" BrR 1 *r ' cF ,,ovs!'LrÅ6 s'L',curr

SKÖN OCB SOI.IG SO!,t}tAR ÖNSKAR RED.



STAtrIIASD FöR TBLSS COROI (CATDIEAN)

n€1het!- Weleh corSi cerdige sk411 vsrs så råvlikrede r@ dtjligt. Deq
iDtryctr Bkdll våra pi.8g och vå[.e!.

limd. E$det skå1l vara rävlihndde. tluwdsLåleo slall vara Batrllå br€d
och f lat Elld ördeo. Den sksll @hs @t ög@n, över vi.lka den
slall vårå svagt Gn lydligt välvd. Nsek&!öle! får ej frdträd8 för
6tdl!. Kidilema rl@la varå flatå.
Noseo d.ell var6 oDkring 1 Il2 6 LåiA eh förbålle sig til1 hueud-
sLilea s@ 3 till 4. Detr skall 6M1aa @t spetsen. &glama gkols vars
vacLsrt fo@de och st4Lå. TätrdeEå 6kola varå ltarka, jå@a ah
frieka. överkft€os fld3åoder okolå gEiD6 tått över aalerk?ilen6.
Nessp€geh 81q11 våle trågot spetsigt utdrågeE.och får icke vårå tnb-
big. Den sLåU våre 6va!t. Eos "blue @rles"x, får deo vara flåcki8.
Nä3öppDiogåns skols gaad @ddelstora.

ögoot ög@öppnio8ara 6lo1a vaEå @Aelstora. De sLole sitta gske låagt
ie&r ed ögonviokleEa tydliSt narletade. öBotreB skolå hava ott
slsrpt ch våmt uttryck. Ile skola helst vara Dölkå ocb glä@dde.
Eog "b1@ eilesn äro BloeögoE tillåtBa,

öro: öroae! .kola vara fölhållEDdevis stora. ÄvBtåsdet @lle d6 skatl
våre aåstan 9 @. De stoLå esrs ordioårt bt€da vid bdet ocb beas
upprätt6tåerde. D€ skolå 6itla långt b6Låt, så atc de Llfu vilc8
oed ut€fter bal3e!.

Eela: Hålseo Bkåll vara vål utvecklad @d kreftig @stulåtur. Dess långd
skåll 6tå i 8od proportion till hundens ktopp6bttg@d. Dea 6hall
vacLert över8å i bålea,

Bå1: KroppeE skall vre stark och lång ed våt ur@cllad länd. B!östLorgd
s!.å11 vara djup och täoligeo bred @d r4ptiu. väl välvda revbetr och
ed fE@Ljutdde bröstb€E,

Ertr4i- SkuldroEe skolå vata atatLa @d kraftig uul$lstut. Såvål fr@b€! 66
tåter! batbeo 8Lola vara korte och 6terka. Lår€! skola hew kraftig @Blula-

tuE. lssa@ skols våra gsMka storå, runda @d 61utu tåt och 9å1 rt-
wcllåde crepdFor. ALla Bpotrar 6kols vera avlåg5oade.

Svaosi Sveser skåll vara Eddellåtrg och liku !åv6vda. D€! st€ll bär8 i
j?a$öjd @d rySge! och får ick€ vara ritrglad iiwr deo@.

Hårtol EÅtet ahall etinBeB vara kort e11er @ddellångt. Det skåll våra
hårr.

Färg! villa tåra !@ helat ut@ rent vit år tillåt€d.
l6ld: Uslhöjden rLåll vars så tråra 30 m s@ otijligt. Krcpp@ skåll fråo

Dosspets till rvaasdpeta oåte uogefåt 91 @.

Vikt: A$deo stall vå8a @Ilan 10 och 12 kgi tik€tr clle 9 och tI k8.

Fartställd ev SKKIa styrelse
den 24 augueti 1950

i) ltw *.1.. - blågrå @d svart u@rerioS



STÄNDARD FöR tiELgE @RGI PET''BRO(B

Eelbct!- L€lsb cc:gi peröroLe sk ll vars 1ågstaUd, atarLt och lFaftigt bygSd'
iotrycl.: ca ilock vara rörlig. Del stall var. va&€q @h {pptrådå lugat, iEtelli-

gert eh @di8t.n6re1aerEa sLola vara fria och lediga.

Euwd: dlfldet..kell va.e rävtikuede @d vaket och intelligat uttryck. glouil-
sLå16 6ka11 vara Sska bred ocb f l.t Elle örooen, Stopet 5tå11 vara
råttlitt fr@trädsde. NoseBs låogd skå1l förbålla Big tiU htsdrtå1@
s@ 3 till 5. Ros€D rl€11 avsDlEa se&ta. läBdeEa skolå var. jä!:1a,
iiwrlåLeng fi&tånd€r ELola gtipa tatt över $derkäkeor. l{EsstE8eln skal1
vaaa F?art.

ögo: ög@6 BLola vara oötb@ och h3@oie!a ed hårets fä!8. ö86öcpqiuSar
@ skolå varå rsala och @delrtoEa.

öroo: ord@ 6Lo1å vara edelrtola, upt,!åtttt!€[de och aeagt s?€ttade, Ed
linje, sco täake6 legd frål roeepetren geo6 ögat aksll psssorå gea@
eller nåta örats ap€ts.

Esl3r Halseo s:å11 wra gånska lång.

Eål: Krcppo ekall vara EedellåEg. it8geo Ekalt varå horisoutell. Iåraer
fÅr icke vata för L.ort. Eröstet s:{e11 vara brelt och djupt ed utptill
väl vålv,'a tevbe!.

B!tr@i- trtåddeD sl,ols va.a korta, grova eh froifråa sett så raLå s@ rdtjligt.
teter! Ardbågana 6hola rlut. tått til1 sido@r de få yarhea va!å lö6a eller

b@dor. toi6e! elall slutgsakta b6kåt, Bakbeaeo sLola vara Lortå, glova
gch baLifrån sett rdka och parellella. TsdaeBe skoLa vara wala. ?åma
stola vaia vål våIvda. Ile hå @llerEta t!@ skola 8kj8tå Bttot fle
f6r de två ytEersta. lrsqtdFoFå 6ko1s vår! vål uFechlade. l(loma
rtols va:a kolta,

Svsar svsE6 skall vara Lort, helst @dfödd stubbsve.

IIånq: f,året skllL Grs @de11åD8t och tätt. Ibt får icle vara aträvt.

tltg: f&-ge! Ekall heLst vsrå belröd, sobelfålg, gulbm ell.er avart @d !öd-
b@t uiiDged edfärgad eller @d vitå teck€D på ben, bröst ocb hrls.
Litet vi;t på huwd ocb oo3 får tiMs.

aöjd3 Uekhöjden 6&.all eara frå! 25 till 30 @.

Viktr ädhsdei .ka1l vtge f.åo 9 till 11 LE.i tik6 fråd I till 10 kg.

trartstålld av SI(K:6 6tyreb€
do l0 sugu6ti 1950


