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ocr8iträff i oslutnitrg till Stockholnsutställal,nSeB LördaSen 6/II-?6.
'/' träffås i Sveli8ohueet kl. I9.rO, ät6r eu bit [st och se! eB filn
r- in .L.-Belska Cor8ikeaalar. fil.Eeu ä! itspel.act av Loif EelDe Wi1ber8,
:r:lnälDingar tiLl trä?fen göre6 före de^ I/II-?6 tiU fl8lid Jo6opbdoa,
t;4,/?17 !6 49, oulvor Lundberg, o8/L9 64 j9 eller ?vorne svons€oo,
( '89 a3 ?4.
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c'-..Bitr.åiff i Göteborg 29/10-76. Vj. träffas på Odinstubd. Rirg BJö.g
Grsnlull för d6äLa!. reL: Ott/88 13 t9.
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feorikuraen i götebor8 ata?ta! dteD 28//9- 26, Vä].kobBa. nin6 Björg
Gletå Andersso! tel: OtI/Af ?2 OB

GrenluEd för eEä]an. 81le!
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T|rik:rsen

i Stockholo Bta.ta! den 6/10-?6. Vi 6åDlå€ 6on vsaliSt
pa f(iT-aårded KEg6gatan 2r. kl, I9.OO. Rj.ag för aeä1u oulel
KnrtEsoa te!. 08/28 68 50 etlcr yvonae gvensaoE tel. o8/Bg 83 ?4,
0OOoOOOo0000OO0

r. t!ä-i:a6 för Col8ipsoEeaad i Stockhoh de^ 1O/tO-?6 k1. I2.OO
v'rnfö: entrea vid DraDstea, Medtag dgtEäckt bundarr fadilJ plus
€ : gott hub6!.
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i grund ev hö6tinf1ue!6@ bar tidriBgen kondit ut aeaare än fråa
irja! vårit tänkt, 8eit.
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Poppelvägen 2
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lleilensåvgif tetr i Corgisäl1skap€t

'l:i) rrkluderat ilCP är kr,2Ori:.' fanilj€hedLef, kr. IO:-. den inji::es på postgirö 70 OO 2"-5 med
:;orqrsälLsk6pet son oottatare.
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8uanel Knutssod
RiogväEen 20
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:crf;isäl.l-skal)et (f. Srenska l|,elsh
'orgisäl.Lskapet) bi.tdådes den I8
. I94_i. CS är en rassektioD inod
ri :. (Speciålklubben för Sältskaps--.r Dvä.ghuÄdar) intresseområde,

' 'is sekreterare: ltl-la Se8erst.öh.
- -)i är aBsocieret f,cd SKR (Sved6ka
.r;.:elklubbea)

.

Nu har h;i6ten ionnir.
och CorAisä].1skåpets åktiviteter
ta. vid igen.
Studjecirklarnå
sätte. iqåns både i
gtockholo och 3ötpborg. ocb rya de1taBare kån for!:årånde
anaila siB,
!lö6tFrohe[sden i Stockäo]-6 går se
staleLa söndågei den lO oktobep, den
brukar uppskartss av EedlenBarns sod
har stä]lt
upp i ur och 6ku.. Det är
inte barå Stockholnare soa deltaglt
i dessa pronenader. t.o.to. tppcaiebor hå. ånsett det nöCan rärt ått
stää1la u!p. l{er alöa inte ari ta oed
6at6äc{, (aife och snSrgis saa<a:
inte så luht uider Dju16årdens ekar
hur väCret ä! bIir.
Vj. brDka: Jbra
så att aågon kiir !t iheraosar
och
snör3åsEaket, så att nån bara behöver
bära sir mat6äck till
samlinssliatse!,
I år hår vj. tänkt larnys oss liiel
och axoidra en t.äff
i Stockhok i
såmband sed utstä1lninEei
i stället
f:rl den trådilioneffa
ärrsopDseftonea
i to.Fei j Sslts.iöbåden, tå det viset
holpes v! få 6ed nedleftnar även rtasför Stocki,olfts.eqioren,
o.n irte barå
utställarer
och :n:e aåra svensk3r.
Vi har eti tre!lie!
lockbete i lorm
av en frln frin rr5elska {endiar. son
llof.:k SeLsh CorAi Xlrbbs orda'drande,
Lei a iern3i li 1b€rAr fio.t,
och so*
hen lovst !'iså. ,-'aB ret ått iet konier
både .orrmär rcb :inlänCåre ti.il rtstä11
!inqen] ocr det'roaa:u
e!! 1änFItgt
tiIlfä11e
Jfr norCiskt !rby!e,
Vi har
hyri den lj nå lokalee i .3veiigehuser
där vt ii efte. irsnliet,
det är 1äti
åt! hrtta dit , där ir trevli gt .ci
v1 ilopFas få en Sod råi!id
!i1I ett
hyfsai pris. ri rar inre natssdei och
prrs rrk!igt
klåre äb, hen 1ännar gänå
pi teleion,
upllysningar
och 6nä1la ni,
adnä1 er inte i sisiå srund on oi ändå
!änker konna. l'i hoppås ver{liBen pi en
stor arslutning.
Anteckns .edån i.dåg
i åIfianecksn att Lördagei i.ri .- ::c:.rier
är 7:kt för Cor8isällskapet,
Eu sä11skapsreså till
enSland i höstdörkrer
är väl rrevliRt ! |
Då och då rinEer Cet ti11 oss i styrelse!
ooh frågår efter valpar, 0iLa är Cet

l3

/Iedaletr

forts/

någoD 6od just förlorat
sia cor6i,
och då vil1 den ju Bårnå hjälpa
så fo.t 6on 0öjligt.
Jag tror stt
det vore pråktiskt
att meddela o6s
on ni har val-pa. ti1l 6å1ur och
även stt annodsera i tidbidgen
on parningar och vslpa!, Ibland
är det faniljer
6on av olika
eledningåre
i4te kil ha kvar
sin hund, kånske vi kunde hjälpå
ti1l med ått ge den ett nytt
hed. let är 6å hef,Ekt nä! uagå
fliska bundar avlivas i onödan
eller säLj6 hur sod he1st, Vår
räs lir 6å 1ited, vi bar nöjlighet att se til1 att våra
corgi6 haonsr rätt och fåT det
bta. f4od ilera aalra recer
finn€ det en utbredd affärsvelk6sBhet och hundhudleri,
det är n:16ot son vi gudskelov
är förskonade ifrån,
corgj.a
är inte så !opu1är, netr frsnär corgioärniskorna
förallt
ovaEligt vetti6a ocb ter vä1
haod o[ sina bundar. ]len så
är ju corgitr också nå6ot aIIileles extra!,
Nu loppas vi al1tså på stor
ansluttrlDg t1I1 s.tval ho6tproneaadea 6on hö6tträffen
i
Sverigehu6et, Vä1 diitt ! !
Ingrid Jo€ephsoa.
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Moder: Nord U Cg Xed Sheila
Vore mycket glsd få kontakt
son vi11 vsra fodervärd till

med Bågon

tlkvå1!,

Idgrid JosephsoD
K1övervägen 4
Ifl 00 SaltEjöbaden
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I FOCUS I ! :! !! I ! I
Nr 5 nu ayLigen utkonnea,.,.
1I Krr- iiElu6i"ve porto,
Eestiille6 på poEtgiro ?O OO 2?-6
BES1ÄIT TIUNDEN

ded Corgi6ä1l6kapet sos nottagåae.

Kod ihåA våra trevligq
MetelfBälken Kr:- I0,
fy8närken

Kr: -

BedLeesoärked.

J,

h 6l@ konma &ed i vär sånqföreniD8.
Vi har så roli8t.
Vi grog8ar, spelar
kort och bar skoj.
-Ja, meB sjuBEer ni inte?
-Jo, ?å hedväaen.

I

i

Lilla åpbaraet till sin mor:
-llamnar träffsde du påppå på diskotek?
-llejr ftj.tr son, på åpotek.
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Visst fitra€ det tokiga hundoiinaisko!. llitr 6yst6r t.ex, Hot och e! god vän
tilL he@e bilåde tiII Oslo-utgtäIIningen i osrs. Hed tv,'i colgi, två kee6houod, ea 6:t Bernhald sadt 6n tonårig 60!. Det fijll sig så ltckat 6å 6aotli8å dera6 hundar €k!1le gå på 6öadagen, Don åkte på löldågkråll och vår
hamns i6eB söddåBaatt, Otdebi4geB för våra cor6ia blev tvÄ röda €idenbard
(ej p1å6t) plue några s1lmåinDa lader od dleraE utseeBdlea. Sod ett nime på
leean fick Bobby ek6eo på pungea, kåaske r€agef,ade hån bot oljsn på markca?
Att ståi11a ut hualar folilrar för6t och frän6t ea företåeEde faol.lj, etr bra
bi.l sart ti1lgåog til1 ett .ikt utrustat Ejukvårdsskåp såot Bärta texten
til.l MoLta6 Ety8ga viså ått 6Juga på benvägeo geaob Vät6Laad6 nö.ka
6kogår.

visst äl det eackert i Nolgelll G.L.
P,S. l.lin pappa tycker ått det jag gkrivit låter lite elakt. Vi har eu hel.
del släkt t Norge, på Ein faroors 6ida soo vsr född i Torsby, och nin farfsr
fick Jag veta, åkte ofta til-l Oelo på sonnraras för att träffa sina kusiner.
Ha! kofr också fråtr vämlaqd. Kaaske är det din analrs h6lvå 6on konoer från
Roslagen son ä! Lite eLak sv 6iB? M€a egeatligen är jrg gansto snälL. D.S.
Med

iYslutningoprov i cruns Brukshuudsklubb6 aybö!Ja!€kur6 i
Lydradedressy! ded 27/5
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Corgi Caldigd

Ceto Capone
168 p. av If! nöj1iga.
Kulse4 håile ,5 delta8are vdav
22 Eick avslut[ia8etr.
Capoae

vsr I5 6å!. gamel

ä8are Bengt Alders6on,

CÄRDIGAN VAI,PAR

väntas i ditter av septenber
e. Nord gcg Lees Black Cloud, tlefärgad
f975 fus nest viastrika cåldiga!,
u Nord ItCg Dileel Sue gue, röd o vit.
Agneta och Jotrny Bruun
Kä11shuIts trundBension
,1022 Veidge

te1.

O4rO-9IO95

Gruma
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Doaove rrDaaö.r'
klaråde karaktäiEprovet
d,ea lf/B ?6 i Ledaklona
soNUCtr

BrukshEd6kj.Ibb.
ägale l,e!e lesenbaupt
ooooooo
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fade!:
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SIto f 29/5-76

goNOC DONOVAN

mode!: SolberBa Isoca

uppf. Llsbeth Äahber6.
tilL Evs 5tadiu6, (yrkslätt.

(ffi)

Vi6st e! Tyche 60161ö6hetea huuilj,fi6rad.
Dot finnsr dlettå oaktåt, nå6ot sor kan
förGätta henne i ett tillståld av djupåst€ selekoli och aiet er åsyner av våra re6vä6ko!. fesväska å! detsanna 6oD
Bkilssässa, det eet Tyche ftycket yäl.
Medil vi packs l"i8ger hoD på bohijligt
avståhd iled latexhundeÄ Sancho DåI1aa

frdtas6dtra.
Bon är inåtyend, 6teI ocb outg.undfig
son en sfitx.
Oär cl1 deBna fö!6tändhe+" iÄfijr det studede
fattbd
åvshedeti oär vi
väl läfinat helne i Soda häDde!, har hoD BtöBt oss ido& lolpet av en
ti6oe.

I de! liLfa greki6ka by, där yi valt att bo, är d6 h€rrelijsa hunderna j.trga labiesfall ioterade - ett fLaBrant itrslas i gatubildl€D. Ilagrar srutsiga och koataktsökede stryker d6 oakrj.ng. De eest oförvägda dra6 ti11
taverDorDa nere vid bavet och franför slaktareDs butik t!ånd 6täldi8t
on räcka hoppfulla. Soptuunorra ietron6ök6 jrundligti Bycket ä. ätbårt
för deE soh inte ke kosta på 6ig att våra kr:i6en.
Två väiDer har vi fått bled Cessa allestädes ni6saltade bestrder, iate
getrom ått vi6a oss iBtresserad,e av den, utan enbart genon att inte avvisq
den. Jet är don 1i1la g!1a, son i!€isterar tå att få följa aed på våra
vedlin8ar upp i bergen och d6t ä" den skäckig€r eon tar så elegete
sp!ång öve! vår gr5.ad och sedsn lig8er tålmodifjt väntande i skugtd av
den stora linjea utafö! vår dö!r. De! skäckige ä! €a hud 6oE gör intryck. gD ha! karaktär. ocb uder de! tovj.ga !ä1setr €ödEer hu ock6å
en överreskude shöBhet. Ea! är proportiotrerligt byafid, du6kulö6 ocb
rörlj.B. Den fäbelrydda sves€B f6r he h:igt och ned €a säl1an 6kådad
Sredezza. DsD 6käckige fjiisksr irte, son den 1iI1å Eula, bd bda fiEs
där på sitt sjätvk1a!å vj.s. lLlLs han helt oväntat är fölsvuue!... (Vi
återser honoo iltei katrEke Li.g6er bd uuiter någon dDe6 liDje, ksske
hu han blivj,t överkiirtl, kustviigen är Gtarkt tråfikerad.)
06 kvä11e!, när der bleka månen eovetet fixerår oss, där vi. 6itter på bal-

yår fårost och vålt kådvj.n' uaderbåI16 Yi åY det fiäffe
yLedlo och skälledc r 6oa dgl eaa huDd€E ettor den ddre udar tratteD6
!ång 6ka11 stäma ia ir ett cleecendo 6oD inot kort he d!ä!kt 6o!16t
r'!ån alo ote).iga gräEhoppo.na6 Ssal€! trtdtie6. Vad soo e6ebtliS€n ti11koaged noil

ird

6iE där ute i d€t täte iu4ioörkretr ha! vl' yttelet

vaSa beStepp

-id aå! folt ocb vi har sratt &terf6lenat6 E€d Tyche. Nu är sceie! o[
Vi ha! bå@åt i 8rä6gt b1dd 6un1sd€ buolor ocb
bled kliire! och dåre sos lyEe? lkap! ocb allt är Precls 6å frLdlultt
ocb bärdelsefattL8t 60! dct brukd tua I)å en somEerä!6.
sv€a8k so[narän8.

lddsr det att ayche skala! kotts, so! 6kå1I 8räves led för att onedelbart E!äyaa upp igenr beunalrd vi oa kdtklenlåt 6oE Siort en tidiS d6_
but. csökt ko@€r vi ått t:iÄka pår att vi en 8å!8 get tyche lektLoac! i
let pasBionelaate syeplotadots ko!6t. Uadervi6Diagel nåste i oå6ot avseolde ba vdit bristfäUigr oft€reoD bon 8&ska sodt koo ått behadlå
sr@leD Ded i6ke11t förakt. fycbo har lorDalt etr ej.6s fall€ahet för
saoarb€to, Ea eia8 okonceatlEraal ks bon vä1 6tuldoD varå ocb uågou
av6evärdl uthåUi.gbet är boD iDte begåvad Dedr Eeo att totaLvegra bruko
vdå hsds fullstlindigt f!äMade ' Vt ha! iu föietås husso r 6on fått eÄ
JedigeE utbil,dDi!8 !å kutalelL. Eu hår ett rati.oooLlt sök och hd
narkerå! oldeatligt, n9! bs6 lesa ä! av daturliJa 6kä1 ibte så 6od'
.:;tt 6tyck€ ifråa oss på äagen Jår eD bäst sltr uailer8ördde rykt. tychc
närnr sig faacineråal, så suårt ho! hs slutfölt sitt eå!v. BöJel€er
hd ho! 6tt flertal och on av de oe! kuriö64 är botatd. Bolsta! aob
bon o6tö!t kan få ungåe nedlr växe1vi6 atryk4 kiBdertrs sotr nakllSt ocb
r,jutnlngsfullt. (IgelkottaskiMet, son en läu8re tid tå8 kva! rå räveag
nidcagsbordt elitadc hod bsa eo 9Å46.) Nu blj.r hor eoe].lertial irte
trå-ktcrad ned aågoa lyktbotsto. Ee6teB 6otr llersotr ä3!ar ho! ea flyktig
uppelifks@bot. D.t sod btir kvår, uä! ha bd aått' evälder hoa eoo
hudkrätr.

Bcrlt.tör!e1d

Corgifö!r.!r:riir
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I on art:kel
f {C? M .,/1i reCogör Ferstin Ealiin lö} en sj$ki-or, son veteriE!
Trol.lstenr litsve:e?j.4::.r
i Västeråsr koa aå hos corFl 1qÄ9.
Ie! äl e., al.-!i [!3keliEi]a5rir..tion
oc:. vet. txollsien
!:åt. fltt
k:i.):ed-os.:t
oorgis 1 tnö1ed reket rt firr Jen. SJukdonss,.r'il5lonea 1tkn3r lvcke.l st-n.t.nen v1d di6librick..Ke!stiu
skriver -rtt flerå corqls evtiv.+sr
l:td..it
fr).11i
kla diaÄrös Ja Ciskbrt4\ fölel.Fat.
,islrlråc)._ lqstst,:1ts
vii röntren. iren
derua sjukdom aer ett bIo{iproy b€€ked on. Dems nilske!!nfianhi:tlon
är densa6'n', soq h:istar;(a
onelbss åvr nänliper, korsfölleminc.
Corql:1ser i:r in_
le e43q on att rr:l{a :lN tö! c,+n. Den ha! u.Dttett
.cks4 hcs andfa reser lr1 e
3edlinåtoq terrier.

{4r_q:-el! _ellgel:3_!EreE!_9e:ciI3!1
Vs veli;.ja Illiå kväLlsrsstnirur bluku lomå ooh las !tt:jka aå4 att trän4
ett _ss]ydkaosnoderlt och avsluta det heLe ned litei bo11ek, Sa också denna kriilI.
Vl åj,clr fotr vi kröp och vl
apiorteraee!
Doane för.f,jll
Alad soo vanlir:t och frrlL av
arbelslust.
Iet helå to{- ba}a
rlFra:lnuter
och nonra liä6:åde tiks ålad !o1L€n. !i?er
ivå keÄt l,a,t?e'ie horl ael! intteaaet och JaC utdrs,te \'åC s.n
stod )å, Jåg örukar Mnars hå
rätt gvart att övartyÄa heuearir det Är dad:5 ått alutå. fuen
4u bat4 itoå hoD;eit
håå1bs,
gj,c( E3 ui d e te.l -{ro:Jr cah rlycEe.r eöda uP-,fö! tralt)M ocl j"a.
liår jåF ;ick iill
sån::sr sati
:lot kv&r ieii&rJtjr sri,!,6a4 i stiill€t lör at! ta i:tt iilatt skut,i
nic, Då Jag iyite D:rp
u?p till
irenne, skr9k nox !iI1.
Jar: tacice tton gjort si-- ifla ocr Eänd9
l$eloo hgme, oen in:eBsius
iams ragot tel, 3'r'a nela qLr,den vd't6l,l
äon dcråde och
sk4åde elleeles s:r:hd. ;olå
4atten.Lå8 5on i Eitr lem 6ed
err våLdse hjärtklappniDÄ,
hjÄssende och skekdaie. Vid feDtlalea )Jar JåF: ut heMe i t!ådiEl!0ec i Ero ait nch karLske hade ont i na{en. Uon nej, då,
hon kissaCe ef, sfldtt
och kob e$ot nig i{en. JaA tof teh-ieraiu!e, !å henne. 1912. Sfte! ett
?d ti@at xollrde toqten iåea.
]1,: ocb iortl ararloe sarlie oe'.ee:lde. Jaf rir. lå ti11 sjuki'.u-

set och etter ytteIliF6:?e
ett rer
tinnar vå. vl dlårr nu ned jgr4. En
1ått hal.sinfehtlotr aed shl1tr". tonciller
konetetaradr6.
Etr e,ide lnfelrtioa kan åtfi;ljes
åv önhåt och
stelhet i fiuskle?na. lellcil:lin
saitea in och nonns o.aliner?-deF tätt
kost och vi1e. Fenkoqie iFea in:hkt,e
Jaa äet JÄa såa loua !örs sir Btel+
Eed h.Lt 8!åindå mskle! och orä?Llt
!i'e.{ "tt "vcre d! ii3t,
skulle Jq
s4Far att dil had. lo-sfirlaminF"l
Jar:rv
henae b-viiain
och då lcn
efter 4g.ma capq ve:ksCe tl,-€ icen
to;. j.r.- ut hente ai1 er rronen$dl, !lalBen ver helt rt.!-r enjlkiirc
hu^ch iväF
ndre: .rirA.
Clatt skaiiadF bon
och dd kos s:re!ionen tiL1bsk... P1i;:sLlst elinlaC.e i:,! nie Ke?stins artii:-al.
JaB l:d i oi:ilv1 verket lntc fatte, .tt
.jaf lrrte F,-ni€t deita häade, kon thås
dea,
Jag iit nin ordliaårie veteri4ii?,
Cl,aes
8{1cker, vet.oed.al!.
neil nuskelsjDkdonår son slJecialltet,
ta del re F-rtikelnr iakt:efelserns
ey Donnås teteenale och nina shtsatser,
att dat var
just dctta hcn led sv. Dct trodde hen'
också,
leea Isors!f irlsnin|'r,
son 6å,lpdcs
i-nte ä! specifik Jiir corFl ä. allårA
ko!sförIannlnq,

flEs
beoiirivniiFien åv sjukdouen. I iuskeltrådErna
5å håi! ird jeir uDlfattat
qed 6tt Eircket Ldn,_t n{s fölkortet.
VLd en nuskelFkada
t111 s.o.t.
elt:dne
en stot si;nFd av deits n_nre rrt i
en *ut.ruereftrilaln..tion
tllx:er
e]l:r

tsuEkelvånsderna ooh ko@e! att t blodet wcket övelsktida den nomå14
niingden. G6noE ett blodptov ku 6M 411i6å fåststäl1år att en sådA. hÄr
akut ousEelinfl@&tionr son Eer kolstöflenlnF förcliFper. Vld kolgfijrl@inf. blloås i nuEklaua nJttlksyra' 9oo Dåverku hJärtverksdheten. ilår
en häst iLö! l korsfirl@i4€r air det hiArtstt son inte ork.? Boil DÄfregt!1nEen. DJulet nåste oEedeilart sleptonen insiä11e! si.t tas r 4rbetet och

5told o:ulider b-vj.tuin.
-lick en b-vitminJektion ul t/A del av ?sd en häst bruk2! få, *"rcte
att hon väI irnalpast s en tf3 dele n$st' hon i;r viil bala huFrCetr d.n 1111a
Strulpdl Oeb så siruLle hoa dessutoE he 10 E1 3-korbin datlir_etr. t[m notionl
lnre! plötsligt ?usdce hår inier ute koppeleotion Yerka! siiktest. Ännars
in6a restliktLoner vad beträffd Doiionen, 0u ,-4 veckor dr det d6F fö! ett
r\ytt bLodp.oa. trornalt 8.o,t.v?!rde lifge! tå 15-20. IcnnBs 1åe Då a8 I
gEa

Doma

gsr-lå:-s:s-!9:el g:is*:U€-
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Först ska hif siigåst att det absolut ldtr år nåm! ve1lP Äkodna. lt€l den kan
och ba! aon lede segts d,ykt unD bLdd våla hudd4t. IGrstin stHl1e! i eln
u'tikol den fr&&e fBehöve! k&ske oo]8i derå 3-vitarnia än edra lund!4se!?r!
?å nj.n.frågå on Re 1 fö1€byf6dlde syfte kutroe lckoMendera eit ettra ti11skott åv b-vitsitrelr fj.ck ja€ beBked onr att en för:lndf,lng 1v .1en nomala
til1för6e1d av b-vitditrer ke yF-ra on orsak ti11 e-tt korsförlsnnin€ utlös.s.
Det skulle inte vda tijnpllF1 att utaB oraak öka b-vitsnlntlllfö?eeIn! den
efter en skada sla d.Juret ha en sto! oiia{d.. 3-viiein€f;ns h;iälter fevem a:t
b:yte ned Ejölksyre I k!o^!pen. Kspp]öpnl4Fhädtar t.ei. fÅ! efteP ctt 1öp
*"a å"o njdlksyta' eon "s ?i:lloo m"d har
;tt snabbt-;]i
b-;iieiier-för
"t
bildals av ssbiingni.ngen,
vårs corFi dår aog bäst av e4 e-L16idiÅ kost oed jiimr korrtinterlig nänFd sv
b- och e-vit&uj.net' soo också h.r betyalelse i det hiir sendhdAct.
tid Dornas intråilfale korsförllMtnf issakåie .iåF hin utfoliklnF. Pl- PDnd
av att Jåg vdit sjuk har dina hudd inte utfoldraig re.1 6in vdlira r:DBt'
De bar en liinfte tid rillerdtats f,ed ett vii vi].ken ia+r vitaintillst:ott.
teiniselst iielfodgr ute extra tillekott av nlg. Donnas haLslnfekticn 4e
beqee krop! eD fö.svå6ning. Iled*åtrtfcn 1 b-v1tetnti1lförseln Är neå sti;rs]a
s€eolii.het den utIös&rde faktorl vid hetres korsförfenlnq i för.ninr nod
heru1cs "extLoderdd.err sne!91' när bo4 konne? 1033 ute. Dä? kan vi kanskc
spfa €n kd,noligh€t i vÄ! ra6. Cor8ls är nuskulögp-' nåRo: tunFr hundsr ft'Il4
av kenlust och aLltj.{i pÄ &lertent En Jäd b-vitåmlnrlkedcD I r:osten i?
keske hågot ett tänka pg..
Kelstrns va4anile ertikel hex för n18 96r9onltFen tet;'it vildi't t\YcLet cch
bE! hjdlpt oss alla lrd tl-l1 att }aun& fåt lätt sJukdon faststtlld' g
någon'hud skuLle dråbbas ?v s;-d&å häl sl'noton, faok Kerstinl
BAtblo Assdson

sqst E OE Coi.sl f,orlA.
Do! lÄr bollittoLs@ 6n oorgh tuliotte oob hoeeE letuE

yail.slld.gr 1 @buA
B.it Ell)d!.rg b6h&r$ ,åte Elc !åg6tlrt !o! bae hålilg! @öRr öat krr log @
qtoL€t Bgr.iå@&s p8@ ',ct11 rla i[tyga.l

Tsteli!år€a dl,egaot!!s&d6 q@ @ lb,stot:roll laito @ ajffireae aa å!då
ltokug E*gfut !&f, octcl! .I\rltoJio. tuu.e 1L0l Fua!. 14 6ePt-75 sh ud$
gla?ldlteta bl"or h@ så tJoqk aY So{i. 4:i oob vltelJaar eii fstlt@ törb.lrilil.
EIS pÅ ea Jält.lru1t; SiL. tt.:@ bö3Jq|iå aål@ slg totPlrilc h@ ft'Drött av 1 !1!
"
Elllor belÄtq aed al1 ?-p!aä---'koprSet HcE rlöFdon på h.a6; Dot g:iyla ryF
-{AagFr
doss eft6! dEgo !r AA vetod!årea oberö!Å st h@er
rBkBqdlt k6 de
oslålgr rrtfel&do att ti.:!6 hte haÅr ltsoa DJ6t.k ooh llio neU.! YiDilo !å88
ujt-l lts;:rii.lEdiiS blåCcdeo E.d bosLu-ålalhGt ett te Eir
taot6 pa rr].lg.
o.kyldLge ErbdlGr€lÄ tlIlbqb L kqAltloa Lga. Oe Bgea€to tro ds€q& E
r4rts e-3F!l,r oob Elsdrg Eat a re8sl. J'ultoito dqelb.tseo YlUlgt log ti'lIa
plötduatr 12 dagil cfter do aoMlo EoakoGtttdd, då hon bltr eyoket iAIt€.
!o! lcöp b t en böEa, r:f.utta4e sEArtE4t ooh ttttad. genq h41T6lubar gLeF
].ö€a Ugod. JE€ s\fnd.eilo 1tåg ttll frtorlDttr@ noa haaor Jdg dortåaktå Etu N
ett, t1km koast€ sif,]'l€ tu-:l att, G1Ea. ltd lato bL-s dot a?t d*tj hopP ståotto. i€oa rte Jag llet *1!L El! slg höE att Jsllette bog bailr rtg6 toil .Y
L!å"d. o! biåd8&anals opoatl.@. Yit€ob&t.uotlolrbl.ocLoCegr vill@ Nolltsl
rtuAi@ gry tltoa @ h€@itc rpruia ooh bin dg rbga t!ti.8t lålta rer86 6
trsr v1 ko! !s lålqed.o Jag he@o 6r@ @ tt@! ooh I ' Jat
be@o3 illlstglc.
k6 tlUballa hailo ter ?ugtet 6 upP.åtbtlg {yior 1 @åb1tE ooh bleT lrAs !å
clö p& gräEm tlL1 DeAFircL6B att Je.sr E6d få!8kt deo aY & a'bi oolgLtll
yt Bablt dets t siosBi bgrtaate frutdr för h@€r 11". Xl' sry r?eHt eft6
m f,ö:.lite, @tig oeD !€3 f,ö! qtt @a aÄ3m qp!,Mtfedo or{ oc;rrEot Yr. troilibt
l6ct er d,ets l'-Erletscful1 bUok pÄ TA! ttogla rtlÅLetto. F.oolG! !o! pA e!8@8
flöa yt rpp r gltc tsags lee:op $Y luustäadlg Dladtrs ooh Eilrs tVI lli
gg yÅlPrll. !811!S ::ut ELitlrorgsE, pÅ n.siektf,ullt evslåli tltbÅ. rl pl d.t
itlla [ilalaot. tuXtG Er @ bl1a aY Etolthet, Eoil s lls ea qsfÅöJibit ooh
et
up,ly8gcl lil d@ attwr roaor4vol@a. Ea log islant
illlf,roddtållelF
ra !t!ål nn E 6:lh, as ett byie av bgddd och hol åtcr8tro]G ti-Ll dls uilrrh
pukter. ,Ia€ rclgao ?tot!.!ercl ooh tltoraed! hoioat .tt pA Broil at otöstFitds hårrtrlFer kEale ,aa ilts lltlea dg eBil tllea f,tt opoBtl8 ooh- Jat
BÅ aåll ooh kgq
yl är ootod 4yoklt öYqrEdkaAHq Yllle bs! tlte w
oqh adorsöke tlrs oti allt E YäI. ltlE oiedellsr4 frukte E att itulto
lkulLo k@r llda nr ll.moeoE iodårr JaA 1g oskEå ?Yak@ e{6! hs8.l tlLIna! Y6*EDlnilt@ @lå&do uttt?olt€ be lget år.! l6F
gdoA pd [Jöl.k illl wlpe.
rådlar u!*ikrtad€ gl-E f,aal@lisd8a ltlatnos. EsA olrid-! Yloq b@ att d r11r ka!
tdn dr6togi- r ladcrlolrie itks Aroål{gtr te" b6us ca spftt! lt'r att föld.dE
€r@turlle roster i llmodoB oob. t@ ogkse 6ku1Le 6ttel6ra [Jdff*örtfaa.
tottd
Ysd-

2.
lottc/
]grttaga.
!öUdda 0rgd E e}l& Yrlpd llol lro!6 k[pcni och tpcru
pÄ trodj! algo ocå tag ala lyoLri ba. & v!oh. rfts lörloselEgo 3ör!äDraaer
ooh tlulek.ytan.
r11 il6
tlllståadrt !6r Jull.. E@ böllatr irDpa 4t1uto
o!.orgBfulla vÅli h@ d VI:l, Lch6da. $ui ll.v v1 ldÄvslr. @ Btt ho! itpbbrtr
telirg..iulqrn. (!önod11g!a etlupa!, rfö!1o.Ella.lFst )
sv rA€ot rt Lllslr
tEud.r Etola ilcaer stiblotLo4
D.t au ksll}llttr
@Lb vLal-t hoa nt.rtrib.l
t!rl.or.Å.r ooh .A tDst rl E! \yok1tg8 ait .. Att. yt !ådaet
oob kalolu.alt
yÄr tt} Lörlaar vdDor td,Urtbt tördirF. ooh bd !åsn tLsr verbA! b8
ne! död Ia l..ECr. Shrbt! ÅtgfErt.r ru Du Bödvlail:.tl @h Jag tö!.öHc dra rit
tlL1 Elr!.r rLr t1Ätgs. sJulskötold.ikealep.! ooh föruillad. lttt kök 1111
d lltoostyrlr{Eldrfrfut.
tl8 t.g upp EIpo! föEllktlgt oob prsku..Eal. !u!ot{@{6tod6.
S.ds 4!r.1.
Jt6 bolo l.rtärt öyc! hol,r boDpo, ff€pto
1n b6[ 1 bm]'l eh Lå. ba[
16 ltt@ Llda tl&ld leil lq&1,1 ro låa
plaoer&i. pl m htut omlör ttlrl4.!.
Jtt tlbdc boro! flltlgt t!Äio .u .1Ag
tLl1 dB ait[ för olrl<ulåt1fi@r.tu1lr ].It h6o! vllr.!
korl rt@a, tog uDtt
holon igd ooh gJea. IE{oi.@{ctod@.
Bft.! o*r1!A d tlGr
!!b.tc halr
hqn håstrt !19 tulråollI8t
16! rtt orb t. dot ott !u aropps k@Ja&. Sai
skaEo 6!å!g1BS huruillt ech Jaa fUlltori .tt JaA t'lel.i d@ hÄ! rondo. Ulpfyu.it
åT 11! Flosnot fiabttlaalHi|.
t.v ,6t s @ll 16.118&g 1111. tlkd ron
ed6r tido l}lvlt h.l,t tDraH ool JlC tö.råb.aA.r heEe .it Jqg BJola. dtt
bErt.. hrrt Eolpi.rd. n1p@ altn drcplE Lotot (ljöltcrsetttrtuA) frår {
ö8dplpltt ooh rA cgt lE llfTft
tlot hs tlo iboppd Elå balT'ttrls.
t1r4r d.. ooL Ett. lft.! rill,@ bC. Ja8 h@or tl,l1 t1l@ ac pJrtrlaAo o! oob,
eLlckad. hGd rG oob tn{y1f I@d. ha tu bor s1u EG 1å!€rG rtEtdor. Hd
kud. 1At h@d atr t@ båat lltc t11lr&okuat led tiöl.h tör be. bohoT. &
kolt tlit !.ru. LEac v1 övqgc Dlprit.! ooh bölJr rlil Epltlaskr. yjÄC.tta
g!.tkeBd. rld d,
6taa1u fdrrtmda ha tltt !.e, !!@ob.@(storåtGd).
rJölkba!.! &d 6 tlLL rylrt cdttlt8 rrti-t vlaaa. hd 61g @ dq 3@ b11d.!
sy ea rlLtlg rtcråts.. h*oob-@h8lv v.okr gålDl börJeco be lspq DJdlk fråE
ett t.fat eoh ts v.oko! A@1 tog he g1ad.Ut6 tl Löttter6 d[ fl!g!61. I
r6tt t1d våit. he tl1L 6 orl.lrte€li8 bllil .v c! lxeftl,t ooh vl1}yggd öo!91..
F!å! det h.. ro tla v.olor töUn. be d! Dor L tr&tgård@ oo!.1å!d..j.g eJC.lt
@s!@ho3. lf,tcrhaC t4 Eolgd gtol Ätrlblirtade d o!! lr!! d@ oxt@rdf!åa
hgril.lrE .d rtnbl.t rlt tuLLJ, llÅc ncd rtuur o6b 4s pet|l'Jeao reitiln&g}
alrtlo.! .y nlp@rooL dg Drö rtöutr aöJr ooh t11lt!.drtå11.1e pA il@ vånil.
ElprD ooh bst Lå!!.olt!ll^ [oil.!. !tl1..a nok.r deA aå 11 !6{ d hJåttBlgrod. ohool EDptåoltt il@ oald.utrll lsEtug.le Jullc haltr Dlorlltotat olt
.! pot.bt lllultf I t
llU llgrli !.rt ytE röd.a Srsntt
rv Orutg.! trnEill.r3 .

R.daktöro !t',t aGöåE .åväl stav!.t Dr qdn f.I.

laufi* tör 1å!a ooh lJut
påh !.d t,".rörLr6 f.ht !3 I .oh pl ör@d, brölt.trlae,
!Ett6!, lrk ooh
löLd.I.0.L.

cElJrPron

Låt ols tltta lltet

ee!

pä

-

uEnrlm.

oerite!, Vt törJs

Ecd.

utsttlllDtqs. Vtd bqtyd.ct

do olikA pdslAttDiagdDa j. kvaLltrtrb.AöulnslklsBcru?
1!. p!16 b€tyd.r Att hEdcn är godkÄ&bu i vad avsd Grtcrlör.d ooh I u?ptåttnitrga! åv lcrtef,ltetd
2ra prl6 båtJrd,.t att buila! å! av aod kvelltct t våil avscr .rtcllö..tr ooh I
uppfattalDgcn av E.ntalitctc!
lra pri! bctyd,c! att buA@ gr 4r eyck.t Aod, Lealitlt I ead avr.! rrtcrlö!.!
och I uppfettairgcn ay ocrtalltcta.

1ta prlsteggna koEklElrs
oerlagaB 1-4.

seal,ån trsal

?ddil!8 i kod@!6!skls!.Ea

o! pls-

trörsta pleori.lg4 I legrakla8sca ke gr cballoEatecltifikat och pl@arhgrru 2-4 k6 gr cbull.oEatccrtifiletkvalitct.
tftrr trc o6ltlfikåt tllLdrl,as lrual€n oh@plolat. f,uaietr blir gqE!å!14!4Sg-

cheDlo!.
lö! att bll !!!g!å!LgiMchg8!lg kxevs ingcntlng .l4t åo .n riltig oob
v&qker cttgriö!, oD n& 1!t? tåka hö"a till .r !n&.hudra! allc! ttll nAFn
ay de iaktåu4dsls.or f6r vllka gqdkäBt Jaktprov Br fast!te116.
Åv !q &ggg!lgg!3g!:!g Lråvs !örst ocb flÄbst ått d.n dbrtet !18 fld ttl1
tr. fö!Et8 prLr i dcn syå,rsstr \rd.ed.sklaaacr' u r. lldr lc-ltdE
ftg ttll
plov I LlaE! trc vle förlta !r1.. I klBs! .tt' tilket föt upp tlll klas! d.
P6rsta pris I Llass trå !?rit€rd tlll plov L kla6. tao. Xe ke ock!Ä te
rätt att göra plov 1 \yd!6irklasoen. oftcr aoilkiiDde brukaplov I lägrc och
högre LLo8r fö! llrprktlvc k1es6 tf,Å oqh t!c.
D,irIcn för tlUdelsd. av lydudsoh@plolat kråvr oolol g4!g!@ !.rii!r'

t{g€n Lee.t 2rs p!1,! i öppd kla.! på utotåUntDg.

För stt b11 brutarroraohdoio! kreyr å.nu !or. F6( att övcrhufrat.8tt fÄ
bitrJa avlag€e offlciell.a prov L de tt. k13sr!lt !o! ke l.ile fre ttl!. ohulloaat lrdv6 först gpilkiiuda plov i b€vakning oob Luaktiir.
de
I& bölJu !.4 grod.tilågud. altessyr' foltsåttc! 1 cn lörbcrcild utbtLdalla&
svlegglr offLoiollt proy hcit bosttnt etsl dtlldLpoiiaF fö!
kLaEqr aplslltt4lr
godtiiEed.c ooh fö! uppflyttlLr8 I ntiste klaEsr lå9. kla!6. Vide? vls 3oakä@ilq oob uppflyttlinadpoeng !:€troa bög?. l1r!! ttll s6getkl6slr d.& ctt

vl8st etal loliBg b.rett18d t111 certlflltt och dii:r dcn bua cller dct cklIBg!' aoB hd höa6to poiitS lA! c.ltifikatet ooh g! f1.r cklPerc bu apEått
eoripoöu8 ocb LÄt6 får lä&rc poäng ån lt f!ån dämsBt för.8ÄcBd. tllld.lag
ocksÅ ilcssa oertifikat.
FddtoE o! dån{n. Iyillad6noEent år hudsm oolså aplcialut}l1dad. t olika
bruk.grcE. L.! d,et iir 1lts .o8 led dettar ute fö! ett lÅ ttt.tn @@oheoloE lräv8 alossuton erteliöla p6!11€t' näaLLgcn 1ä&8t 2te pllr I 6ppaa
kla8. pA EtståLlning.
JÄdö!.1s6rtra 6Lår hårt not uistellnlngshoDplo@t.tt tyckcr Jaa. gkulk Du
iut. k@s krärå liiet De! 8v setli.ga ut6tälluingdchelioas. !.r!. .tt go&tåat luakteirsplov, soE vlas .ådee öbskvtilda .gc.lkapar 6oa noryfsthrt
ooh tillSdngligbet och soo se8cr nå8ot oa tcEpers.Etct' io<llt ooh froÄtude. lascna ha Ju ko@1t fle sspraglts.n !e öntktårds Lu! agcarkapcr.
n& talpd !o!t d.a' föllold ie Ju aågot vtscntll&t ls.tlrpirkt, 1..r.
o! oorti aka vsa alett, v&kea, fr1Dod.lg ooh soE ltorbortalsrallat. bö! Aa!
vua eodll8, dvi6 och 6 jålvBtäldlg. Ds bör vda sbatrvllll8, f!el.i,
h. kqplust, EoE kds](tåbseeo.kaprn hrtar.
0&

ookaÅ

0! De 1nt. koll.d upp 6ir!.kap.e bo! dc oLtka !a!.na bolgu ttl1 llut
rorda na@ .tilalt föt ctt vl!.t uts.ed.å.
Bsbro Årscld
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och

IIPPFöDLq.EröBsj[(xtr

gtI hd ad.r år.t infört cn hötFe le8{stlcritrgravgd.ft
för valpd tlLl
f öldldle,
so' vid pmrnrs tirtiuu
ii' Eä "såä*da evcr 68._
rl t6r.
"i"i.i"-i*'
SoE gg+E+i.!gl' rähu
S(tr ett föråildladjurcn Eke hd 6lbåL]lt 2ra Drls
-'--"-."
!Å ut8rä,l1altrs cll6r hs cröwst p"ic pn riut5_ j;r_-.;i;-i-"
Fdrä1drådiur.! 6Ia elttså DÅ 4ÅSot 6ätt ha prövata för att
rcdkäMa.6oE
Bversdjr. Dctta är cr goa'törj;;'tili
iåiiliiriiå
åjit,.t .tt rrm1"
"ii
Bod eecl..
hl,lgt uppLysning.n D& trctnelklubbcn år d.ct dc }er
loa gellcr soD aycl@altte! bd.r h6la tgli.-- "- ovil eFLdå krav.n,
I.Eud.port 16/75 f!N6 tlfölt ön rotls oB lkälpta b.oilie6te.r
för,._
Bc.stlGllas sy hud. I d.sse hu kravlr pÄ
tut
föIJendcr nlnst ira pris på ut6tät1df"g, zr.-pii"-pi-"iltliiorn*
"""i*åiitii..ätt"
E! Fod_
k"lt i*!- b!u}6- €Ll.r ksaktåirrplov åite, rå""i;;;-;ii;;
brn6t 1!e
pris pÄ lydaadrptov.
I (lessa g.Dqo lrar vägor cEclLcrtiil nc!!tc!å6 lltat oJämt, tyckcf
JsR.
1tå.pris 9Å.utetällninB betydc! att huden ät nvck.t rcd kvatitot
cxtcriört
lrtt ooh.!but dctte räkns6 soE ayarsEertt.
2re.p!.16 pÄ utEtällEing b.tyd.er att hudca Är sv ggll
kvalitet cxt.rlört
a.tt. Io ctt 2ra D!i! kd utc.!äkhas.oD avclED;;it-u;;-itt
konplcttcrae
D€d Bodkåiat jett- bruk!- cllcr karaktärspr"" ifi.i-iJa-Jli
soD ju.Le€bår såvä1 D.rtelt.s_t aor .rt.riorleac;uirg-"ii.r-r.a iuacn är korad,
att huilcn
fått DLd6t 1,a prL6 1 lyabatl6kLåssprov
tre.tt cnd.a litot 1ta pri6 i .!tr!iö! vägs llka tugt son cn
aå.tsrk 2r. ?
Pö! .tt N.uolkLubbcn ska hiinvlse valpköpde ti1l uplfödarcn
krävs,
att. alennc
uppfödele.förqåikrd, aår bI a r"tt;;";';-t;-;;äat
frleka och cr_
::llt.y9::
rqrro@!a18t
godkåinds hudr eviints. hr ,är6klld
förrdk
u
f ö!
Fiilted.
vilka Ärtiertr rcsr6rr€rs ,r.""t-i"å'""ipiiiiii'frjr
octsE trrttt
-uppfödac,
fårtstäl]d
_

1 Är.

Slullc det vs6 €n lda.Ll utöDl..stt ingctr velp lefiatlclealcs utsn
avclsEart_
t.ladc f öreLdrd och up!f öds;försäkr;?
Bsrbro ÅBguso!

Yaltdry.
Ds hissgrladc ts8ske lä€te 1 fön al@ci ae f,o? @ f8lslatot r@ LåAtl att
lAts mttl.ta EXlhud.Eser tetXa pA ggla ut8telbllgu 1m lp.o,-cll E!1h@aBanFp. gB orEaa ret att sorslr å! oD Ellheiir b$d@ På hjåstrtr hr
!å!tå oorslBgare rot ett do$o kuntllga l1lla vowe egsatl1g€a tulo lörJE sr
s tull' LlukshE{ son I !1it weprogEl@d f4164 Ede! h@dratals la 8Yä[tl ad
E1l.h'Ea er ator bosk pr hås*s och ko!. Jag blttaite @do! .@gBtsF 6 tftlkal
t I g@BL trs16h Corgl L@g!ol?:i ro! hedl8 JuEt oE oorgh @ EIIIEC. Do
år slaly@ av ls Joha Eobga oob hs poåagteru att a€t he rlc(c.vsr 8å11or het
6gaa go!g1€ coh il€ €rfdenlet€r be belt 4v alo4 Edot e! löUd sY åri Yl IaBlLg
6ha tdua hes |s!gttr16e. tt8 del-vor bI.a.l
ntiBiorttetsu a? oolgLuppf,Bdasr och uPpfödare sv e11& slsg! ut8tcLllllash@ds
år lyokot okl@ ollor bolt ola@18a o! ttl*a aå ouka 8ruil.8@€loPsm ltr Lcl
€! Ell.bEd ooh raa .u d.13.! A@ frå! odta E66rr itat rka fdEst osh fllhri
!öfs$La törkLsc d.@ !H.Lhåd.
9Å @ t6rd6mlp k@or ta pÄ 3'!t tält !c0 får olle! hoqEgD sÄ k@cr hs I4e
lllct att JåBc d@ ooh Btrotr t hl@r .lla firrrdL att stoPtn bona. 6 s oor81Blp Lgae! i! på lgEg fålt YllL ha ooktA JEge ko!6 elle! fA!@r t!outM.'
IBE e bo1 acl mLbuo oftors{ be rill 4vpe.d@ I hålae Dq orrrl8rto, ha!
hä! lnir se någ@ sH'llnld E@ då8 11&6 .! lyoket Eior ooh Yfktl8 r*LXtlqtfr.
ttgde tcal.en Jagd hl.tr dlt ooh dYorau't rA 3!du8€r oorgir tut t!åa ltdda
helladr boEtlalo L @ tkocl! på lltim av l&ltei t].lsr Jaga 1! do 1
etilgs
Dctte ä! €11Lastb]rt6 pe T11I@ .U fe
oD höa oob hÄL!e! dou kro dlt.
tlila irfdlg åt bEsgtqd och uie .id ilr hEd.D totalt Tairaglöt m 811å!qn
SIAE l6u.r @ h€L ilo:l ox tJiiLE trtinllgdr grooprtlct'ls! år att tqa nlDo
tår lölJr EUå rieta d.o Lä83 ooh k@a 8å totr sLtts oab ].itgB pl kruilo,
be sh åTs! kre 5å fo* pe fUrsreEs både. 61dox Yllkot år ryo&€t Ylktlat ooh
he få! bte ltslJa va11a f,örar Ef,op!64 år ord6atlltii qtveolrlaa ooh ttalt ttdlgast Yla 9-10 nfuai.or' &r Eo]lro sicl'rdfl
nl&b8a !åu16kor tror E+t oa Eg htd 1ä! €1t Älbete 6Y u g4@1 hEdt !o Ja8
Et 1!ta eåkrFo täg 4tt för.tö€ cn Eg hEd g! 8sn@ att lats b@8 !öUr
s taM.l h@d. Ea! koeo! 8r'totT18 ett 1å4 eLg dq t8l3 hudil el1e aå1tt'
@o! osh utftokls 6ö1 6€F! , tis töraöL slit kolq f,örst.n
Talper dB autsA I t!t&t raDeb€io mdd 6Ln löra€ 1-Ä!4 stg €11d!8't'b'l@'
Eu å! rtÄ oorSb aoa f,öfrll5BtblldBa Bltsrrr 3Ä här rlctEr lö Eobtal
t3åH@ å! att a colgi kaa drr.E borlr.t e! tu8o! oollie råAa Dötr ooh Jtg
ba! @1t DAngs Ed gonoa ett iblE bglkap vllkÄ betraktatr a@ @öJllgo tör
gr oo!8L!'
!åg@ hEd ati lå bu&t ned. Ja€ tror den vårkllgg ortakon tLLL detq'
acl aär
sldl].o!
@
rtthet.
ODlgt!
aog
ot.ollga
aliB
ooh
Eod,
ooh
sbYisbqt
rtoa
he Jobbs !d år allt!.it raao a'tt Aypa u bh1 o11or !ot. Del oaYbEtet !Lå118i1'
If,rh d skA]-ledc bEd ooh
tyt€! lir DE! til1 bEsvåa åa aå€ot auE!. FA! 4s
torL/

?or'z/

2.
Look4! r66pekier* eadoet .i_ hud ooE är hpateL 4cg ajrt lEtJda slg 1 r€6p€lt,
eB hbd aqo Eletl ö! lt.r.e 6:! Les ltott i:r iiio t1f1 q.,Lct Eytta. Oo g! oD

f,ö!!ökGr td B1g jö:.bt ca octgJ. nI1cr rrn.1 ;,r.ad för is dclq, d?al,le! iu aff_
ild Dcd olblct burod o.\ do lt ii! då lord co/€_1il Clipcr h.! 6 I uoEe!. rtag tror d
oorgl he q)roket s'i;arLaic grrnp (tltar) 3r cx collla efiea3o[ Jag atdltt ,att
€! ols vdlte pA oa qdta or:sfuG oob alot ii! tr1:: ox6B yälder 6on hEdo! tqr d6
t hEla@ ccb få! Cr! cti c?:lrra.: h.1a r,j_de5. -,t_!t delia tT TålCl.gt 16!g t1Ä
ati fd!kls!, EoE fa':;a: ilr a:.b. or -::i jt!.ia tl: 5',;:aot olrcffGi crb a6€ hEril@,
€å åir at€t caöJll3t a.l.t L1ar1 e;1:d Etr.-. i,:jrd_j:r, :rö1elsc!.as Fr cå kvlo:aa oob
h6dq ssa i!&1 .tr.- r,a.r kc,:r';iljl d.r:i f,,ilr..: r:i, h3ilel irels hiolAen i r6!s1sr.
Er oorgl 8Ä" alArlg uad.ra! jGf b! r1t.L dca tt;cckar4, cn hJora på 2g-ro kor
led ap6dkal'/a c.i r1-i-1 upi)l-irril43 ioL dö.f, Jcr !.:.,i-.Jg E_lt Bod on ilottB y111
Jag o@1äeta att 151$.leli f!åa Ji.€r. k* h|ld rycke! a5l, få Jlen ld-1gletora
bAIl uor liys då il$6 A€ 111L.. crrlto c. {t:hlt.jt t,! ,,j, ?oe :, 4).Fedr hgr, itä.!
oah örgra11t fEr ett hål1e liorr4 i tcaslEi t C(,. i:.:ike;. :l.l:i;1agcL. .Ia€ hd
h6!t ou-ko beEkrlr-j.tgaT cv oorajhc a.i;rd A..:.,'1ud.y.:._l:"llL.k.:.r ale! Deat ael.lEa är att !är kot 6!r!"F! lE.Tgei' c18 oorgtr f11,r" !:,-,. Jre w.,ai!a3 rq kou
akull€ befl$å €J-g o-r hjJ- i:i:l-t-J)lira3.ic ,!.alt,, -.i r-r r: ..: a j.i .1_igji ior oc,h rtÄ
u!!. Co!8l! urdlyl::etl !?aii.rl i1.4, -ortl:i:J.rr}v i.j!'j :OCi Jerrr I !.:! ea bstydLlgi
eaklale E6to,L o3h .lca BdealF_/ta. A? illrl ]-r.3. :1r.i,:,1, lr:.ai! gri},J! ryoket
IAgi I d@ vaks dsLct:, :i'tri I .oya:fii:' L.-, ea. L:3:i s!r:!r6;.. l: f,lldlg,, fr.@At 1
r@ rtktdlag sft: !i;e l-iitl rj;:q3,u,lc :,hl! La:i.! .tj.1l iies-;ra cld@ oE ko!
beeoero pÅ rllke:r lä.1, h:l r.of :.1. .,Lrt-;. frlig;ij..
.ta::'j:tr jloo tatlt dilr oor8j,!
El't ctt b8@bll.otc s:Lei ij-1i!.:11e" i:rda c1 L:Edc1 l.l.airä:,_. !ör6lao,
vtllrct år nyclitt o?:r-:.:i'r, '. r l:,; jr-.i-.]F*- a: :.;i!r.1 -:. ir:it,: aarlref rAöt
!åmqate Jag aågiir'!-a,it:l- r.. r:... ' :i._rl.:. ,:rr::,j] v.-.:..-: rr.lrtrlgi nlirk! tvår!
Uv€r b*9!dg aT E.::eno -^.:l-l rj.r',__.: l.bör:: ir::. 4lr_ }.l'-.r,: b.f:trClbA Jåg här
beekrLvlt^erlcc:r6i.bjr.-l.r-ln:l:,1::;::.1:.:.r.na:.;.j'...j...i:rjriea2-rbJölb
Lorpyoket, ri!3a-': o..:t j,' :_,: i::1: ii.'r.J.. :: -..'i_'j,-,r r:;.,Lji i t:-eLl f,A!. I[g@
dag å.! för Ltf,S f:;i o: arr.:'" r-. r -,r-"- f:,.r,.., l-C-,r.r 'r!.- j : a:t:loL, S6eib
ooh akålLddi, ho!6 ti iu, i:ar- i(.:r :-. i.1"1 : i.. ir:t .:i-.. :.:::. ::uE-\ ja€ lä@d
brullsldq Eku1lr la6 r:lJr rf.:!^. cl{.i. i.i:.::.;t
)-: g:rf,r4 Fos aorgh gr
'utouold6ut1:!.gt l-In?r4 f,ö! c:h drt i-. rl..,ija]rir, :b:-!gi {a ,.ahg f,le6 a6t
llao
tesler aor ku a!!. doE eft3f,eoa tlotr åi! ae? 1:it.i!ädaio, r@bba 60! IJGat, ha
6 EeLldt no6 och kt!3r sor ke rtrdäql eoa v:.1dr.rt: !Jo, Laa döda e rAt.la
ögoEbUokllgeD uis att 6s obke d€u. Dot f!s. ollJa dbe.tcn för Tllkq @
oorgl lått kah slraFsaa lsd triiohB aeD J.6 hRr hät h6}3rt .ldeet nåBrB d ir
er'cet6a dle k8 föträDtaE göE Ed6! lolMla fö.hå11@d,,! !A eu gå"a.F
ö9oröättu1lgsf drsdh 0.Uarih :t. l
I tro8lFid, lsorike B.f'I. llldor rdllas ooldIb till bndrs)l4d.EJmFpcd. Oolgl!
åt ob Btcf, hEd 1Li1et fo@t, dcn gills !;i1@.oL o.:d LEla aLg Esk€r. Nq
gåne e6it J. nÄgca ar ilo lit:.!o? Co:SL31tLe:rs.ie.! orir.t,, alet går bla att ta loi
s god vd! eller kotirlE Eedl c111:.utar hru\.'., det 6tr. tur€?t gn Lce!16@ h8r o
\Bil av E@e rao, i:i!.
_

JÄT1ESKöNA CORGIS

tiejr jsg heter JoJo,,..ja eeentli8ea har jeg ett mycket finare
trånnt och 3ångre, nen JoJo täcker
Bott, Ropa och jsg komoer bd86,
(bruker vankas godi6 o@ jag lyder.)
Vet ni våil jsg er? Jo, Mattes
Darlidg, Det 6äger hon trär vi Gitter
och gosår, bon ocb jag. ,,Du är si
6o så det Bör ont i hjärtat,,tsäger
Uatte och s:r bayter puGskefaset ut.
IIur hundaa skaLl- mån göra lör ått
b1i så go, nuttrar Hlsse. Bårå jaB
Jag år boddhund, Åja åja, relsh
cotgi cårdigad var lesed, hen {u6se
ocb M€tte har boadgård. Jag ko1lar
i! korns varje da8, och ibland
hjä1per jsg d6tte ait hota dem. Jag
6Lä11er och !y!er ded i bakbelen
och den tröBacte kossa får fart,
När Mått€ var sJuk bebiivde Hus6e
båra skäIla e-"r stack korna iväg.
Så aog har n€n lespekt neil 6ej,
När jaA kom tiu
nin fanilj
hade
de två dvärghundar. Inte våktade
de hu6et e1ler hede p1i på husfoLket
så Js6 fick beGtyr mediletEånoa.
Ingen skaLl så mycket som lifappa
Matte i ryggen och säB€ [Tjenar'
förråia jag talår on ått här är det
jag son bestäaner. Måtte säger att
det är tur att barne! år så stora
6om de är, för att had8ripliSt
tilLrättavi.sa
d€n 6ätter jsg p
för, Lillhusse
8 år gi.11ar jag
bäet. Men, nu ltår det blivit
ordning på torpet och det hår jsg sett

Matte gil1å! utstäLlningar. Iate
jag, Bli" så ia i vassen bilsjuk.

Jag t6ap.r oed ryggen i aia8en, Elokar
med

öronetr, drar in bäkbetren uncler

mig

och gör nig 6å omöjliB son möjligtr meD
Dog sks1l hon sl-åpå etr dnan Gtackare
Iunt. Häro'ilagetr sa hon tirr llus.e att
ruag tror JoJo gör 6ig bäst hennatl
?:ink ått hon kån5ke fsttat det ti1]

slut,
påstr b.öt ett oväder ut i
Lagon till
ford åv ea liten pehbroketjej, Hilda
6akter.... Hod vår ju inta van vid att

vi€sa hunclar haile 6vads. OBej.,.
Ho! rjöt sv lycks och placerede sina
nålbrev i iliE 6tåt1iga svåns.. Då tjöt
jsg, M€tte och [usse tjöt också____av
skratt--__.
Vilken cirkus, Nåja hon
l.an keske bli hyfsåd när jsg fått upp_
fogtra henne. flon försöker dopsa upp
6eJ med ätt viså vaal hon hsr i nu@eo.
Då 1er jag för oig sjäav, för ju6t du
är det iaget att skfyta över. l,ten nan f
få. ha tåIånod neal hetrner hoa är ju
berå bartret. Matt och Hus6e 6ägel att
JoJo är snä1l och väd1i6 not Mizzi
(emoknann på tjejen)
hos fölstår allt
att det är en valp, och ch€o vore dl€t
väl annars. Son tur är vet de inte vad
js6 har fuBilerat ut ått te ti].t Eär
odågan har fått

något Ett

försvara

Eig

mecl,

ton h€r lite svårt för sig tjeje!
ått
avgöra veal soo 6ka1l göras ute re6p.
in!e. fiär Matte fÅr, 6e en !öt och 6äger
UJ U,J tr'J, så r<omoe! jag snåbbt fra6 titl
henne, lägger mig på rygg och spErkar
Ded benen, Då 6.1örner Mstte bort att
Mizzi !ölat och sftt är tu6nt och 6l<önt
lian får inte va.å dun.

Vj. har vari.t på itroff, utställning där

vi

båda blev BIR.

f t(.itiken står det stt
/tott6/

/totts/
tjeje{ :ir fu1l av charn. Ilte
stod det så i oin inte, Därföt
fick tJeien Lnte etrs titta på
mitt Bode tuggben på kvärrea utatr
kulde gott "charnafisitt e8et betr
Tänk att &itt beE jädt skaLl våre
bäst. på kvärlea får vi jäat tuaaa
russbetr cirka + tinde ti116 det
äi degs att 6ova.
IbI@d bli. jsB trött tidigare
och då 6räver jåB tre! aitt ben
oelIan Matte ocb llucse6 nsdrå6se!.
uto' räckhåu fii. tJejen, trodde
jag. Ve ocb fasa, vaal fick JaB se?
Jo, tejen hade rrgrävt'r upp llllT
BElq, Ju6t då ropade Måtte och 6a
att drå ut alla eLektrisira 6laddår
för Åskan glrJ Pytlser det var
bara li11a jåg son tog tiUbaka
oitt väI iatug8åde bctr, Ordnin8
6h411 det vara, ty:ker jag. Då
gick charnen och Lade 6ig. (nitt
rano på tle1en),
Busce hs! nåesdag idag ocb du
ai<el-l Matte vispa greddc ti11 tårtaa 6å Jåg ha! ve?kli8ed iste tia
att sitta här och rita lader.
taevlig aoDoår hö6t och viEter
öaBka6 Ni alLa son lä6e! de66å
rader'
JoJo och
Mizzi

och

llatte RigEor

Saxet u! Arbetarblådet- cävlo--_-_
DU SOM KöPER

EIINDVAIP

En valp dåste ha tiU.6ån6 til1 6et.

:::u:::"0**

bör Do8såht böra
för
'is
köperen är Länplia

::: ilT"J.-

öoderPodtent stockhor.""':

leuaaig blaadrasig huld
tibetesk o spet6 säLjes biLligt
titl dju!v!ia.,...
D,r

Eitta! Ni några feetliga k]-ipp i
tidningslna' Bkictå itr den ti1l
t''cP.
Rad....

Lilla Erik bet.aktaile sia fellar och sal
- flar tarfar några *indert
- Nei du' doo är 61ut föa liia8e 6edu.
_ Så bra, 6a trrik, då ke fsrfar vakts
din kola 6edån ja6 är ute och Leker,

Fofkeson
Och så

land
Låagvåga

&f

koo ihåg att deo är 6od en baby.

vito:

- vet du vad Ki4a6 bräEslenibister
heter?
- I'en !'oag Ve.

var det fl6keelt_u6ia6ted i Norr_
teL viil en keråts be-

som hö11

Bravdi4g.

- En livad ld har du atltid variL'
nea au är du glavad.

.fuvsrepr,ene

KtlBT

':rgppuiil'vp,c^T ll

ocw

ATÄNDABD

I6R I|EL9B

CONGI PEIOBOIE

Eelbets- letsb corgi pedroke skåI1 vare lågställd, dtarkt och kraftlgt btSgdt
htryck: Gn dock vare röilit. De! Eldll våra vaLed och rppträAa lugnt, itrtelli86t dh Ddigt.Röre13eru 6Lo1a vard fEia och ledigå.
nusdr g@det slall vale rävlih&de @d vålet ocb intelliS€ot uttrycl.. ErMrdrtal6 rLåIl varå g@ke breal och flst @llåd örqed. Stopet skal1 våra
!Åttlitt fr@tråddde. Nos€l3 längd rkaU f6!hå11e si8 till huvudsLålas
!d 3 till 5. Noro sLsll *o@le s6lta. tålde@a skola vers jäde.
överlåteD3 ftetä&l,er Bkolå gripa tAtt över @derkålLeos. Uu6spegelo stall
våta &a!t.
ögm:

ög6€D rlolå vss nötb@ och ha@oi€rr ed bålets fåra. ögdöpp[iogenå lkola v8!e ruda och @delators,

öroo;

ötm ct<ola vara Bdelstora, uppråttrtå€ode och sv6gt 3tetsade. !!
liaje, eo tå*es laSd frål noospetaen 8en6 6get skall passet! gen6
ellet uåEs öEsts spels.

Eah:

Ualten rLåll r6rs gånrt€ 1åag.

Bå1:

KEDpa stsll vara redellång. &tgae! skall ners horidoDtell. Ijiddd
får icke vara för tort. B!ö6tet Bkal1 våla brerr och djupr aed lpptill
väl vålvdå revbeE.

lattait6ter!

Ftdded skola vara korta, grwa ocb freifråtr sett så !.ke s@ oöjlitt.
AElbågrru akola .luta tåtr tiU sidotu! de få var*ea vara lösa €I1er
b@du. trorler el.6l1 81uEa såkta batåt. BåtbeDd stola €rs Lorts, 8@a
och balifrån s€tt raka @h pstalteLla. Taesama sl@le vsrs dd16. ?åtE
skola vata väl vålvda. Ire så e1ler6to tttu skolå skjura Bägot fråF
för de två ytteista. Tteqldyons skols våra väl u$dcllede. KIofis
rlolå våra lorta.

Svea:

Svu6d skall vål! Lo!t, belst Edfödd stubbsvos.

Ilåtre:

Eåret itall

l$tg:

etåll hel6t vara helr6d, sobelfårg, gslbt@ eller avdt &d riiitbrut etinged eafärgsd €11e! Ea vita teck6 på ben, b!6st och hals.
Litet ?itt lå huwd och oa fåt fims.

Eöjd3

uelhöjden she1l vara frå! 25 rill

Viltr

åaoh@deo

Eta

@d€I1åD8r och

ratt. Det få! icLc vara 6rråvt.

Fårgen

sk8ll väta fråtr 9 Lill

30 @.
11

kg.i tiLeo fråd

Pect6tä1ld ee S(K:s atFelse

da l0 autusti

1950

B

till

10 Lg.

i
Hwuili

bted
lt@det Bkal1 vårE !-, --Ls den
och flat @llad or*"o]-o.o skall sMruo ..- skåll våra Eva8t @! tydligt välvd. Nacklnöleo får ej tt@!.-.ls fö!
stårl!. kinaeFs skola vara flata.
Itosea sl.all våra ooLtitrg 71l2 o lång och förhålls sig tiU hl$dskAle! s@ 3 tilf 4. Den 6kå11 9u1da @t spetren. EELamå skol3 vata

vackert fo@de och starka. Tåndefta skola våra starka, jå@e och
friska. öErLekds frdteodei skola gripa tåtl över 6dethäLen6.
Iåcap€geh sLall vara något spetsigt utdrageo,och får icke vatå trubbi8. Deu skall vara 6vå!t, Eo6 "bl@ @rles'x' får detr vara flecki8.
NäsöppniogåFa slolå vaiq @ddektora.

ögoa:

ögo!öppai[gåra 6Lola våra @delstora, De skol6 sittå gdska 1å!8t
isär @d ögodvinklamå ttdliSt darketade. öBoaen skols havd ett
dkarpt och vatut uttryck. h 6ko1å helst vara Dörkr och t1åoailde,
Eos t'blue @llesrräto g1o6ö8od tillåtu.

ötoa:

örooo skola vaf,a förbållaodevie etota. Äv6tädet rellao deE skåll
vus oåstatr 9 6. De skolå varå oadinärt breda vid beseD och bätag
r.pptättståelde. De skolo sitta låtrgt bskåt, så att de L6Ea vikes
tred utefter balsea.
Bal8eu sksll vars väl ut@ck16d @d krsftig Nskulatur. Dess lälgd
6ka11 stå i god pEoportiotr till huldeus kroppsbySSuad. DeD skall
vaclert övergå i bålen.

Italsi
Bå1:

trroppe! 6ka11 vara stark och låa8 @d vå1 utvectlåd 1äsd. Btö8tkolged
sksll vara djup ocb Glnligen bred med spptill eål vålvda revbeE och

Ed f!@kjutånde bröstbeB.
Extreli- skuldtore skolå vela atarka ed klaftig eEkulstur. Så9ål frebe! 16
teteri
bakb4 6kola vara kolte ocb stsrha, tåten skola hava kraftig @s&ulåtur. Tad€ema gtola vara gaa6ka dtorat Ntrda red slutnå tår och vå1 utwcklåde traqdFor. All.a Eporrar skolå vara avlåBsnade.
Svs6: svosea slell våra Eddellånt och liktrå tåvsvsE. Ded 3ka11 bära6 i
jämhöjd @d ryS8en och får icke vera rilglad över den@.
llåtro:
8ået 6kall etitrlteD vaEa kort eller eddetl&rgt. Det skåll vara
hårt.

Fårgr
[ttjd!
Vikt!

Villen färg 16 helst utm rent vi.t är tillåted.
H6nthöjden skall vara då aäta 30 6 s@ odjligt, Rlopp4
oossp€ts ti1l svdsgpets Däta 6gefår 91 6.

HEdd skall vtgå @11a! I0
tra8tstålld av
den 24

r) llse

@r1ea

och 12

kt; tiken 811åu 9

SRK:å styrelse

åutusti

1950

- blågrå Gd avart d@retiaS

skall ftå!

och

ll

l.g.

PeDbrck?

I4g4 de! ?2.5
Do@r€ | J Äke@n
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