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gå är det daSs för årets si6ta tidtri!8cnu6de!. Med å1lt ead det innebär av
ti1lbåksb1j.ckrtrde ocb fredtidsvisio!err
på väl8ångstånkar och Positiv odsor8
on vårt huadliv.

tlir jas strrver otdet "huEdliv" slår det
rin åti aet late kl'lnger elbart positivt
ocir när oan konder i kontekt ned buDdä8rte
t111 aadra !å6er får fre! en itrbli'ck i
bur olika rasklubbarEa futrSerarr och
naE sIå6 d€d häPaad öve! hur ofta de intc
funEetar. l{an kuEd. iu tro ett ä8tttra
tili huadar åv en Epeciell rs6 her såndl
intressetr r nen ofta år klubbartre 1
€tä11et ea häldr där stridi8heter, evuqd
och kltsliSbet lätt blossar uPP.
Jag har uaåer åreas lopp Bycket tiinkt
örär orr.k"rn" til1 att det så ofta tycks
gå s[ett i hundlsaonaEhegt och ttor d18
ha funnit ett Par'
Ävea inon hundvällden finls ilet Etrebrart
och de ser rå6k1ubbeD 60! en stege att
klåtlrs upt På iör att Bå hundvär1den6
iooo. oe qii;tt". ett det är relen de 6kå11
rai uta[ srbetar utesluted' för
"tirirt.
6ic sJdlva. De kan ha Soda ideefr ne! det
riitiiaste för dem är att 8öre bekeot
iåeeha konosr ifrån. De har intc
'.'
1ärt sia otilet sånå.bete och toJelitet.
därför iprlder ile båra oluBt ocb Elsseämja. oita är det svårt att fiDle oän!iskor son krh och vill arbeta i e! atyrc16e. det är ett lobb soD krävsr tid
och ootaoke, gåÄlka otacksadt. Därför

ett dänniskor utan föaeniå8serfaterhct
ofta ilrar stR. bllr detr förestäLl€r ia8
nia. slltför ofta sådaaa personet 6od lärt
föreninFsteknik i någon Polj'tl6k u!8å.irtiuöu. och ttärför to1" 11;151år att
aär qäIler dot stt ene och töroua och
irte ått notarbeta och splittta. JaE har
hött eo person i ea raskLubb sä8a att
den eoa inte ä! ilod 1 6tyrc1eetr ät eoot dlen'
Ett 6ådant uttalåndle visår €a Srov di6suppfattnin8 av vad å.b€tet i €n raEklubb

Iorts/
^edareB
går ut på, nen tyvär. tror jaA Asckå dån8a tänker sÅ. stJrel6en är ju
barå ett redckap och inte en Eaktfal(tor, och ed lilubb tjänar på ått
ba fiedlenbår son ä! lojal.å mot den
styrelse de valt.
ilågot son fbrväar
en anEtör är hur
skrattretånde
fornellt
det kan gå
ti11 vid sånDatträde$ och ;!rsmöteo,
Jag hår, si ofta jag kohmit i tiLlfäfle,
itrte.vjuåt
persoBer i styleL6er uteför
hundvär1den! styrel-ser
i lSreningar aed måqga tusen nect1enfiar ocll ritora kas6otatt föIvalte.
Där 6å! d€t oycket i!for@e11t till
i de flesta iå11, och jag tro. ått
dat är bra f,ör såviil effektivj.teten
soa årbetsglädjea.
Det forf,c]Ia
skraEner mer ätr det hjälpet.
Jåg ltoppås in{jea tror ått jag nu
slrrivit
oo Corgisäl1skåpet.
Det
är fs\tiskt
{underin3år jsg fitL eftcr ått under årens lopp f.jtt lyssoa
til-l endra föreningars
besviihe nedlennar, 0n Corgisäl1sLapel
5k!11e
jag vilja
sägs att jsg inte tror ått
oan i nåBoE snnån l<1ubb bil,tår så
esv€rsnealvettra uptr)löda!.e ocb 6å
itrtressorsde
hundäSare. I vilke4
annan huldföaeoi.lg får maa hö.a en
uppfödare säga :'r],ycl{ligtvis
Bick
6in tik tonrr! när häD fått reda på
aåt etr sou ti!€et
eD valp av hoaon
irte å1ls var 1ämp1i6 colgiäEiare,
Det ä! bälli8t
att ha ått göra ned
@åiqniokor 6on tsr ansuar för sine
v6l-par även eftcr ett de hår sålt
den, ocb sådarra äa de uDpfödere,
både 6tör.e och ni[dre soo jag konmit i koatakt 6ed.
Vi äP en fit€n förening,
kjsppt
JOo f,edlenorEr, det är en styrkå.
Vj
känner el1er täEler till
verardra,
ocb vi vilL åIIa verl(å iör våra
huadars bä6ta.
arbeta för rasen
det iEnebär en ^tt
6tor del djursi(ydd,
atL fii16ökå gripå in och hjäfpa om
etr hu4d säste I'yta beo, stt u?pfo:tra
ocb ta tlaod o0 d9 buBdar vi ätaer,
Det iEnebär att dc uåra corgiägare
hjäl-p och Gtöd, att ordla kuxsar
i hundliuisk-aF ocb drcssyr, stt hå1.]s
ihop och hJä1ps6 åt. Att man i svelsarbelcL :l(a11, ån6trän8a si6 ett få
frsd huddar som är bra tiLl såvä1
meutslitet
sorn exteriör,
suDdsi med
bra rörelser ä. så 6jälvk1orf, att

det inbe är n;got stt spjlla ord p:'r.
stt vl alltsÅ är "i Ii, ocl gc_
dod att corgi?å€€roa inte är så kändå
och populära, (endast f6r fins0åkare)
ksn !i hjälFac it att pi min;3 oIlka
såLt arh€ta för racen. Att råEk1ubbårna
fylLer en funl(tion kån vj nog vsra ö_
bercEs on, och vi .kåll ded gott hunör
och ned hjalp åv allå medleomar åTbetE
för att juEt 6or6iGällst€pet
skall vaas
eE av de bäits,
God Ju1 och cott Nytt År 6nst(86 alLa
2-betrtå och l+-beEta nedlemn6r_
OeDom

IBgridl Josephson

Trool-e
6ör vi ld8rid
sofr blir Sveriges djurc förste
^f
otubudsfiån, Djuronbudsmrnnen Ekal1 fusgers
6off ,kLa96rc i djuretrs stäI1e när
nlPon Drytcr {oi dJur6'<yddsleqen. Det
är Diu16kydd6EyEpojiet soo Bivi t
Ia8rid Af Troll-e dlet bär uppdrs&Ft,
GnÅTIU,IR,1R

En julklspp
i si6tä Didutetr. Varlör
inte e4 brs huadbok. Ti11 e! 6on hår
uDgdomår viII
jsg
'rundihlrcs6cråde
varnt re\o&detalels 'rDen ot.oliga
vandring€nrr föafsttare
theila Bulnfoid.
liven "Hid vän huaitenrr boräti:e16er
och fåktar åv Åke i,,intzell.
Sen h6r
ui i I acn al"l,iales utonordentlige
'rliilndstr i Focu.e,' so@ CorgisäLlokalet
självå €älje! fö. bara 1t:- kr. st.

Snällå alla nedlemear SKRIV, berätba
ofi era hu!då!, teckns gärna tiIl.
Ingct bidrag är fö. litet
för att
konna med i tidnirgetr.
vCP är Ur tidni.n3r-tör
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Hejsatr cor€ti Prat l
Jag tånker tala on för slla sdra Corgis hor trevtiBc jag och min kmpis har
det på landet nere i SkåDe. Jag år sffi Datre säger "deo vackra och låta. och
oin ko[pis Birdie, kallsd Bess "den kloka och trofaståt'. Uen vi vet ått vi
år verkligen älskade ev @tte och av de öri8a familjeredlemarna,
hu! vi an
ser ut och hur vi än beter oss.
Nu på htistm 5r det jältejobbi.gt
att vårs liren huod red jåttekorta bed,
ltatte håller iblaod på att få spade. när hon ser Eess och @j L@
intreksade i tök€r som om ingeEtiog hade bän!. M€n det bär de!, det tegtrår DårligeE och år jåttedyngigt ute. vi ser der ur sm jordklunpa. äB huodår. De!
blir till
att gå ut igen och in i duschen soo vi. inre gi11år. Cillar där@r
gör vi att sptiagå i dynga och lera, helst on vi kd få feEt på en åckli8
kåt! 6å att vi får jags deo 1ås8r ut på mrkems. Nog m dee rråli8a vädrer
nu till

något strat !oli8t.
vrl1a kor är något s@ vi rerkligeo gilIat.
^tt
Vårje da8, Dotg6. och kvåll, får vi fötja md Dalt€s fer ut och h:tDta in korM.i.lvi jagår doE så Ni ke sldrig tro, rco når det ät för långt atr springa och
häote en ko så brukar vi lägga oss ner och verkå ålldetes glutkör.la, @n för
det esta så blukar vi likvdl b1i k@eoderade att hiintå d€t dår fyrbeota
BkreUet,

s@ ligge! längst bort i haF.eo, Sedad nät l(ons har kmit
ut på
själva gå heomd&o
Ni oå lro stt det är 6koj. Der är @st
undextecknad sm hå1ler ordBiug på deD, eftelson De6s biuksr springa och leka
@d 6tedt. Jag 6käl1er på deo, biter deD i ha6oroa, spridger fråE och biter
d@ i troaen @ doE iDte lyder och åndra liknand€ knep. ilär jå8 oedatr k@r
heu @d deE så Iår jåB jätledycket bcröm och btir exrra tr611ig, Fe6s hon har
vArlden6 jobbieaste och d@ste
hobby, Hon 31skar o:iE1i?,en där folk slätrp,er
vågeo så fårvi

stetr ti11 heme son hotr 6edåtr skaLl sprinqå och leta upp, Hon bat åldrig ti1Ibaka ded, s@ tur är, tån&er väl på eins vackrs !åDder. När @tte år ute i
tr:idgårdetr och hållcr på så kan hon 1ig8å en hel dåg och skölls något eå infertrsliFkl så Ni kå6 inte tro deti bsra för att eåtte el1er nå&on atrDan skall
släEga etr sten !i11 hetrne. När Be€9 skel1 sprinBa efter steoen 6å bfrkår jag
k()t@ Bhygande från sidao och ett E! tre så flyger jsg på 3e6s för att leka,
un hoo blir

alltid

årg och biter

mj.

Men

det är svårr att låla bli alt rete

heoBe.

Jag bruk€r i Btåller gå bort och läBga niri hos tuatle eå blir
kel.sd eu liten stmd i stället.

jag oBklappad och

D€t fiG en sorls rolig. djur ri1l hår på ;årdeq, aiimligen hönseo.
tloft.bruksr vi jåg6 8å ått fjldrad€ ryk€r. vi har !ä$ligen fårt lära o.s
att d@ får iute vete i trädgårdea och det bålie. ei styvr på, så ser jag
eD liten höls s@ sticker fre oäbbet bak e! bloDbusle så dyk€r jeg dit så
att d@ sta4kars b1@m6 bryts och @tre blir lite så dår 6Eått fötbaskad.
Något sm båale Bess ocb jag gillar är stt åkå rråLto!. På deå oiDsta av gårdoa traktorer fidos det €n liten bräda bakm förarsitseD och dAr brukar vi
få gicta rår mttea fa! kör ute på styck€Da eller till kvadcB. l{i Lfr inte
aoe hur Mllig€ vi är m de! k@er någon förbi och ser oee. Allra @lligsr

åt vi on mtte kao få a1p på oes.
litr eo tid eedo så var vi på ''sec6ter" i Soåled, nåfar€ bestiiDt i Bråår.
l{åtte vår ho5 eE v:innina och då fick vi fö1ja md. på detr bär gården så failt
det eD jättestbr hud. Det var eo såa där cradd Ddios, bårå fed Dåoådet mn
åadå 6to!, Vi försöLte leks @d Em, @n hoB tyckte i[te ett vi var sp€ciellt
rolige, eå vi fick ge oss på e:peditioer i oagimiagen. Dct var bara jåtteltor skog vart na såg, @n der var fåttiskr roligt att Etrövs @kring och
lukta på sllt nytt.. Etr da8 6å var Mtte och hiilsade på hos eD Corgi lppfödare. htte hade såkirt trevligt, ren m vi tyckte det vsr kul äE Dog itrte ss!iug. När vi h@ di! så ktu det oåqider av hudar rsåode emt o6s, de skåIlde och stod i, en bet rig och en @d hoppade på Be6s, och utte deo all,@E
hor Btod bara ch såg på. IiIl sist ryckre jag itet var trog och biirjade att
bita och @Eta mt de hår vioddjuren och si det lyckades gesla b!a. D@ höll
eig lite på avstård. Vå] iokma så ryckre jdq det vnr järteroli8t eftera@
l€ss eb jag fick ligga i fiuMt
och de edrå fick eirta bak etr gliDd ute
i köket och glo, !,oligr.
Nej-a! hider jåg inte @r det km oåE1ipFtr en frtu.de bi1 il på gården och
då uåste jag ut och sätta skrö.cl i dess imhåll.
vi hö!6 Dog igeD.
Uej då läEze.
VOV VOV

frå!

Elayza

Hoon RockE Cirderella

(Si!di)

f. 8 juni 1960. d. 15 okr. 1975

En uaderber hud.

Vi hade hos fioda vånoer trlffst
en hutrd som vi tyekre var så trevlig:
pigg, Slad och vaken och md tlol€ ögon. Det var en relgh-corgi.
I udeEber 1960 fick vi höra str e! faqilj i Broma (!inse) hsde eo kutl
@lch-corgi-våIpar.
!,1Än håde bara en kvar, de! hiBta,
och den k6de vi
ra kops.
jag
Ami håde haft huncl i ungdo${ui ocbgtänå,åkte ur tilt B!@s för årt ritla.
åte! i
@d själv hsde jåg atdriB haft oågm. Vi ve liter betätrkseu. Några bekåntå hade vamet oas för aat ta på os6 jobbet.
Nät vi ko ut till
den trevLiga vi1la! i Br@
där Eva l,in6e bodde, sfr hade fötl upp valpkullen md hjAlp av sina föräldrar, stäpptes €n Lu11 glada
eelsh-corsi-vålpår
upp fråu k?iltareB dltr de håde sitt rillhåIl.
Afla ;ille
bekanta sig Ded oss, och etr av deu log ctt skutt tåkt upp i Anis knä. Naturli.gtvis
va! det detr vslp soe vi skulle ku6s få ta haEd mr och vi beeogradee på en gång av detta hennes chemfulla iotåg i vår fanilj.
I dece!öea t@ Eva Linse ur till Farsta med Sinr:l. Hon hsde åkt tumelbana
ut, och det var en liten föwöntatr6fo11 notcagningskomitt6 där @d bLivsnde Mtte och s&ånatrsma Cecilia. (13) och Birxirta (7).
Vi håde fått fiirhållningsorder
on hur Sindi skulle sböras och vilkeo Mr
hoq ekulle hå. D€t visade sig stt hon vir både Iättskött och lättfostrad,
och vi blev eil6 gods. vänoer.
Strax därpå vai hoD @d på den förste av alla sina långresor: ner till @rfdE och @mo: i Skåne. uorfar hår kanske if,te varir oå6on störr€ hudvätr,
md efter några dagar hade iiettå 1i11å rödbnnå chshtröll
helt besegråt
äwn hon@. I{otfar blev en åv Siodis ållra bästa våooer, ocb iun sade oer
äo eo gång: Så klok hm är - on jap finge hå hentre lirct 1äDFre tid någo!
gång 6kut1e ja€t nog kumå låre hedoe tsla.
Sindi blev hueses kompis. De eick på norgnåmå fråa hemet på Lysviksgåtm
ti!1 kostotet vi-d Kils8atan på andra sidsn Får6re Ceotr&. ea slräcka på
cEpar dryga kilorelrår.
Clåd och Dunt€r mcl epetsede ajEotr gick hod ulstr
koppel vid Eii sidå, och aär vi kom fre ritl kontärer. gick hon och låde
sig vid Ditt skrivbord,
Iliir Iåg hon titan ått qöra nåtot VtseD av sis rills
det var ilats för lunch.
tlon lårde sic snart deE exåkts tid€tr, och oq de! dro?r över stöIICe hon sig
fr&far nit Eed viftende svsns för att påmlnnå oD att det vsr dags etE gå
hen och få oiigoc i sig. En .lac skulle jag gå oågon enåo ståns, och jag
tankte: Nu skåI1 vi se m hon ke klarå sig hem sjä1v. Cå hem till Eatte,
6ade ja8. Eoo såt först litet
twksd ur, @n så snitringom grv hoa sig ivåg.
Efter 20 oin. Eineda jap henr Jodå, sitrdi had€ just komir, Cfte! det b1€y
det ganskå vsnligt, att hon spran;. hed sjäIv. Hon korsade ingen köFd8: det
vår parkvå8 hela vägen hen. I'len hon nåste passcra Fårsra CeDcr@t och där
var det ju ofts full! @d fo1k. l4en ingentitrg irriterade heDne, hdn höl1
rak kurs heoÅt.
Eon btev också såmDträdeshund. När hu6se hade samelräde i Fölcta{areföreuin6en eller i kylkorådet, var Sindi ofta ned. Alla ryckre så uycket
@ heNd, och divarsode chefen fair NR fårsta cöEta B!ännströE kunde inte
dog nri6s Siodis a1la fina e':enskap€r. Husse blev s": snånin;om "kåndis" i
Farsla, och så blev också Sinda. A1la lychle hoa var eo sådaE fiD hund,
och hon blev flod vän ffid oånta. Därenot var bon mer rea€rverad lpt sdra
hundår. visst kunde hoD ra sig cn flukt, trn hoo var definirivt
inte för
fortsatt bekantskåD. När hon Iöptet tilldrog
hod sir nalur1i:ltvis
stort
ioiresge frin trsklens hanliunalåt, nen de avsrod snårt frin vidsre närssds når hoD rlmkade ena överläppen och norrade ootbjudatrde.

När vi var ute 6e1a faEiljeo i skog och nårk, vår hon fu1l av 1eb och BIädje. När vi kon från vårandra raårkte uan Ejljlhundsiostintten ho6 heme. lloE
språD8 @lle
os6 för at! sula ihop oss i flock, al1de1es så so@ he6eg
förfåder hade gjorE i llales bergstråkter. Hon skiiLl.de ofta av Alädje. och
k6 hoE åt, s3 gåv hos oss gäma en slick i ssikte!
av den rosa långa
t@8aD.

Ud illskade ått åka bii och tåg. Hon kunde lifgå helt evsloppnail uder en
8 tior
Lårg tågr€sa för stt vid fråok@ten vara helt pigg och på ålrerte! igen.
Ib1åDd där vi b€söhte varuhusel i, irsrsEå centtu,
fick hoo sittå i eotrdn
och v:tnls. Hon sått obunden ånds tills vi kod ti1lbåka, Vi sås då hui bon
grsskade varenda en son k@ ut fråa vgruhueet ned föw:iotaosfull
blick.
Och uår vi km, skuttsd€ och skällde hoD av Elädje.
Två gåoger glömde vi bor! henne. Luc gåog€n rin8de @n till hi8 från Farsta
Centr@: Din huEd sitter ucatrför NX, hoo har suttit där f lerå tiffir
tru. Då
hade ja8 gått ut getroD en eoan utt!ång och Etiimt bort stt ja8 hade haft SiDdi @d.
En amsn gåtrg var hon spårlöst

försvuren.
Vi tetade ren ksde int€ fitru
heone, TiIl sisc fick vi besked hos polis€n: en person bide komir itr md
h€me, och Mo hade förr ut henne til1 bmdstallada
i Värtsn. Så otroliSt
snopen hoD 6åg ut, trär vi häntrde henne, Det vår oästan son on: hon vitle be
os6 @ ureiikt för att hon låtir den der dlJma hänniikatr ta beoEc, trär bon
6stt och våntade på oss,
f964 fick jag för oig ått hod borde {å valpar, Srråx fötc jul 1964 fick jag
g€lm Per liallin adress på en bre
och i käket lill
en lägenhet på östemlE
rråffsde hoD eo
'Ie1ch-corgi-hund,
vacker hanhusd so6 fick bli lappa titl
en k!11 valpar s@ föddes våreo t.965. Iste uiån besvär. Jp-g fick lw art ts
heaoe en nått tiLl Veterinärhögskolåo, ocb itagen därpå fick jåg håbra Siodi
med fyra valpar. De både vårit sex, oen två gick inte att !Ädda vid operalionen
Nu vidlog eat h6d1iv. En hånhund s@ var kraftig och döpres ril1 ,'tjocka pojken". Ire tikar: Blondie, Pemilla och
Det vår full ci.rkus ur€ p: slänten nut FarstavåZen (däE senare KvickentorpsBkolon byggdes) !är husse oeh ffitte var ure fied hela bandct, SiEdi höl1 ihop
kullen, och hod nafBåiie gånska hårt i de snå liven när de inte råtrade si8
efter bemes direktiv.
Efter haod som vnlparna växre upp hittade !i aodrå
heo ti1l den, til1 allå, utm ti1l Pemilla sm vi behöl1 tills
hon var sjuåtta målsder. Itst var Bvårt att skiljas från heone, för h,rn ver ec så trevtig
valp. MeD Sitrdi håde tröt!trae pi hcnne. noiradd öt henne och tufsade till henne
hårdhänt ibland så vi fae det bäsr str sälja ocksl henne. iion koq till
godn
vätner, byS8sadsiogenjör och fd Bertil Ohländer.
Rela feiljen
såknsde valpsrns, nen iote Sindi, llon viftade på svansen där hon
blivit ensan, gåv till ett glstt 6ka11 och tälktc fiimodligco: Nu ke ni å8tra
er helt å! Dig. Är det inte bra?
Uösten 1965 flyrrade vi til1 vl! vi11a i 9arsla Slrånd och här fick Sindi ert
fint revir. Hå! trivdes hon lika bra son vi an<ira. Hou såde till när hoD ville
ut. Iht va! bara att öppnå dörren, och hon skutråde nEd för deo bratrtå stentrappan lika lät! son hon sadsn skuttade uppfir den iqeD och skrdpåde Gd
taaaen mo! dörleo för att bli iDsläpgt.
SiDde har egentlig€n aldrig haft nilx)n eges |lJd. Vi had€ hundkoEg i början,
*B valpaha gnägde sönder den, och si fick dct bli. Hou brukad. för det resta
Ligaa och sova under Anis eller nrin sän8) ibland lig hoo på Folvet ft1le
oss.
ofta 1åg hod mt vagAen för att få sttid oed rygeen, och neri v3Edagsr@t
Iåde h@ 6ig ofts @d rygg€n ncr pel.erbenet på virt soffbcrd, Det verkåde sköirt,
MagelunSeq bl€v ed upplevelse för henn.r. Atrtingen hoo rrår
på
Fd
cas
vin'f,re
tefr, då hoE spreg pi hala iseo sch åkre kana ned rås3amå.
E1ler var hoo ned
o6s i roddbår trär vi rodd€ rct Fillao för art bada. 25 n::ter från land s1äppte vi Sindi i 6jön och hon siMde d;i snabbt och nålEedvetet och katrske en

snula förBkräckt @t lard. Så saåningm bld det €n vsnå, och Äjr vi nalkades ldd srillde hon sig upp not roddbåicns telin! för att f:r beda.
Sindi var elltid D€d oss, Sållao lämåCe vi heue ifrån oss aDnat iiq yid
ltLandstesor. Dii btukede vi antirgen fi etr Bod vän sar k,hbioerril vills_
och b6dvakt, e11er fic\ vi Iemn nbr henne till norfår och rcImr i !öör.
Dår trivd€s hoo s6hemd.
Homor hnde 3llrid Dågot Aoit åt henne, och
mrfat tog h€noc hed på ?rom€drnderna på V.ärgatrn oci beröildc he6e för
h€dtres klokhet,
Når vj. hsde gåster, blev Sindi ofta Fedelpunkten, åtminstone vid hälsningEce.e@in.
Hon skä11de glatr för varetrda ny gä6r, och hon slutaalc inte ekälla förräD den@ i:äst håde hälsåt p! h€me deC en klåpp.
Ued till
konroret sm också ftyrrade rill Farsta Strdd följde sindi ofrast.
1974 dät hoD både fyllt
14 .år ;t€v llon tirer naktisåre. Det hade nog hiitrt
tidi3are ocksri, att hon Där hon hlrle nåtr krönet ai Högeru<lsiackeo ned hus_
se ho kvi.cL soD eq vossls försvånn itr i slcgsbacken fdr art ta geovapen
ner till matre. lGn vid lq ir blev hon påtagiigt Mklig och tyckre bäst oE
att iigga het@. Iton fick svårt för arr ra
ir"opoå.
Ikt gi"t
"ig-qpea,
åD @d stentrappån, rer den glettå parkettråppä
upp rilL åvenåningei tunde hoo int€ länBre klera. lluss€ €h @tte fiqk bäri henne, ach våd gör Ean
iote f ör en BsJ]ml k@is.
Veterinåren i Få1ld undcrsökte henne rea fano iaga sröric fe1, lton fick
lite DiBirritr för hjärtat, nd eljesr var atet inSe! såretili.
}len Sindi blev srabbigåre aeh 6tabhilnre. Iloo FätIde aldriS, oen vi Eåg
att beaet vek sig under heqoe. Iton gick rllt
sskrnre. Den u.nti.g. p.*o._
detr !il1 koororet på 10 oinurer tog oftasr eo hslvtire
i anspråk,'Uoa sök_
te ett ot61 förevåodningar att slenå. Syden ocb hörseln vår starkt neilsatta,
ftD lukt€D fmgeråde. Och det var plötsligt
som oD luktsinoet
skulle h@petr_
sela 6ynen och hörseln, Hon luktade ooga octr @orRsflllt
och flera gåoglt,
ugefå! sfrl en lekare 6om 1y95dar ncd si.tt stetoskop. Och aär hoa var klår
och hade stä1lt sin diaplos, sårte hon lite fått några oeter fre rill nästa spån@de $tli1le.
lics var @d när vi deEnå soffinr invigde vårt härliEa RÅgutldea i Stockholds
skärgård. Hösteo 1974.!är vi var u!€ över veckoslsien kinde hou åuu gå runt
viketr til1 ångbårsbryggan. Mcn i somar har vi skooäc hennc för de groirena_
dena och alhid taSir heme i snurran till
ångbåEsbryggån.
.På filrs()]@ren hade det vatir irSogs€l på Sunmtr, och alet vei rränflse1 på
bussed @11e Suno och T-banan. {är vi åorlig€n ko in i derr fullsarta
T-vaSnen och hade f.::rt oss etr sitthör!,
töll Sindi ohksll_ koo ner på gy;
Feo och sprattlade @d beqcn, slih c{ hon hådc fått något siags enfall. Bd
,'hundsFociålisr, sert bredvi4
nå8ot överförfri6k6.l
ha; h"d.J;tit
hffidföråle
i trängen i det eilitära.
Klis heme lrakon ijrooenl rålde h6 oss.
Vi Lliåd€ siDdi balim öroncr, och hon årerfick cdvetild€r,
lf€o hon vorkade
aldrig glad efter dettå.Al4rijå en för heme så karakt€ristisk
viftDine md
(Svansen var ju kuterad). Ätdtig an igenk:lnnande ',utrtlrtri.g,.
hela^stjärten.
Hon_åt och drack @C relativr
t:oat aprir ren 1år! för ået Besra. ilär vi stäppie
ut henne, aotin8en det vår p.i laodet cller hema i Farsle SErand. eicL hon'Uarå en liten bi! och kon sedon tillbtrka för ått kol@ in igea.
Vid Didsoffir var hon rert nere i SkåDe på bamdop oclr blev scdvaoli8r beund_
lad och prisad åv deo n@r3 inte helt pigge norfar - förrättar6.
Men hao
håde uppetrbsrlieen givit upp tanken p: att liEa SiDdi tala, d:lron var inte
nera tal.
När våra mgdomr Cecilia och Rick kon hh i slutet Få juli,
var der ed förvådad f.c. llll-@rte
son åt"rs.; henae: liej, m" Sinail lever hoo, tt@ dås_
te iu vara öEr 100;ir.
Xeoirgåms år dclade oD vrd sm år ett hutrdår och hur oån11e näMiskoår det
dolsvarar. lien 15 hednr fyllde i 311å fall Sitrdi dcn B juni och fick fira
födelaedagspresenrer, bl.a. av till-oatre,
och blev hyllad. i,en det var inte
flydda tiders glada födelseC€F,shyltDingar, d: ockeå Sinrte vcr ned soD deo

gleda8te av de glada, gama uppe i födelsedagsbårnets såtg. ht va! eq
dock rrtte stort värde på föd€Isedagsbeoet.

dt4ad g€@l dao, s6

Di sistå dåMd€hå håt
buss€

ell€r otte burit

mst barå valit Sts, baj6a och LiBsar och EåE,
he@e upp- och Derför trapportna tiU de oLits för-

alet

rettDiutama, hsr hm @d ett sDåckdde utttyckt ait! tack.
Bhufr vi väl visste srr Sitdi bLivit åldre är de flesra hmda! var det
husae och såtte ed frr6.nde taqke att görå sig åv ded ein väa oah koqis
seds 15 år. Tills för etr tid 6edaa juc! de! väoned sm givit oss tips @

Itelsb cotSin 9oo en Eyctet tFlit
hudrs 6öajåde roD oedårbetare på ho6ses Lonto!. l{e vai red Siadi flera gånger ut fråB koatoret, dit h6 oftatt skjutdåds i bil, för att förr3ttå sitt tan, och ho aÅ6 att hoa håde 6vårt ått kl)@ uppför det sklaste steg. V?il iue isel satt hd och
f1åe6ds essråDgs och såg oLycklig ut.
- Ircrgoo tar js8 @d Siadi tilt Veteriåo$rbögskolan, ssde Erih igå!. nd
uåt inte brs, ocb h@ Bkal1 inte plågae ne!å. fusse och oatte ],oo ea tå16r i ög@etr överess @ att dec för SiDdis egeu skulle kanske var täst så.
Och igår kvåIl var Erikboch
häotade heqEe. gntr håde Flace!åt h@e i
ba.t8åtet på sia bil, u$r hlsae koE ut, Och dä! sått hd Ed öroaer pi he1apeta och lyatiade när huage k@. llu€6e toE uC hem€ en stmd, hm tick @krloS €! stsd på niigefrdsbecLetr i höstkvåll€D och @sade pÅ de gulistte löver. Så astte husse ia bennG i tetsetet på bilen igeB, eueite he@ och

tedlte: T6ck, koqis.
Bär höscsoleo idag den 16 okt. lysre öer etur€os fägriag gic& Siadi il i.
de sälla jakMrkemå. Der behövs trog en pig17 och valån valihund dåt ockaå.

ANNOilS

Två härliga, li8ga och glada va1pa. siiker b.å bcd.
t haae + 1 tik f. ,,10,1975
trärg: röd o vit
f'edc.:5 U CIt I9NoYAI{
doder: SOLtsERGS IRINi ( B_i, CK Ae, It/9-?5 gi(f Lsdskroåa)
FFiSUCHPI'IfE
I'll: IUNCORS IÄJ,{ELA
fiF: INT 0 Cff FÄLAISE TELEI{,$I
ltM: SOLBIRoS It/A
LXNA LEYENE^UPT, K1S1ÄNJEGÅRDBi,
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i cöteborg neal onaejd hade Z9/LA ånyo en txäff i höstoörkrct
p3 fe6ra Odinslund.
los i.dfdn_siR en det trya corsifsn, till sånlingetr. vi. si6 på
91?dl:i9"
rvl Irloer 6on bcbandlåde./ålpeos först€, uet Ec\ si vil<tiBa, tid i 6itt
nya hem 6åmt nytti6a sköt6etråa ro. ni ;;";-;r;;;
io.i*ii,
r"oo"o.
Corgi.äSare

xxxxxxxxxxt(x;txxxxxxxrxxxxxx

bor 1 Göteborg merj odrejil, och ej bar varit ned på de senaste
Vi SglGgr D1E. Det blir en extre iivauire riick för B@t1iga,
::1l1år-n€,
hoppar jsg, on Du konn€r nred näcta gilq.
OBg! Du soe

xxxxxxxxxxxxxxxx)dxxxxxxdxx
Teolikur6 hår äved hållitå
vsrit aLltid liks vätrli8å
x

xx

i cötebo.g dcit I? deltsqar€.
och kunni6J Iogrid Nordeke.
x x xx x x x

xx xx iJ(

x

xxx

lland1€alarc hsr

xjfixxt(x

Ti1l våre! platreras i Gijteborg en llatriner-kurs prel. på SBK:S fäIt i
KaUebäck. Äve4 otu Du ej tärkar ställa ut Dia bund, ä; Du h.iärtinoerlig
väl)(onmca. ?id ocir !1ats nedil€LaG seaaj.e,
Glada Julhål6nia6ar o, ijn6kån oo Ett Gott Nytt År oänder göteborg
gatr6 Dsgcrteg

UTFI.YI(? TTLI, STOCK}IOLiI

2 Corgisar + VäotgötDspetseu Bc€ta (Int Ch är väI bäst att ti]läeBs
för
hundfridene skull) ftcd vidh:in6ånde l.tattu respcktiv€ Russe, intog'ito1t
och graciö6t sinå fön€tcrplåtscr
i hunclhusson frÅn cöteborg viå Flods
ti1l llufvud5tsdcn och des6 SKK-ut6tätfniog.
VäI fraokodtra hötte cn 6ottegniEEsdelegotioD
ned lrCp:x xed. i elebsen
[ör vidarebefordraa
Vä1liugby och ,.ttfestCurrat
Lold saf,t Bästfrihet
otct glan€e!tra !
Dfte. utstäl-llingsdagens
nödoi hade styi.el-.eB anordnat eo oycl.et trevllg
Corgi.träff
i Sverigehusot,
_111a..vå.6lecl6, keske cn d;1 ner äo vaaligt]
och supe'rted rearuLle och sy6sfåsBEil 7ax etShs under irri.;t
di6slcutolatrdc,
Seaarc vi6ude Leif-llerflan;titbcrå,
Norsk !/clsh CorEi Klubb, en f5r oss
åIl-a itrtlesssnt
och givand.l film från h3ns Xngfandsre.js blånat Corgikenn_
1ar - efter deras blev ju JaE ä@u ner helttitrd på Corgi.
Det är värdcfuLlt,
hundäAare emettaBr att tr.:iff3s und;r trivsab@ fornEr
gom dcssa o. väd!å problcn n,n, ävcn on men t.åq1€t nog cj konder
i kontakt
ocd ål.Iå,
Er'tcr Söndagets 5luttävLinGar
for vl mcd BIS-ViDlarcn (trelsh Tetrier)
i
busseE åtcI tiLl Ciitct ,.ftcr cn nätt Ilt.tr
punktcring och älgundålna!_
övrerin8,
6fut tilf
kropletr nEtr piA6 i siäle!.
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Från och ned I år är julen l(]ap!frl..
5å har bllvit besti:nt. (rsaken är
E!9 det son händo fölra Julea.
o0o

fycho här6kd öve! tre tiEa i bo-

6tadeD: sin korl!, 6in bofl och si.n
satrcho. Vad 60r dårutöver är, är

fö.bjudet atb utu lov söka
tillrinla
6ig. Dod la6on ä. 6anoa1
och hs fungerat utd öveltrådelser.
Ålda tllf lor!å luIen.
heBtr€

Vårje jul. bar llyche fr:tt juurlapp.
dågot veLdoftade! välsual:aade, våLl4slaaet. ttt pa-ket son söht6 bl,dd
ddra pake! under grqe! och od var6
exi6te4s bon aldrig ett ögonblick
6väyat i tvivel6nå1.
Nå;ra dlagar före he1öeD har lraren

stoltats i fotr klätts ocb blivit
hed laket. Cch lyche har blivit vid
6rden. niSoröst bevakande, väDtude, trän8tede. Döv när halsbaDd
och koppel lad3lst on raclxing. Döv
fö! den hiMsl6ka klå!6ad från matbutrke!. TilI kords.först rå koiRanilo, när'klockd börjat b1i så
mycketr att etrdagt tonteE fåtr yua
vaken. SpäBd och sternande n;jr lusse, son tradj.tionen bjudit, äntlili€n
givit 6i6 i kast f,od julklappsutdehitr;en,

Det var förra å.et, kväUen föae
julaftor, soE fre6tel6en blev hedtre
övelnäkti6. Iied hafnbocken soo eada
åsytra vittne lilkade hou, utu att
rubba kringl"irgaode klapp4r IJud1öst tran ilet eftertlahtade paketet
och avlägs4ade det f.åa julsrs6naite,

llär husse, son suttit i sitt rudr
9id ctt su6_oekt frasande ru6aF
tiIl, skyntu l!il henle i en driva
av diminutiva pappersfl-in60r - Tych€
hs en något avvikdde uplrfattnin8
o0 irur nil ?å eaklaste 6ätt öppEa
ett laket. ilon skynte därelrot ilte
husse. Inte förriin h& ned atickor
och stråq i rösten utblistet: rrv a d
gör djuret?" cäldliat lånssamt lyft6r djulet på hurudet. -:å €1år hon
koa över parkette4 - försöker iEt€
blidka i enlighot nsd sitt aolra1a
beteeEdlenödster - och €klider däreJt6r, stlamt värdiB, ut tl1l 6in
korg. I deD licier hoa seds orörU.gr visar julefröjdea .yggeE och
vägrar-att.-vidrre låta tala Bed siE.
Det vlfl 6a6a 1ffian traGoE undlarr
on hon skulle upD6katte en ploFoÄad.
Fö! det sku1le bon och beu6a olust
blir ti11 1u6t och sin lust fåter
ho! gå ut öve! iecilo! son hd lått
vä!ja 6ig vid det mesta.
!]ed expLosiv A1:idje td boD 1 tj.dens

fullborde enot resterna av det
var ähEat son eb juL{.,åva.

soD

oOo

F!ån och ned i år ä! Julen kle!p{.i.
3å hd blivit be6läEt. Or6aken är

itrte dot 6oe häncle förra jule!.
leEt

J

orneld
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LiEkölir6s Brukghunrtslrlubb ltade sin
år1i6s fo!t6ättninBökurs.
R€sulte t:
[tts bäst i gruppen, Appelldressyr
soot Äpår och söL,

Jönkijpi n6
l4alnö

I2-rJ/J

Väs t

L6-L? /U

Colgi.cardiBan ADEL!{E
ä8. llåkan Jakobssoa.
fcå6 bäet i si.n Erupp appetldrL.ssyr
6sdt 6pår och oök,

Colgi cariligåÄ SIn
Ä9. Ufla lJiri6trön.
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utställninsar lqa?
26/2'.1/t

!råe

Vänersborå €11er

9oråe (netionell)

?-8/j

Iybro (natioBcll)
Boden

7t*L5/5
22/c

rimrå

i:>id

vishy
Gälliaare(nåtio!cLI)
örebro(natioaell.t
Skell,eftcå
Cäv1c
I-andskrona (nstiooell)

1/7

i/7

6-?/B

),O-ZL/B

,2-)q/n
LO-I1/g

Stockholn
G6teborf

5-6/rr

LO-]L/12

CI€!.E

ViBbys Bxuksbmd.t<lubb hsde Ldratsgen
dcn 2, Oktobcr avslutning
dressJrkursernn. Trettiotalet
hundar dcltos i fyrD kurscr, varav två för
tryböljorc och två fö! {ortcätrtrinAskufser.
För fiilEt6 gångeo på
Ootletrd deltog den fär os6 ovsnIigå rasen ilelsh Cor/jl cardigan
6oril undcr hcl3 drcE6yrcn v:cadL
b;idc bål( o frsnfötLerDr.
Det visådc sig äv..n ri toreavslutnibgcn
då deE ond^sl 10 måneder åarila riken
Brindlc-Breuty
övirläAcrt
vqnn övcr
bade EJrbö.Jsr ocb fortsättBiBsEkurgeus hunCar Eed 194 poäna,
Indrid Mårteaqson ionorrlo-.tor'
gtolt äBarc.
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Kungsbacka
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22/5 0BS;
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!6/70

Laadbkrone
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NK(:6 utGtälhj.lGar
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Oslo

26-2?/2

X.i6tiBnsatrd
Tidlingcn
den tiff
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-

G J

Mos6
Bodö

?rondhein
BeaAen

Arae illonberg hct€r datrlca ui

vända ar
huadbusE

6kå

tiIl, ord ui 6ka11 resa sed
ti.lL utstäIlningerr. I
gott on ?1atc lör båCe iott", husic
cch hubd, \eI. OZ51/i5666
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Tönsberg
Oslo

22/5

!2/6

Lo/7

!4/B

to-rl/g
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Annäl-nia8stideB utgår ca I veckor f6re
cn utstiiunitrg. EurdEports dec!,rberbumoer

bsr li3ta på s6mtliga etstäl}ningar,
-V.d 6ör du nu fär tiden?
-Går på sadåriUl(urs,
-Sanflå ritkurs son vcm dil
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lltställninqsresulta t pÅ Ö€tgbtakl-uhbcnE Cbarnpion ocb valputställnin8
16-17 okt l9?(,. ,t hundår dc-ltos i ut€tällningen och 3li olika påGer.
]y'eIdh Corgj. Pcnbroke
Cltanpionldn Fs
Ch Lolly pop t.7t.O7.l?

(lnt o {ord {J Ch Xyttårctrs Nårcissos)
(E L Ch o S Ch Åytterens Zerlina)
. Il8rid Josephsod, Salt6jLibådcn,
46. GuueL Ktrut6son, Sundbybcrg,
1, l. !p BäEt€ spets (12 raeer)
l{cd riteta öSToOTAHÄSTARE
(Iab o l*lord U Ch Ryttå.etrs t{orcis6o5)
S o SF U Ch Sugar Pie
(S 1, Ch o S U Ch Ryttirons Zerlina)
t,73.O?.I7,
uppf. In8rid JoscphsoÄ, Saltsjöbaden.
./ig. IvoMe gvcnssoh, Stockholn.
1. Z, gp
uppf

Valpkla6s 6-9

mån.

llix Caaolitr€
t.26.o!.29

(S U Ch o SF 0 Ch I'aEara foil)
(Rusch losanurda)
uppf. A-C o N-A Törnlövr SrrittrBDäs.
Ag. njCrno! frolkcson Vrcistorp
1. 1. Bä6ta p(f,broleva1p Ep.
Rusch

IeIsh

Corai Cårdisatr

Chailpioalifc66
S U,Ch_SoEnet of Robg{ea (Int Cb lllias{touD Blue Disk of Rob8ven)
f. ?1.09.22
(Ch notpon WEfsh Beauty)
uppf. Gren lobertG, ingland
Ag, l{argaretr iiidin,
LiDköDiig,
1,1. iip !+ Chk1,

Valpklass 4-6 oåa.
(Serdis Sir OerEint)
f.76,06.1f.
(Di1ve1 Toriad-y-DoE)
uppf, larg8rcta Widin, Linl(öping,
Ä9, Df,s.
1.].Hp 2 bå6t0 cardiSsnvalp
(serdis Slr ccroint)
Cådbriå
(Diluel toriad-y-Don)
f.76.06.1r
0ardinaL

uppf , Msrgarctå',.lidin,
46. Dns,

Linl<öpi!g,
r.2,

ValDldaes 6-9 niinader
Rob&ven Velsb Ooblca

(Ch Falnel

Di8g(r)

(tougveo pricåiu,.roy)
t, 76.oJ.tL.
uppf. Cuea Roberts, EEglsnd,
Äg. l,lsr8ar.-tå lJidiB, Linköping, 1.1.Hp Bästå Cirdi6anvå1!. Bie
0ngdonrskla66 !-12 uåaader
Black B€roa
(Ssrdis Sir ce.iiBt)
(Di1,rel Toried-Y-Doo )
f .?5.r2.].6.
uppf. Mar8arcL. Uidio, Linköpiug,
Ä9. Gua Biilow, Linl(öpinE.
t.:t.
Bobby-Bare
(Ssrdi6 Sir Ceråint)
(Di1{el Toliad-Y-Don)
f.75.r2.].6.
uppf. l{argareta VidiD, Lidr(öpinB
Ag. Birgitta EnAblor. Uå1ns1ätt, 1./+,

_5.

SIANDÄRD

6E

I,IELSd @RCI PB{3RO(3

Eelh€ts- gclsb corgi peobrote ska1l våra lågotälld, starkr och Ltåftigt byggd,
intryck: Eo docl. vårr rörlit. D€! skåll vara vahen öch uppträda lugnt, iqteMg6t och @di8t.Rdre1sem6 5ko1a vara fria och ledlga.
Uuwdi

Ulfrdet rkall vara råvlikd&de @d våker och iarelligdt urtryck. EtMrdEtålen stå11 varå g@ka bred octr f,lst @11a! ölooen, Stopet sLålI vsre
!8ttligt fretråddde, lloseda läqgd skåIl förbålla sig till hwudslålas
s@ 3 till 5. Noseo skall as@loa sslta. läadeEå rkola vala jå@a.
överkåkerg freteod,eE 6to1a gripa terr över 6derke&eds. ltåsspe8elD 6La11
vgta avdt,

ögo:

ögden .kole vera d6tbiru och ha@ista Ed hår€t8 f,åra. ögdöppuiqgstna lkola vara rud4 och &dektola,

örooi

örmea rl.ola vårs Gdel3tora, lppråttstleEde och r96gt apetaade. Ba
lioje, ao tånLes lagd ftåE oodspetsen get6 ögst 6kall pasdera genm

ell€!

Dåra örats speta.

Bel.:

ltslsd akell vata

8åI!

Kroppea

Bxtraiteter!

Prebe@ akola våra Lorta, gr@a och freifiå! aett så iåla 16 djlitt.
Arabågaru 6kola .lutl tgtt till sidoms: de få varten v€rå 1öså eller
b6du. Korset sLåll alutaaaktå bakåt. Bekbeaeo 6Lola vara Lorto, 8rrys
och båLifråtr sett raka och pstallellå. Taasama skola våra ovåla. Tåtu
iLola va.a vE1 valvda. De två Gller6ta tåtu skola sljurå någor frer
för de två yltelsta. treqldyBoru 6ko1e vars vål uftcLlede. tilomå
rlolå vara korta.

gåoela 1ång,

sLåll vata ftdellång, Ryggen ståIl. @!s hori6oDtell. Låade!
får lcle vsra för Lort. 8r66tet skall vea brett och djugt cd upptiU
vål rålvda tevben.

Sver

Svsd ska1l varå Lort, helst Gdfödd

Bårp:

Xålet sLall vara cdellåEgt och tätt. Det får icke vara sttåft.

ler8:

FdrgeD skalL helst våra heltöd, sobelfålg, gstbM eller svart @d rödbrut stiogetr ofärgsd ellet @d vita teckoo på be!, bröst ocb halg.
Litet vitt på huwd och noe får fioMs.

Eltjd:

}ldkhöjder skall vsra frår 25 till

ViLt.

Ualh6detr .hell våga från 9 till

atubbsva@,

30 @.
11

kg.i tit6

Iastdtålld
ev Sl(K:s etytelse
dea 10 augrrti 1950

ftåD I til1

10 kg.

STANDATD

FöI, IIELSI CORGI (CARDIGAII)

Eelbets- Ibl6h corgi cardigd skall vsrs så revulqede r@ t{tjligt. Deo
iEtrycl: sLslL vsla pitt och våkeD.
gwd.
Euwdet rk411 varå råvlibred€, guwdsLåla! skell vera gaBska bred
och f let @11e ör@€a. Dm €kall @1oå @t ög@o, över vilks den
tls1l ve!å svågt @tr tydligt valvd. llåckk!öle! får ej fr@träda för
aterlt. Rind€rs sLols våra flata.
tlore! sLall v.ra o'DLriog 7 1/2 o 1åog ch föthålla sig liU htmdsLåle! 8@ 3 til.l 4, Den slsll aElna et spetsen. lEkaFa sl@la vsrs
vactart fo@de och stail.s. teodeftå skols vara atatLa, jäa@ eh
frigka. Öwrhäheu fr&teoder Bhola gtipd tåtr 6wr @derke&ers.
Iå6spege1a elsl1 vara nå8ot spetsigt utdragm.och får icLe vara trubblt. D6 ståll vsra svart, Eoa "blue @rles"!, får den vsra flåclig.
ögoa:

llteöppdagaru skola vara Eddelstora.
ö8@6ppEiogaFa skolå valå @delstors, De el@la sitta gerks låtgt
lsei @d ögorvinklaFa tydllgt oerkerade. öBd€o 6ko1a hava ett
rbarpt och vstut uttrycb. D€ oLola helst v6rå EörLe och BlåBdde.
Eog $bl.ue D!1e6n åro glosögod

tillåtM.

örm:

or@ed .kolå våra förhållaodevis 6tora. Av6tåldet reIla! d6 dkåll
vå!å destd 9 @. De eLolå varå ordinårt breda vid badeq och bårs
upprattståerde. De skolå sitta Långt beLåt, så att de kt@a vi&å!
red utefter halseo.

Eals!

Ualsetr skall våra väl ut@cLlad @d kraftig @6kulstur. Dess tåDgd
skell .tå i god pEoportion till hEdens kloppsbygg@d, De[ 3kå11
vaehert 6wrgå i båLea.
KrolEEs stall v6ta stsrk och lå[8 rd eål utvecklad l.äod. 8rösrtorg6
.Lall Era djup ocb tål&liteo b.ed @d upptill väl välvda revbet @h
@d fr@Ljutede br6stbeE.

8ål:
E*r6itetera
Sv@a
Eårro:
Får8:
Eöjd!
viktr

SkuldloFr rkola vala atårla @d kraftig Dstulåtu!. Såvål fr&be! sq
korte och starka. Låreo skola håva traftit @skulåtut, leBstu skola vare gaDcke 6tora, mdå @d slutls tår och väl ut@cllade trs{pdFo!. Allå 6porraE 6ko1a v6rg rylågs@de.
Sv@e[ sLåll våta @ddellålg och lilna råvsvs. t]ea stalt bår4 i
jäehöjd @d rySgeD och får icke va!å rioglåd över detrM.
bdkbeo skola våra

llået 3talt etiage! varå kort eller @ddellångt. Det stall våts
hått.

Villen fär8 66 helst ut@ reo! vit år tiUåte!.
Xdhhöjden skå1l vers åå Bärä 30 6 s6 Döjligt, Ktuppu skell f!å!
e66Pet6 till svestp€ts dts &geftr 9l cD.
E@de!

sLall

e$ga

elld

10 och 12

Fåst8tålld 6v

kg! tiLd elld

SKKia atyrelae

iten 24 eugueti 1950

iililTlt."

.

blåsrå md suart @@rerias

9 och ll kg.

Popbloke

dcD 29,8
lg,INiS
Do@rc: S gEdbe!6
Cardlgan: O
Pedroke: g(2+3)

BIn

Fa@ra tror.I

BIM TtEc-ToPFn's lroa
Bb 2 Rsch l8r htteua
Bt 2 Rwch lr@

Penbroke

EEdat
CbkI

S o gF q1 FIMBA FOIL (EEncovd ConteBder/8ng & Palalse Tea@I)
IcbR' cK, hp' BIG'
åg G Nllss@, Sollentua.
S Ch nUSCA uU( ilAmEIE (S o SF 01 nEcb h6pe,/Storclbadc PtDk
Peace) äg A o N-A tölnlöe, 3t.ä88!å6. 2chkk, C& hp'

I

I

.:

T*a!

ukl

I

ökl

I

Gkr

I

Nörd Ch WeNn PrIrco RegeDt^ord Cb R@d
!@) åg A o N-A Tömlöv, Strihgnåe. lukt, hp' 2skL.
TINNE-mPEN'g uNA (N o a U cb Tynasr' Glo6nnlnov*11a'E Dc !&Ja)
åg R Vohfe, naDhela, Norirc. lskl' &tt' CK' hp'
Nord U Ch BUSCF LI,NA' (9 u (!r nildsmbor Elsck Frlar./Rusch Kdrreltttå) åg ll_L ADdersoa! Banden. lcbkk, CK' hp'

RUsCg

!{fX AIINO

(

Int o

N&RIöPING dCD 5.9
Do@lel L. Dahl6D
Cardigaa: l(Ont)
Penbloke:6(3+3)
Cudlgatr

B.

2

ökl

gesllglg
BIR
'BIM
Bb 2
Bh 3
Bt 2

RyttareG Norciseos
Sluar Ple
Arak
REch Kx mtteE
Bsch ltlx Xoso

mEn (safdl6 sl! C€ialnt/S & soDct of

Robg@d) å3 U

uidhl

LtnköPlnA.

Pepb?oke
Eupda

!

ök1

1

Gkl

1
1

Tlh!

(rnt o Nord u G Ryttatea Nålclssosaj'ttefens !':lrthd) äg
Ä Purvln' lälltngbv. I3k1' Cert' CK, bp'
S ch Rttsc$ WX MATIEUS (3 o'sF Cb Rwch lspe'/StorbrbankB Pld
Pcace) åg t o N-A Tötnlöv, Stlängnäs-' 2chkkr CKr hp'
Int o Nord U fr RyftmEMi ffiCIssOS (Botterybailof gFxeatra/
Gct@s Kllldmey Rose) ög P-B ta]-laD' stPcliltob' fcbkkr CK' bp'

ASRAK

RD DUATSITE (fiilde@no!
st@khoLo' lukk. bP, 2skl'

IJKI

r

DEAVTTTE

ök1

f

BLECn

chkr

I

Fad

tuter)

äg ILB Wallin'

ulx XOSA (we@d Audactty/a o SP Ct Rusd Mtn TlrtC) eg
A o N-A Tömlöv, Strängaås. l"Ekf' Certt cK' R-CACIB' hp' cbry'
SogF UfrSUGT PtE (Int oNordUCltRyttaleDsNdrclss@'/s Lo

I U gb Ryttare6 zerlld)
lcm, CKi g.clBr hP.

äa Y S@Gsonr

laUtigby'

forta.
UNDSnON/I dci 72,9
Do@rel A Grindcy
Catdtgan: 4(3+l)
Penbroke:22(6+16)

&rdlgdn
BIR ka Bfack Cloud
BIM Angef
Bh 2 Åah
Bh33 nctlon
k6broke
BIR nyttareE Narclssoa
BIM Elåya
Bh
WennaE Äudacity
Bh
Bh

'Bh
CardiFan

Bt
Bt
Bt
Bt

Iablan
Ryttarens iDtDlsoos
Solbargs Im
YorkcE goncy &*
Rcd Shella
Solbcrgs lso1a

hodår

ÖkI

l

Clkl

I
I

AglIoN (Eng c}r Josctc! trtudsin^old u ch Dllvel sue sue) åg A o J
lsll, cert, cK, hp.
. mu@, vclngc,
aoNUfr ÄsF(EngCh JoBetcrmdsin^ordufr Dtlvel'sucsue) åg
G o C-E Danerbnntb, gyltcbruk. zchkk, CK, R-OICIB, bp.
Notd U cb LEls BL.CK CL0D (Rozcvcl rerloncth,/Eng & lae6 RhtDellt
BIue Ra/) äg 1l o J Bruu, vdtnae. lchkk, cK, ctlclB' hp.

Ttk

itkl.

I

NGi:L (Ena G Joseter !tudvtn,/Nord U G Dt]eel suc sue) ä8 A o
Btuun, VeiDge. Iskl, Ccrt, gK, olclB' bp.

1
I

F{t.N

J

PeBbroke

Eudar

ökl

I
I
frkI

I
.
I

(casano@./Kydor copp€lla) äB S Nybl6n,

Es}öv. zskl, cK'

bp.

CbffiaNTi,Trt oF mG ( s Lccs orpheus,/Benuklev Corlnre) äg
4sk1.
Å rc, oslo, lorgc.
RYm;3nlls .JTIL;cs (tenmE,.udacity,/ftrona's Dakota) äg U-B
3sk1, cK, Dp,
Gustafsson, hlstac.
Flrethotr) äg
ffi,.n /,&.,CIil (Eng S Ewncoyd
^udacious^€@n.
StrckholE.
lskl, Cart' CK' AICIB' hp'
sallln,
P-E
G Dl].lenbeck o

sqNUchDol{ovr.N (s ucll Puttc/hrc]r) åclhrenhaupt' (åger'ld'
2chkk, cK' R-&iclB' hP.
lot o Nord u ctr Rmj'RENS NJscrsss (Butterys!: of Brilentra/Ch
krom's xluarney RoEe) äg P-f, salllD' stoclåolB'
lchkk. cK' hP, BIG.

TLkar

Uk.l.

I

'

1
I
1
I

DE/.VIT{8 PJD DIIEETIE (Hldetsnor Red Dustermeavlttc krlna) äg
lukk. bP' R-8kl'
P-E Uall{n, stockholo.
mLLY (kcs PagAnÄuDv Gtrl) äg S tudarsson, ffiasleholo' 2ukk' hp'

RoCI(-Rsn (s u Ch solbms Yax^aLoD) äg K hutn' rmgered' 3ukk
rÅIETr/{ (Int o Nord U Ch Falaisc TeIeen./S U 6 soltErgs Isolde) åg
B o d-L r^dcrsson' Gtts.
EL.%\ (s u G Putte^uncor Dlva) äg s Nvh16n, Eslöv'
lskl, Ccrt, CK, OCIB, hP.

aED

f

ort6. .l4glg!!9!4

ökl

2

wtrCotD MrgctrrEF (Gl Fttzdom Bådder/breån citl of EEncoyd) aa r

I

FTIGR,IREDS

Josephm, Saltslöbåden.

2

!IOt#, (lte@'D Audactty/Fagrard6 kgw) åg n Dagelteg o
CcrlMd6son, V fröluldo.
KNn CmRID. (ch Ie6 &ph@s/Kydo! cescade) {g G slEter o K
sllbetgr Toyeilagen, Nolge,
PEPSY {nyttareDs uaster ./Smppen6 CharEirg Pbluppa) äg U-B

2

BANSTOf,F

O

I

2

S wall6n, LEd.
(Crdleython
RmrGnNS W
A *a1l6n, Lwd.

1

SOBERGS

Black

Fita!^yttatens

PeDny) tg

Irheritarce^yf,tareE gey-hy)

åa

I

InDV, ( Int o Nold U Ct nalalse Tele@E/SolbeBs l@) åg
L o I lavenhaupt, NÅgeröd. 46k1, cK, hp.
sOIasGs IsoU. (tnt o Nold U fr lalalss Telemn/solhras Iva) åg
L Ähsberg, östraby. 3ekl' cK, hp,
SOuEEGS IvA (Rus& Luclfer/Solbergs floUy) åe L Åbsber3, östnby.

I

Noid U

L

ek1

tu6tafEson' lctad.
mM (EildoMnot

I
SruffiOU

2skl, CK' R-O,CIB' bP.
& F.ED SmIIi (lnt oNorcl UfrRyttarec Narclssos/S Lo
5 U fr Ryttarens &rllE) åg I Jo6ephaon, SaltsJöbaden.
2chl*, cK, hp.
Ch YOBKENS EOmY [Ew (BlsDds I4pevsarto,/3lsnds Taste of Eoney)
äa K wllberg, foyenlugeu, Notge, lchkkr cK, hp.

den

6.ll

Dourei A o criEdley
Cardlgana S(4+4)
P€Ebroke: 4g(2n+2A,

Cardlsu
I€es Black Clfrd
BIR
HerdeN &ach Belle
BIM
Bh 2
llerdetrs ificlent Abglo
Ge Claude
Bh 3
Bb 4 Actiotr
Rt 2 ,lrAeL
Rt 3 Brlndle-Beauty
ftab!oIe
BIR
Rl4tarens NaEiaao6
BIM
Ryttalena garah
Bh 2
Fanara FolI
& 3 Bollva?
stgSen's wbtsky
4
Bb
Bh R RGch BoaErln
2
btomra
Bt
Bt 3 IPI1Y PoP
Roea Canift
4
Ryttålens
.Bt
Bt R nYttaretrB Veronica

Cardlgan
gudar
ö8<f

1

CLk1

I
I

/rcTloN (Ery ch Josetet ltudwln/Nord u ct Dllser sue sue) äB A o J
Celt CK, hP'
lskl
velnge.
Bne,
'
'
S o SF Ch frE Ö!'.mE (Nord & Eerdens r$cient ldglo/IDt o Nord U Cb
' Dalc!'i.z Our Gncio) äg s Nllssm, StockholE' 3chR, CK, hp'
glue Dlak of
I{'ICIENT 1NGrc (e o Eng U Ch wtcdm
Notd U ch ffidilS
Robgved/irPolllnali6 carcn) äg Cb flans6n, St4kbob'
2cbtk, CK, R-OICIB: F.

forts.

Steholn

Chkf

I

Nord U Ch ElS BL.CK ctrOuD ([oave1 Merlon€th/tng G les Rhlwellt
Bf,re Bay) ?ig Ä o J Bruun, Vein3e. lcbtk. CK, C,CIB, hp.

ljkl

1

ökf

I

fliImLE-BtUTY (gardls str Ceralnt,/S U Cb Sonnet of Robwen) ås
A lIårtensson, RoFklostJr,
l*k,
bp, 3sk1, CK, hp.
dGlL (EnS & Joseter ltudvta^o$ U Ch Dttvel Sue Sue) åg Ä o J
Bruw, Velnije. zEkI, CK, n-Ct.CID, hp,
Ii'RDENS AE.,S BnUE (Bdu Br|eell^ord
U G Äpollimrts
Ca!@n)
äB R Folkescn, Vretstorp,
lskl, Cert, ft, G.:IB, bp.
ffiDENS BEtu.:BEL. (Beau Blllmell^ord
U fr Apollluris
&rEen)
äg Y k@rstedt,
Ureå.
4sk1,

Tlkar

I
1
PeEbroke
f,uDdar

&1

I
I
I
2

ö*f

t
I
I
I
I
I
1
2
1

Rl

I
I
I
I
1

AKILUS (S o SF U Cb Famra Foil/HerCens Oferia) äs J von Knsenstlerm I lbrsta.
2uk.
/ilJE,,tuJ (Or I€ee lrlårtyn/S U fr Blackeyed-Susan) åg /.-K
Bendlksen, PÅnden. 3ukk.
DUmY ( tes Pa jan,/Funy cirl)
äs P Skodsrydb, spånAå. 1*k, hp,
Rttsiff ldlx I.!OLU0 (S o SF Ch Fgnam Foil/lruscb Rosaeunda) äs A o
N-rr Törnlöv, StränSAg.
/IPOII$IIS
,OWNreB (Eng U gb cllburD Super hc^ng U & J,pofltruris l,Ddprra) äg C hns6n, Stockhof!.
/i.&lK (Int o Nord U fr nyttarens Narclssos,/RJttarens }hrtha) ås Å
hrrvln, Spånra.
4skf, fr, hp.
BOLIV,; (U dl Funcor cood cuffy,atr@co! Eleotror) åg B hpus6oD,
ftsblo.
lskf, Cert, CK, R-C,CIts, hp.
ffiD5NE NII{OL'IF (S U fr Falalsc Tefcdn/S U fr krdena Ecla) åg
K o L Haralc:56on, Vå*oIL
EES F,.C/N (Wey Toffee^€es Paola) Bg c LundberU o Y Svensson,
Stockbolu.
å-skl, CK, bp.
trlTt.iEN VISIR (lnt o Nord U Ch llyttarens Nårclssos/S U S Ceronos
st@kholD. 3skt, cK, hp.
hkota) äg P-E {allln,
SImBN'S W!:ISKY (S o N U fr r'iDLgo/tnt o NorC U Ch Stg,len's l\casure)
2sk1, CK, hp.
åg M EvenEen. oslo, Norge.
VINCGS B,Li,iO (Benmtu irudoctty,/S o SF li Ch Ryttarens Sarah) äg N
Fl@d, lGrlloby, Finland.
SENIJ !:W1clry (EnE & Evancoyd.liurlaclous,/w€nmn Flrethorn) åB G
o P-E sallin, stockhcln.
Dlllebbo*
S o sF & Hriir. roll, ( f,vancoyc contendor,/Eng fr ralaiso Teazel)
2chkk, CK, C,'Cla, hp.
Soll!'ntuna,
G N1l66on,
ht o NorC ft Kl-ron J..S.$rOlr. (Iat, Eq o liustr Cb Kydor Cossack,/
Walrerden tlon.ler &oice) äg K Llhttu), Hef.:edal, Norje.4cbkk;ft,hp.
3 U Ch auscE l:oi!,JllN (Bra6ble of Ty&wr^ord U Ch Ruscb LuE) äg
h o N-/r Törnl-öv, Strängnäs, 3chkk, CK, hp,
Int o Nord U ft iim,JSNS NTJiCISSOS (Butterybar of Braxentra/fr
st@kholE. lchkk, cK' hp.
&rona's K!1laney nose) äf, P-E vallin,
o Nod u ch
N o'9 UtOr 51c6Di's llrNDY t{ilrsKlrs (N o q u ch,idigo/rnt
sLgJen's'Tre.-sure) åg f. O Ltr wllberg, oslo, Nor4e.

fo!18. E!99!!9lsg
NcrC U ah vilEES ..:US (ilenna:, ^uclaclty/3

o SF U fr !-vtteres Scrah)
;-chkk, il(, h?'
PlnI:nC.
A lbardo, lolsinlfor6'
iJ O' ,.",*o""*
alltrerÄ
No!:: .:b :ui l; :;. .* ( Int :h stolaerh*s
lvetkkr. gK' hp' i
hey lace) ä5 B låjnu66eD, :-Gbro.
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