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fö! s6116k6p& o. tvälghwdar) god&äDd oettutståffl1lg.
Detta är fö! nå6sa Frk].ulbar ett öDElreårt ooh ettFlrtLvt
q@geE88. EederEprlE och loeott€! 1 reUg otddDg.
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ilagar föE tåvulg8dage!. OwEosllerllg traa Bke aewt ilsgea
lös utståildlge!.
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E@gat@ 2r trIakölllgt &r 017/102075 e1. Es6o lrotoF
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g:ERnC,
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Ij.ri.öptEg.
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Redaktör:

lLed detta

numder ev tidiitger,
rkjckås
Älsoötet ut. För åit vars
en så pa6s Liten för€ning brukår årgoöteee
vare ovanlirj_t väl besöktår kanske fiir stt

1<a1leL6en tiu

SV'RTGT.

IvodneSvenssoa
Sop.elgränd 62
1,5246 välLinaby
08/89 g5 7t+

6jäIvs förhsidlingålna
blukar Bå dndan
och fiii att vi hsr 6å trevli8t
efteråt.
I S: her vi dåBot nytt att locka dit er
6eJ, ei ameaikansk fjl.ff od huEdens röreL6er, där också corgis nedverkar. Vi boptas
att a1la €om bruka! lro[&at och a1-ls Bya

ilCP:s adress: se ovu.

CorgiEållskapets €dress :
Barbro Asearsoa
loppelvä8en 2
17526 Järfå1La

ftedLemfiår, och sådanå gam]"a nedleanat,
skall
so& tror 6tt årsobten är tr:ikiaa,

o8/t6 ??

stöllå upp. Det är en trevlig
1oLal, idel
trevliBå
nantri6kor ded ett 6tort gemen-

Bt+

i{€dlen6avgiftea i Corgisä1161<a!et
\usJ ltrkluderai ruP gr kr! zu:-

cant intre;se.

gånska stolta och glåda i Co.gi; ir farifjeoedleo kra LOr-, deb in- vi är
sällsk8pet ijver att SSD gett os6 tillsAtte8 på postgiro 70 OO.??-b ned
Det
.tåDd att få bs ea cert-ut5tällniag,
Corgisällskåpet sod nottagere.
är rniuga klubbar 606 6öker, och få son
mea hår en fbrening
erhålfer tifl6tånd,

IE](TA NA}{N OC! ADRESS!

Ordfbrander In8rid

så ektiva nedledoar son de i Cor8iFå11skapet, går det al-ltså. iii ha! åflti,J
ställt
upp tappert på våra inofiiciella
t.o.d,
under de vidrigaste
uisläl-I!iagar,
förhåLlanden. Vi g]ödner aJ.drig deE oar-

JoGephson

Kloverva8ea q
lrfoo SaltFjöbedea
oB/?!? 16 t+9
StudieLedare :cuntreI (nut6sob

i,låfsta,
drödslil.a gyttjebrottniBgen
Jag tcoomer a1ltid att Einnas santliSas
beunclrandvärt goda hudör, från dlomaaea

RiEBvägen 20
U2r2 gtockhoLn

o8l28 68

(f.

50

tiLL

varje

en6kild

utstä11-are,

det va?

llel6h belt faata6ti€kt. Den här gåag-.r får vi
corgi6iillskapet) bildades den rJ
vara på ett trerriSt statte, Fotket€ park
feb' r96t' cs är en-rasselitior i.oo Liotapiog, aa. ui i naoneree åv regn
SSD:s (Slecialklubben för Sällskapr-rsr hål1s tiII på dansbanan.
och Dvär8hqndar) idtlesseonråde'
Donaren är en g6dBa1 välkänil corgietrtu6iast
ssD:s 6ek'etelaret raga-li1L By6tröoffås Engfa.d, or J.D,J. pari.i[so'. Jag
sSD är a66ocietåt ded SKK (Sven6ka ho?pss att deltågs.e€trtå1et 6kal1 slå e1la
Cor6.isä116kåpet

Svenf'4e

(ennelklutbea).

/

):,11

^i/l/t'.

_

Ja/4

it'tv,

c

våra ganla rekoro, att ni konner hed slIt
vad ni har, från valpar til1 ve:eraner,
De! 6ksJ-1 bli en liktlg
n€d sås1å':ti;.,ili
eä1 Gkijnhetstävlingsr
600 lydnadGprov och
/torts/

/ 7Orl9/
ke6kc eLt och alnst

prov på olydEadr

LEÄDINC

e1l€r skal.l .ri kal.l.s iet siä1vständiSbet. 1' Ch Baile6lood Geythyr
545 points froo 6 Frogeny
cLöl,l nu bara itrte stt vaccinelingen
2. Sirax quasinodo
inte får våra äldre äa två år! ått hd
,08 points fron 4 Progeny
6åste vars hed1ef, i ssD(det ä. ju delas
officielLa utstäl1Bing i Corgisällska?- i, dh Joseter MudNin
273 poiots flon 14 progeny
ets regi) och aöt ta oed bästa hundret.
4. MytheDd Doaal'l of Hczelclose
Vi sl:au görs vå"t bä6ta för ett e1lt
2?i poiats fron 4 pro8eny
6kaU ftyta bra' rnen vi är ju iBLe så
ruti.aerade, så ha 6år'.ra Iite överseeEde. 5. ch Apollinalis ceBydd
219 pointE flom t lrogeny
Den son inte har någoa hund att stä114
;i. sirax Gre.qory
ut är välkonned att hiäIpå till' och
!84 loint6 froo J plogeoy
vi.ll ftst komlra enbart son åc':ådare
ks

man ju Bjuta

belt

avkopplat.

kvällen fö.e laddlar vi ulp ded en
t.evtig oiddagr uor ui topp"o f!. goa
a6l.utnia3, Gå nu geoast och ?ricka för
i alnanacl\so des6e viktigå dalat 2J
åpri1 årsbötet, Jo aprit Gists anoäfnintsda8 tiII utEtäIlEingen, 2I maj
middag på väratshuset Gådla linkö:ring
och 22 maj utställniEgen,
vällronna allai!i!1:lt!
Gedan

Ingrid

Joaepbson

-Jag trodde att jsg var en huad €å iåg
gi.ck till en psyki.air:ker.
-uur Bår du tru då?
-otnärkt, l<äan så ka1l dosen är.

LUDING

r'

BROOD

BITCEES FOF f976

Robgwan Pride-N'Jov

JEl points fros 5 pro6etry
2- BaileGsood Briallen
l'6 pointG fron ! proge4y
3- ch Bailcswood Bloderuedd
287 points fToE proSeny
'
r:. csleforce of Grangefield
2?5 points from 4 progeny
5, Robg0e! Pride oi P1åce
L85 ?oint6 froi J lro8eqY
6. I{ezelclo6e Jasoine
l.5O points faon 1 progenY

Kull:yskoBen
Rob€"ed ltelsb gnbirln

t{iakLe-fose
lödda deD l1-f-76
uppf. G{eD Robert6,
RobgueD

VIKTIGT! VIKTIGT: VIKTICTI VIKTTGT!
Vis6erligen

vet vi ått

våra cor5isar

förrr men fian6
någod NU söd hsr kla.t nedlärvda vållaregensliaper. Slqiv til1 lXD' och bcr'ätiä
o,n ju6t Dh* vallare.
användle6 soo vallare

EnSland

Föräl-drar;

l'år:

Ch Parnel Di88et
Mor: Robgilen Prid€ ll'JoY
l{argareia WadiB, Sporrsned6gatai
58266 Linl(öpiEg. Ielt O].t-I'o??6
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CORCISAITSKAPETS
IINDER

PEMBROKN OCF

1. rNl 0 NORD UCMYI? REtiS N"{nCrSSOS
t Buttarybår of BraxeDtrå u
UCll GeroBac I(illarney lo6e
uppf. Per-Dri': Ws1lin, Sthln
äit. Dn5
21, poåag 5 ut6tå1kintar.

10, s
e Int
uSL
uppf.

5
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0 sr 0 cii SUGAI PIE
o llord U Cll Rytt8rcns ilarcj.ssos
o S U CH RyLtarenc Zerlina

Ingrid Josepbson, Salt6jöbadee

äA. Yvonne Svenf,co!, gtocLlold
J9 poiiaa /1 utstäl1niDgar

2,SUCEIINI'OMARA

e 1at o llold U Ch +yltarens l{arci6so6 u Cas6ibar C.iooline

ooooooooooo

uppt. UlIa o KjeLl ltligsnderr Flodå

CÄRDlG]lN

äB_.

1. NOFD U CII IEES BLACK CI,OOD
e Aozavcl Merronet u [ng CI tees
Rhiwelli Slue näy
uppf. P L Culties, nnglaad
ägiÅoJB-uunrVeilge
49 poang 5 utstallnlncar
2. ÅNGEL

!as.

92 poäng

5 ut6tällnin3ar.
f,sottucEDot{ovÄN
n S U CH Putte u funcois Paoela
uppf. c Uilhels6soo, gcföv
:ig. Lena Lesenhaupt, Kågeröd
?6 poäu6
5 utsiällnin8ar
f: S CH IUSCI{ MIX M,ITTIUS
e S 0 SI UC8 Ruuch Lus?e u

Storhebanr:s PiÄk Peåce
Uppf. Ä o ll-A Törtrlöv, Strän€näd

ä8.

Da6

75 poiinE 5 utställEingar

5. s 0 sI u

6

cE Få\ARA

Evadcoyal Coatetrder
U CE Falaide Teazer

roIL

u [Bg

uppf. P irairbairE! Skottlanal
;iA. O Nil6son. gtbl-R
r,j ?odg , ut6iallnrtrgar
5. S O SF A CE RT'SCE I4IN TTIRID
r S U ClI Rurch Mix Matteus u
;iusch Noble tå66

'lPPl. Å o lt-tr Iornlovr Strdgtra6
-ig. DDs
)t poe9 , utstallnrngar
7, NORD U CE RED SIEILA
e 1nt o l{ord UCU Ryttårens
liårcis6osuSLoSUCB
RyttareDs ZerLina
uppf, I.6rid JosephEon, Salt-

e Edg Cll Joseter |iudvltr u

cll lihel sue sue
uppf, Å o J gruun, Vein!:u
iig,'ms
29 poiila I utstäLlninga.
f.soNUcllAsE

Not'd

U

e Eng U Clt,toiieter Mudviu u llord
0 Cfi Dilwel Sue Suc

uppf,ÄoJEruun,V?itrge
ä6, c o C-E tåue'b?anth, Eylicbruk
22 poiiag , utEtäl.lalngar
4, ADELINE
e Sardis Sir GcraiB! u Sonn3t ol
nobguen
!1

uppf.

l{idin' ]-in;:öpina

ä8, I{ Jacobssor, Linköping
lO Podg Z utstalfnlngår

5.

IIERDEI,IS BDACIi

BE!rE

e Eeau ErunBef u Nord u

Appollinaais

Ch

Cårmen

uppf. G $ilsson, Soölentunn
ä9. R Fol:iesonr vretstorp
1, loäng f utstäI1ninE

sjöbadeu Ä8. Dn6
50 poäng J utstä1lnin3ar

8. riLYzA
eSUCRPutteu

Funcors Diva
uppi. K o G'rilbe1Bsson, trsl-öv

ä9, Dns
4lr poäng J utstäIlningar

?. S U CH IOL],Y POP
: Int o Nord U Cg RyttareEs
I{arci6sosuSLoSUCU
Ryttarens Ze!1ins

uppf. Iagrid Jo6eph6on, SaltsjöbadeD Äg. Fumcl Knuts6otr
41 poäng 2 utställninEar

SliK:S utstäIf^in6
i Vätrer6borg är
iastä11d - på grund åv stt Ean inte
6ata1 donare.
fick ihop tilhäckl-igt
Ett resultåt
sv ?O-årsreg,:1tr?????
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M,INUSDAG

I JI'NI!! ! : I II I ! I J:.

Toför lnte pröva en corgl-sus på bamen nå? Drutten cch Je@ !ör
s@Lt r Tv-rute; Corgla 6iigs eBligt legeEdlei vsa en gåva tlll
n:iJulEko.E f!ån älvo@, Ilär komer en rlktlg corgi-saga be!ättad av
U! Boysonr0r Corgl Wor1d, fritt övelsatt av wdertecboaal;
!!Iål!-!ch lglf]Isgs-gssg
lör nåBgat mån6a hlEdla år eedu 16vd.e i. ?enbrokeEhlre I land.Ekapet
fales 1 li€1and en stor' gkaaa äLvcP dedl sie colgia BoD åIvoru hade
ator lytta av- ilåqia corgjs dyåiaaleE soe rialhästa Ed fl"ck åve! d,.a
käEr.,r och vagnari Den yacha fdlll'nsess4 njöt av att. rl.da pÄ eb
corgLeprllgd'e geD(.E d.en stor3 sk4gei vdJ6 rlorgotr vld ecluppgÅirgea
och se €o1e4 6S u?p ö'/e: ciöer ocb ä1-re) llksoD al"la at!$iskor soe
bor 1 !'la1c6- I:en !å den tlden fö' nÄuga hudrs år 6edd leyde det
ock6Å elaka och Grl'r@ trDl.l sos bodde uader sten@ och bergi Deesä
t!oL1 önskå{F lnget höj:e :.:n sti te dee ysck€ p!i!ses@ t111 fån&e.
Ildtgt en noa6.-o ?od p:-iseasan Eor: yatllgt ut pÄ sln cof,g1 Beo ale&
gåEg riintade dit tr'å:jglet!.. på vä6aa, TrrtfeD både fällt ett tråid
övel'rägeu fö3 ai! sb.pDa herule" Corgln såg detta 1 tld ocb gjord€
ett Ea€nifllrt holp öye!',r:iidB:crured cch ökade farten l! 1 skogen, tr'ast
tTcllen Er snebba udglclr corgj,D att bli iDfåtrSad tack yae kvlcka last
At sidoni och Elabba språn6 geioe t.åd och buakar. Men tJruä$r: nåir
he Bprd€ ude! ett 6DåriG-t .t:äd förbicåg detr slaäcks1å6m prbses€4
en fågt h?iageae gleo son slog heue i hurudet och hcu föl1 BedvetsL6s
av lygge! l-$ e1r. c.."€i cch ha@ade frenför t?ädetamou. Colglo v&htde sdbl,t
ocb fölGya!åde prinsessa! hed blotLade tå!de!, h@ efö1l ofölsbäc!trt aD
och on lgen, h@ dre? t}.llen bakläDges nch bölt de8 1 shåck;
Trillen 'r'd late aDecj.el.lr.t ilodlga, nen don företod. åtit corgi! suart eåste
bli t!ött och e i:i Cri snat e] ulte kllt@ ta prinsesse. Corgin fö!6todl
cckså detta, så uells attsckelba l)å trcllen sllckade he lrfuaeeees
d€licire cch ör.n, CoI€:o 5åS att hon börjsde röra slg ocheftoa ett Fj"utglltigt efalf !å tc,lld d4skåde han tilt ptlnsessu , rullade sabbt
över på rygg oair i,,Lt_rd.e D:d ijjrltasr prj!6e€s&s hand ls udor selilonen.
Aan lirsile på fö:.er och 3 i,örtåale jn 1 ekogeB, hes älekade lrlnse6€a bö_ll
ett 6tedi8'd tag i sddeln 6enon se:ldnnaremend frollen bJ-ev sÄ överrqskade
atti aloE itrtre k"a 619 för abt fö:fölJa coagin soB kuile föra !!lises@
oakadd tl11baka til1 61ottet,
Siif, dea trötte och sönaiernih€ corgb
AtelkoE Eetl lrlseesse blev 8et st.r glädje, Al1a lsde tlctt stt !!l!_
ae€ss tagita ay tro11e4.' ilu flck alLa ledi8t och eE 6tof, fe6-t höIls
övef, heLa älril(et.
Vid ful1oåne läste dlottnlnEen eD kur€görelse3rrÄlla
cor€is 6,:n kaoaer ?rdn glevBkapet penbrokesLire_ ekall- hädsefter b6;
miirke! of ter fee'rEss seldl .r, son eti dl.me av den moaii€a octr etarpeÅtga
Corgln.r I'led en 1ätt berörlag *v sltt trollspö t.c11aee hoE dit de LJusa
urkerln€lma,
I:tia Bosa.å n*
se deBsa hederstecken. I{sttl_
ållffiObJag

?1tl Astr utstål].Dlla ril öyer 97OO buitu E 1'1, P6!bF&c anEåLds
(r1 + 62), Bråö@LrgoB s Car{!'gs h@ yl trdEgt'log oJ @ö, €lt6F
soD il€lgl gl.ol rutlillgt
L o! 3W rf!g. flr I.g. Ealts f!d8 Elotilsil ys d@n fö! p€Dbehs ooå b.itö@lqgr! @ile I dtyBt 5 t1@.!.
EsEo. klsslrlaertlgG
vl! l,
tatl hllt fre@tåaog 6D1lat
"L66a
trfo1lr6t mt r.i.l6cln ooh hoa tog
lsit ft,rLtrlet ut tr1oolorrbudu
tlll llleed.lg och aåleöer vE 6etll,ga C.rt o. nedeFcsrt-stw
tl,,oo1or.
lsst of Ened sil 0.0. tog3 0h ltsds 8o1@E ol Bar{rlag c.
0h (atb]'u Duaklo 8!erh16r ot Eludö u. Bleils Be!lad..
EoåeF C.C. Dogr Jo4p.l|ldd.Bht

0.0. 31toår lmds ll.ol
le.efi 0.O. Bltobr

Ågr1!.

O0.1.

0b ncy

llacbht.

Itad6r utetål]n{ngwoclu gioda v1 DJro}ot gtyade och LqtFsEetB
beEöt pA oor8,.t u].e! I trett och gsasr s@ O1etlgh, tr€es oqb

lalEe. b. ilag föFu
el].ttö! mabbt lEr rl a8dsite SEILDg
Qu.rotils tr!!rclF ,, 3ruheU @d q8 8{, Ilrokot\lerailo hEilu.
Dår broEilo itoq Oattlaag! (rBlLåaA O@ Sr€! t Sver:lge) aeit
trsrttöitila !n lll'rabeth r@ bu llDorleFt ooh Etsltat up!,föitdBg
s Väai8ötBDctr L ![gls0, ilår tlEr m lO llsgl'strrållo
bu!d,s.
urd pe Eru hgi fr*a fil ].&il hada 11 e Lqrorteilal P€lbsk€hse,
tr{oolru, t!åE O].utlgb f@€1, l(s t.V. !.!IEr, trert, oo,h CEtttg
såBd$ yl tll1 llat8.Nif tlillr vqrs ttport-Crl|l.ge vl fi.ol re !Ä
fl,ygplat.c!.
Ee

Da€€rteg

OYa oåffialåaoa

eÖmBoBs

Eeil].erbrE I Oötaborg börJar Oqgittg 20 rpd.l å lslrhEdrtluDDad! tråriuAstut L tr l1€båok Yt plasn! 5 valbyBU.s
oöh rötr eit s?Bd,l8ite eatwl@ oob eaBrEl. Eererl,lg tle
tUlggrgUg.
Ilstil.lit6! å! Buu lntc utE€dd e! il.t blLr @ orlaFr.baduDlrelE&. h,gr ruer e! oqksÄ vlitlo@ 1 !åa I p1atE.
Eö! r Dla t111 tJörg epluit,
raL O51/ 21 72 og.

I:S-I:3IeE19:t
5 o St g Ch Fabie (lcddt/FBtur ita Bsbro t!€e!od)
bl.y vla brukrprov I r{l|luö lrukEhudklubb it.tr 26/i
uppf \rtted t1lt bögr6 4g.!,_!gk!J_Arst_

'?''r1

jS77

t).

------=-+T.d luGbä! bn*.sprov
t legrc kle!., rö&dJåDEt?
;.
Eundro.acliet iir sökugnct. Eud.! Eks pe'förltöa! oiluing
gluoEsöka €tt .tukt kupcrat oråd. på t5oo rz d6r trc.pcirouer
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(percon). Stor ytkt få!t.r vl,il hudcnr !å,tt att
.; . .t _,1
när hundeoucttct å! a?klsat fölJ.r d lydjrsd.prtvrtlg I föUeit.
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frsförgåendo (huacn grår frefö! föru.! I koDolct. tänrit)
frltt föIJ (fot uts kop!.l)
plÄtllä€r9ed. udcr gÄng
tufelI!!.nA
kq?qd.
fluåt.ärdddc.(hud.n
,okoppi.&it, sLa eå g-to ! fr.dör förErtr)
qxDrt.lhg (aJ .g!t rpportför.nål)
hollp.öob rptprt.rlrg (h$d.a 6ke på *oooeo hotpa övq ctt htnit.t
håota apportaD och rJälhet hoDp. t1l1bak4 ocb
.
läer av apport.! tlll fö!scn)pletlltggniE8 5 dDut.r ncd för.ne !Å 50 [ evltAld '
ltottobqörithctaDlov gö16 d.ilckt !ftr. llstllt8gnilgq
[qld hadan.
.
ltaeqr kw. lrr lkott skjuts fr&[ 50 D hlll ooh
bed@ rls luAli ltB8r kva till. föraE. hä!ts il@.
budfölln& (bed.! qke pÄ kooi@do lprtng. 1OOD 1111 ca p+col, gon
ts cnot huao, klappd on d.n ooh lilltralc d.åt tllibrk
1111 f6rd.!.
Ett rkott evloeeu på halv..ftråaks I båd.
'
llktDlngma.
titr godtå.Eed. I klulca Ltdyr ,00D.- b.tyglt 5 I bmdE@lDtct ocb
5 I grnoE6Bltt !å. lyilrrad,rnoE.trtln.
lör uppflytiaLu6 ttll hötf,c kLe6r krtr! 42Op - lgS!1 brtJlslt ? t
blrudloEdt6t ocb lågst b.!rA.t I I gcronraitt pl lyaaOäorratcn.
ErtyBGD riitt8så att 5 å! aoakänt 10 böAsts bctyg oob O för tat.
Eodkånt.
EtrrEaLrsII]tc
Ve käuct
.tkttFt.

nÄBoD

valtqde corg{.? t{å8on, cm tlltrå

Ebats

på

gtjAcLsrn hu loyat hJäIpe f,ar1r gay Ssgrnt rcit
uppglftcr tlll .!
bok oo oo!8ä,, sor bon ska gc ut t ilSe.
Vl-vlll ook!å aiilEha rcite pÅ ou nÄSo! sAtt pe lydE&tlprov t kl.l,
?ll.r,
.ll.GF gJolt rÄgot bnk.prgv.
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s.rc 08/?6 7"1 84 Bsb.o och-bs!åttal Eirs !rildct!t@. - å,
lr:a hc@a
J.B
Int.
- 1e@& nau och tolcfouluct,
,l"g"r j"rull.
Ettc! lkicka ctr l.pp ncd po6t.n. skrlv rruiainr
"e
fui"åii o* o"u
otb.ls ooh Ditt cgct E@. ?aok för hJiilp;nt iä,

Ko[takt
Vid rdd.!

av fills

kalht8A.tr Dslld

åEe!

9ch år, bor 8Jo-g@a.

När EJo-E@a i tjol nj.ste ei! Vodvidr

kalhutgsolr flck hor 6act erfsa att
ålderdoo ocb. 6!sa6het är .a koEbl^Batl,o!
soh lresta på. Det var då ho! to8 liakor
till Eig. Det hado aports att såbiaa Loviea, på ddla sj.de å6.!, irte läl8ro
orkad6 Eod honoE.

(ffi

Titrk€r är fdbteB åv ea nesalllu€ neLle oL schete! ocb !åBoltirg fu1let&i!-

di8t obe6täobdt. [a är erögd ocb /q-svasad.; ryktst !ö!6ti1or att hu
vait i uärkep ood 6tt di€Bellok. TiUika å. h8 ve8atsie ar öv€rtlrEe16e, EJo-g@s öeertyBols€.
Tyches raitag har fått oa ny ilineE6i,o8 €eala! hoB blev bokdt aeil Tllker.

E[ isblå oorgoa e&gs d6 första gåa6ea, tvärs övo! 6D vtadfäUd bJörk.
Eu späDde öBat L bo!.o ocb yl,ckadr på don atlEpaa. 6r&8€[ och ho! keatadg slg lyckaalig€! not hoEoD, halkade på björketai!6! ooh töl1 i B!o!velkot. Ee Eodkändo h€ÄD6 ut@ orsvop och hoa Ltyitorad€ tt1l kapplöIF
ailg l, erbacke! oratör. ge sstyckto, f1öt bort D.lle.DEoa i alL si!
böBbeuta euvetiirltet ocb gyrtes itrte E6ra til1 d€n do!Bo!€!. EJo-E@a6
kla8arit. lockrop höldes lälge 6ka i 6koge[.
Ttche koE bo!o! till ,ötos alåB€E delpe !ä! bd, i Eäl1ska! soa f,Jo-guirr
vc på väg hq! l!år &abbköpst. Eo! bäls&tlG boloD Eod saMa B!ä!61öda
tillgivelhot aon hon tn8ar pe sots€ och rörookue ho@q i kökst oob
hq bcgrarado b€uo6 äI6kvÄldh6tr al.!Äe huitvär1d€!6 Eelku1o6r E.to! att
lata h6u6 besLatt4 €r på6c kåIröttelr 6oE Ejo-gaua uförtrott hoao!.
EJo-gea åt6r€tållge ordlaitrtoi. liEker 61äppto påeeu i åu e! Etqd
goDsQ.
Det hq fallit aig oå oeda, att titrker och Tych€ träffatB L oabackc!
loet vuJe eor8on. D.t ka ilto föraskdo att 6erco! tirit rlkt utbyto.
AldriS 6vikted6 i ei! oDtu€ia6D ba! he törBöjt h6r. !€dl €. plut.k
Ded Eågot 6lags koEplicoreA. 6p61r68ler, eon hoa gång på BånB iinilrat
till föroåa lör sl8 sJälv. Och ho!, oed sia speciellå soak tör ll.ret.
kryddorr hd lAtit hoto! föratå vilka vä!d6! 04 ordl!å! grdkotte r.-

!rcseatofu.

Det ha hiiqt att ba ko@it dragddo ood e! B@al hockeyklubba, aoi ha
övorta8lt oftsr ea desilluaioleraal spelag och 6oD 1är vda ho[oi outGäg1i8t dtlbd. Do! hq ha €ritrBat i vild upp61upp.lhet ocb 61a8l,t hcBAe
näla [o8 kDockout. Då har ho! ruskat sigr o[t@lait och bäpoDr huggtt tag
i klubbladot oqh följt asd i EviirgarEa.
Och alrt hu hiilt GDoUuåt att be taait Eod sig ddn stulBkr th6rå8.
Pokia8€a., aoD han Iålat ho8 grdieE. viil 6ådea tilllällo1
ha tych.

klet och tydli8t visat qtt hon koddit tl,ll
att iälrlu e! 6tril bgil EJo-f,aea.

olbackeD

BorltJö$old

ute6lutudo för

34Sr-914,
Uå€te få tala oE att vår ti11a l,@1 b11vit Svensk utatällni.bgschepion
på fyra utetällul,ngar efter våraodra. P@i har iu alltld plecelat sig
bra mes det bar a1dllg 6lagi+ sA dtu riktigt' Iien oå he].t p1öts118t börlade de't hlild? 6aker. Se!t,?6 ko& första certiflkatetr hon b1e? också
BIn (Båst 1 raem) för ånders Cedolstön, Sverige. Det edla kom 1 J?hköpirg 12 rl@F??t dlamre E1€ Ekstet tr'inldd. trbel bl"ev d.å även M
(B5st I notsatt kö!). vecke efter vd Yi 1 Norrköpingr dodae BalPb
O@peLL, Nolge gav heee tredje ilcertettr och hon blev iiven }In. I
d@!åföljeda glupptäv1l en on bä$ta €äl]skepshmdl placerade6 hon 6oE
tvåa. V@ gJorde e! stt SernhardshEd. lftersoe det är sä1le soE eD
corgL placelar e16 eå lån8t fraB så för6tår nog slla hu glada rj. Y8.
io6i*åim!6xftrxd*t. Do@re! 1 glupptävf4 hetta M'M.1]lad36nr De@kt
den uppEälks@e 1ä6aen ke au tyd118t rä]da ut att !'EMi f1lett !åd
tuför eE konbbatlon av fyta ekstrdinati-skå dlomue. ilVail biiftigtrr e6'
eb oycket alirståeldle ug slåiLtlngr vi fun dogen viirdiS eo avsfutEing
Dedl

en rrfl4rrdr ch@Pagne.

tfterBon Jag koml-t 1gång så kd jeg lika giiea be!ätta ått lbui ä!
nuöer feo ay eju kullsyBkon son eir chdtrpion. De @dra två stä114 al-drig
ut, kdeke d.n ke få en 1ite4 puff av det bär. [&u@ tlU den rekordflna kulleb lir Ryttarens zer]jlM rsv U ch & sv tr ch, nu 1I år ne! I fin
fom. li€ale 1111 Zellina rctt uppfödde av lbui är Iualid Joaeph€ont
ir ute detta €n rekoralkullr on nå8on k&i@er
dnEt llka glail soB vi'
1111 eE llka vlnetriL corglkull 6å skdv tj"lI Wc? så rl får satta ut
det 1 tidtrilgen;
slelver lhnnis @tte cuvor trEdberg.
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Vi reko@enderd ApollogruppeE för dressyr blald nindre hudar.
RlBs I .Åhsbels oa/47 2, oo (dal) os/'lLL 6? 75 (k"ä11)
A+o SJö1Bd OA/ 7ra 62 05
r U SveEBsotr Ae/ 46 Or 04

IEJSAN coRGI__3Mrj
(Eerdens,ielson)
Några rader f!å!.en
Motala-corgi
kallad l{elli6,
Ja nu hsr
vi viBter,
så man knappt ksn gå ut. JaE brukår gå tånga prohenader ned dattc
ut !å nås€aäs-udden vårje Eorgon, oen nu går det ktrappa-qt att ta sej f.ad.
Jag tyckei on Eoö och is, nen nu hår matte till,iin
sl<an fått lov att 6rÄva
aran mej fle.s gåDger, det Bick nel över öronetr. Mstt€ har måst bära (nycket
är
en plogad väg. l{in fek-koEpis har det nycket läitare,
BeBant) ocj till
ea lisk viathuBil (Ki11i) 37 cm i dedkhöjd mot hitrå Jl cn och hatr har ju ben
därefte!.
Mea det.är jag son be6tänfier, Vi brul.ar Leka varje norgon, l{är.iag
är på hudör blir det springa av, ;ir visEerliAer
titen den kvick i vändningarDa och konner ftam där det är trålgt
och lågt. Eftc.son ja8 för det oesta
;ör sofi natte säger, så är jag mycket sä11an kopplad. Bara vid Båtor ned 6tåak
trafik
och liknande tillfäl1en.
Jag rör i!te hårar, få81år e11er männi6ko.r
är dyckct tillbåkadrageB.
onrånaa här ute på väst:r

Motsla är eB bra stad för o6.st det filns
fiaa €trövöch. bra motioBg-slingor
där även vi få! veta. Min
på norgonen och li8Eer kva! oär Matte
dag baukar vara så här. Jag är trijijt
ocb den övrigå farniljeD gör si-g i ordtrilg.
Vid tbeet konoer jag ut i kökel.
Haa måstc ju bevåke siEs iÄlreEsen soe är 1ik€ oedl rrgosakerrr 6od är kaviar(dvärg-väalur-kain)
soörgåsat och sårt. !'örrrNa66erier
skall Ju idte få oe!
än jag.

Doa trodde jag 6ku11e !y!å tilL Nssse &en !är oatte saSt ti]-l att
vara försiktig
ocb akte, så lyder jag,
MeE slicha får jåg. När det ä. bäddat
och klart vid 9 6å går vi ut, Då träffår
vi Killi
dot betyd€r 6prin8å Lclie
och no€a. På somnaren kan vi badq runt udalen det är f,ycket låx8-gruat.
Vid
Matte kan gå
l-1 är vi h.r,ria igea, dags för miEa hulalkex ocb tork3d fis':bit,
ocb hudla och såat. vifL-et betyde| att jåg inte får gå med. ua*te vil1 inte
Vid 14 är det (lag6 i6e!, brukar l,fi
6e NÅgOi{ huld stå bunden viil sffärcn.
iill
varaeo6tranden (under iclie badtiJ) cet lar ca e! tj.ome. DaBs för niddag
och att

häIsa alom övaiga välkoilmcn befr. Tsr det lugnt fraoför TVn rdecl Eitt
kvä116ki6sen, sen s:ingdagå
Sover sea titl
31 då det är då6s:ör
iiaria bar gjort)
under natte och husses sängar (har 2 st s;iagar son fi1lfiåtte
nen Bolvet är srålare.
Ja, så har jag det, och är en lugn och lXdig hutrd säEer beketå.
Hä]stritrEar Iielle !
kväf16ben,

Etr

förklariag lilf

Na..se, Frsn6k vädurr{sEin noroal.vikt 7-4 kg. Dvärg cE 1+-2 kg

l

liudpsykologl är da€ea8 lij8en.
btlvit. Deras för
l{u för€t fölotår jeg hu feLbehåndl.ade Bcbby och lel
tvlvlaale blickar näl alob vaintar på nlg i backama kda jag nu tyda. rr We w@t
a feaale3ri &rgelseiilc son alnb ärr You trolcw. Ih flockledae iir @d don saloår,
jag är lu helkeoe (nen enäll); E1 flockledae bör vela enkelspårLg, se och
höra bra sen lulcta l"Ua. Jag föratår au-att doh ute att tvekå koeer ett föUa

första bä6ta buse son vis€laf,. Här duge! bara lålga hoppel.'
bitrj@ alltld ned den 1111a valpeD. Ee biir ha en ostördl. hö]@
och e! egen i.org dtt he ska förpassas så fort la! yarit ute. Håir ko@e! det
Lgen, jåg är ju helkas6; VåTe hudar fgx vistas I hela bostaalen. Me! keske
Jag ändå uågqr nig på att lekodnehdletå eE filt j. hedens fEjrg, 1åiDpug att
ligga på eiingen uder dlag* och i bdsta fÅtölJeE uder mtteo.' SH!:tfåtölJer
ä! hår qTclret praktlEka och tq! ileen nåimvaird. skada nåi! had€n bddd@ fö!
latten" Åtdlnstoue bÄIler vgra än, Har l@ aon v1 oD hud av något v€kare mtu! ligger hon Sama i Mttea Eeag udler Datten. ntt g@It påBlaks leko@etrderaa yamtr ne tiker de't I läbplig storlek Dcb faigger dst aere vldl fotåloden.
De ka]f6 föttena n0r aoa ett pax plbskorvar bredvld dd vae hude!. Es l@
aom \-1 er kLådk@re nedl fön€ter i dslu*nl.ng tlll
soE]Met bör dd ha dör
och föoster dlt öppm dygaet rwt så h@deB kq gå ia dåir nåir hd tycke! det
kåe€ y@t. Ua! if iti 61A då yid såiD€gående+ yllesockor, yll@öesa och ylleliofta uidpå dlet raffj.ga mttliffet
och jag garabtere att @r valolar tLdlgt
var norgon av den frlska. luJten och stappfu eed värkdde Lede! ut L köket f,ör
att få i Big nå8ot varDt; [ytti6t, n:/ttiBt.
lg&llEllg. 6r ett Bycket yiktlgt :n$e. I*i,! fordras 1ån6a lino! och !trycket bF
!öo. opsykol"ogi€k aoE ja€ vait har jag prolpat fickoraa fuUå ned hedgodis
sob Jag gett h&ddna sÅ fort don komlt 1 närheten. 1i11 slut behövde jag bara !öra e@a så lcon do8 stört8de, qryärr fekar det daligt aii! don får sJm
!Ä ed es hwd, nen ]@ ke Ju inte fÄ al-lt håir i fiyet.
3ji-g.!-* är rlktig ockeå" Hu alu eviinde! rö61etr Eär du tq]-ar tl1l dj! hEd. E"tt
atort iiee tycker Ja6. I ydfiga fal1 kd la8 tala hB qycket son helst kd det
tyckas, dea t111sl1@d6 aed hEalsma bli! jag alLtld så he6 så rds-tea når liksoB inte frd yerker det. fiär får JaB verkligeD kåinpa rialale.
0J vad trött jag bfey) yllk€t 6tort och vlktlgt äee hudp€ykol_ogl vertdigen &ii.
fro! jag lägger El.A ett tag blaldhEdams på den oregefE.rgad€ filten, Bobby
fäller rlsBerligen till tueeu oeb lföld orangefiirgat hÄt och oregef,i:gad Etäilrock i;r lu problene! rätt 6nå" Fötresten, vem ke behö€ en hudpsykoLog?
,. ouggen trEdberg
tsed
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s Gofden Glinne.
Bör irunda! titta
!å iV?
Det frå:{at nåtr Big, för fl"ra
och ftera hurdar efter stt ha tillbri-ngst
hela
kvällen fradför IVs har 6vårt ått sonna, har heuska il!ödfrår eller i extlens
lall- staffma! de alagen efter.
fär är det ute tviveL fråga on psykisk störtring,
Foo nd inte bör ig4orera.
lv-progrande4 ä! i
bittre
ägaåi för nedel-stora lÅnghåriga hundår än
'ea€1
fö! onå korth.irigå.
De tjocka tycks 6ill,å politis::a
och a11,ränbildaoale piouEdefhåUnin8,
nen däroed påstå:
Brarn, nedaa de snala bundarda bela gillat
det irte,
att stora, tjocka korthåriga
eller soå tjocl{a långbåri.gå inte skulle
och kolta tjocl€ lålghåliga.
Bi11a progiamneD för små 1årga korthåriga
Ilrsäl.tall
PosseliFpe

har [u e{:t grogran för kortbetri:a tiksr o nogen;llder
soo inte
(Dobernan) ]I oås. får 6e, hon får v:ilts tills
aliir kodmer en
krininalaie,
cfterson hotr til-lhör
låtrgbeEta, korthåriga
ta6ovenhunda! ocb
fortfarande
her dycket att 1ärå ev mi6 cl-inDer 9 år, specialist
på blrben
och Pygge-My8ge 1O år, specialist
pii att åka bil. Vi återkonaer nästa 6åag
[e,] råd ti11 huE{tarr 6oft haa llodplexbetoBad Tv-iobi.
Vi skall också berätta od hulden o.h Båntriskaar och on trafikvett
i Älgarve
och od kåLten Brutusr soo äIskar hunde! och clödar ornar tillsaDnans
med
Py8ge-iltgge'
vibeke culdber8-t{afströEr
algårve.

ET] IIITNESSAI{T OCE RO],IG I{UNDI]OK

guBdlitteratur

börjar det bli gott 06, oånga böcker är bra och intreEseta
serien HundeB i Fol.us, 6otu jag boppåi tuåa8a beställer
frÄn oss.
Ded bol: jag hä! t;inker berätta od är eoellertid
lite större i fornatet octl
också dyrarer eed sv alldeles
ulomordentligt
stort intresse och väI värd
sitt pris, Den är skrivetr av ea 1är,iun8e till
Konråd Loronzr som förresten
gberharcl 1ru61er och heter:
skrivj.t
förordet,
Sådan ä! din hund, (ICA förEon t,ex.

1aget,

clrkapris

40:-).

I?udler har studerat hundea6 beteeddcn och då franfdr a1lt hållit
6iq tiLt
di!6on ocb gråhundeB, den lna fiiruildad
tanbunJr der åtralra Cen dest ursprugliga ras han kunnat täuka sig. På ett ]ättfattligt
och utrderhålLancle sätt
lär han oss ält fiirEtå hundens olika beteendetr, och varje uppfödåre! valpköpare och hundägare i 6törstå a1lnänhet ha: här rite käLlor att ö6a u!.
Jåg skal1 bär oed några eledpel vi6å hur matnyttig reat prsktiskt
den här
bokan är.
I kapj"tlei on paäglineen på In:inniskatr får vi e6ts, att tiden nellan dea r;dje

/rort6/
och Trnde levnåd6veckan i vålpens liv är den period då präglinqcE på oäuislca äger run, har den inte skett då, t<an det aldrig uppstå Dågoa rj.kti6
genetrska! nellu
ltund och oäsnisira. Trtimler visar genom ett exeBpel att en
kul1 vål})år, soii visserli8en
såg nånnisko?, nen inte kotn i kontakt deC den
utyecklades till
skyAga vildhuodar.
PägBe för':i1drårns var tillgivae
och vaBa
vid o:jnni6iror, nen då naa försökte få lrontEkt med alem efter ?:lde levnailsvecliaa vsr den perioder i huddeas utveckling
iive., och det var onöj1iBt att
göra valpårEs nänaisltotillv:idda,
Dcita vi6ar, tycker jagr "köksuppfödningetort
fördolå.,
där hunden usder den viktiga
präAlinBsfasen komer i stäådig kontakt nc-d olit€ Eäeisko!,
och dessuton blir vaE vid å1la i ett hen förekoo6ande Ljud,
Eftcr 9:nde vockås infa11e. vad Trunler lr€llar rrsocialiscringsaasenrr,
då
hunden Ekall

uppfoetrae til1 stt kunnå uogås med såvä1 aZbniskor sod åBdra
hundar. Utrder denda tial skal-I oån 1å let tära vallen att BäåBisksn är den
soe b€stämder och är Etarkest, Bir natr iric dct cli ]<an kånske hulden få övertåget, åtairstoac
oE dct är en klok och eEvi6 colgi,
En Bycket intrcsEant

i.aktäg€I6e hår oan gjort i Californien,
berättar Truoler.
och utbild!iogsplats
för blindledarhundar,
VaLpårna so6
föd6 bär får stena tills
de blir LoLv vecko.. Frsm ti11 dea tiden fostrås
ale varsamt på ctt sätt Boo svarar aot cleras ålder, och därefter
väljs genon
test de valpar ut, son är läirpliga att vidareutbilds,
!e6sa valpar läanås
hos privatfånilje!,
utbildås
tifl
blindlcdslbuadar
när de u!I)nått ett å!6
Där fiu€

en avcls-

genongår efter utbifCnin8en
ett sista prov. Itsn gJo.de där den iakttagelcch att nästan al-La hundå! sod ilivits
bort föle dcn 1l:ndc levdad6veckan
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M.! tveklit 6tl legsr eit ptoblelet iir löatr oen
brs llilsnr.
yi Lianne! orF upJriuntraal. sv att oft,'lfölJsado go!atstloBc! rv
urgs hundsa hlsrat Xannolklubbens utrderaäk[i!g, ocb Yl itort
sit ilet lsn lösis. Vl har ltrt o!3 rtt Le?l ledl PtobleDot och
rtrt srbets bårt lntiktddo p[ tls6iiA.n Eeil inställnr'!8€! .tt
födr upp bltt,ta och bttt!. hutrdrr.
Dat tiana Dång& huldnt och tih.!r .o@ Js8 eriBtel olgr vllki
gjort oyckat gott tör r&!on unde. il€ s.trtrre Iten ocb hellr.
ån sti bst& B'dts o! ?ört.ckninS övet v€a lor eullit v3Ar lkall
vi kslEke sc pll rIBhtlkip.D bellen vtra fr.n8å.n8s!tho liljet,
I forilgitningen har ieg koncontr.r^t oig p[ d. hulalslr aot
rdrLt vinltrike i vlrt lend. D.t tir6r into utryore för ell;
trot! stt ila ofta v3! aY
hirnale!t 106.ipori..at!r
de ylnrtrikr
rior baiyd.I!6 I alda nya linll.
Ett se il. törctr tredn jsg ttinhe. på är Ch P4tD.l ]rlSgolr !o!
llsD
i!oo rss.tri 26 oartitlttt.
f.!. Lllllcr ccriiflhdtr.totilet
alvlDil.a rldrls i t?åItr 1 någol störr. qt.iräekalbSr Ea! hsn
hEt glrli orr nlgrr vikti.gs virla[ilc buDahf. I baDa .8.n hcnDel 1r ilctis bl.a. Ch ludal Dcl?ryn ooh Ch Puocl Dogar och
al.r!. -l tiD tur ptodscarailo cb Prra.l D.cac.. Dlggar 8.r lig
$cl6h Mlnrtrdlr aon ilEälr dIoS GnCh Eob8ren klittafullarar
C.nyild ocb
arci I Ät gosorl E6a soa glvlt o.r clt lpolllDallr
hans lyat.r ciltlltr
Sari Dln Eobgvcn Prlita ot ElBca. En uDrn
boty/.lac Digg.rkull v.t u sirsx Do!!. AEar (o Ch Pto ot c.ltuo);
oodu sl,rat P3aohal Cinalc
Ellu queslooalo 6r crlilflkoiviDBa!a,
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geno! sti r1!!r ett certifikat pl
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Crufir vlil ltte Är! ålilcr.
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Bailesvooal
Blsch P6rrl. Rsrsal doal Black Pearls kullsy!icr,
tfursdsl. Abothyst,, grv hsn gh llsil.srooil Sloileuvedld och Ch
tsailesvooil Bryn llsvr. llnn var fsr till lrdmlidne Ch Sir.x
Baa.s4x och yeDdsc Astrsl, slson vl scti pur4il n€d tv,l kullsystrer r Digger. llsns soa Dondor Csalot of l{eDilEc år fot till
Ch Cainlock April De$n.

ha?i stort inflytstrd€ pi roaea,
""t
är Blrck Haedilach, son till il€tr berötilo ch ParEel Pilot u Jilt
of Låsside. Ban år bl.o. fsr t,iIl Tursdrle Black 16a.1 och
llaethyst' !oE vi just nEeni' Ch Bsil6!yood GvlithJm ocir franlidnc
tcbium i sltr tut är fur till
liii Bobs Ch Xchiuo of llez€lclolo.
Cb coua ot 116zclclose och hen! lysto. slycerla (au ooeriBrnrk
chsnpioB), Ch Dl.rchoIm€ Colynen och ch BailBavooil Geythya.
ItD rnDaD hundr son ,o.n tu

Ch P.trtyblsid.d. Pip hi.to stors frsmgåDger unil.r förstt hbl?ten
tv il€tts dl.ccnniuD. fltls för nÅgrr lr sialsb f&Dsc stötre ilolcd rv bids vcrkligt frsngÄngstike oekoDrs utoElsDit!, eon DuPlp
tcla hat vi cn trsBgåEgsri.k Ilnje tvcn I Storbrltenaleo.
va! fa! till Patrer och Jos! Cllftolr Ch Josotot ltddrlD ocb
dla!trG l, sln tur ti11 ch Phsleoh o? Joseter, Pharao skaffedo
!åre! u{oDorilcntlig puhttcitot t.r I974, itå b&n venn velput3tällningån p,'r thra. Coilniios blsnal det fåntsstLsks 8!trlåt åv
279 4nDelnlngsr, s&nt 6tr Irl&t3 i finslen oD Dsily Expretr/
SpilIs.! ttvlirS on nÅreis Vrlp".

Uril.r A6n!. tlil he! en !i[ndlgt vitrretrde liDje fslr.ts bleril
bLue De!16!t dcnne går tillba},s iill
Cb Bos.eel BIuo noEotte.
IIenD€s aloti6r, Ch llorryel Blue Tlns€l, ge? Nra. Clay Ch llozevel
glue L8dp. Tinsels systBr Blue {rapplng gick till llla. IounS
ocb 8iv, Dät hon persilor ts6d Pontyblaiild Glnger kullayakoncn
nhiv.lli
Trifliv och iahivelll lJLue Cem. Blde Ac!Es hor glvtt
ulngo k[ller och Dln8. fr.nståendla vidnsrer tren dl€les stjärnavkoDDt 6r Ch Lees [hiyelli
Blue tlsy och Lhly€Ili M.ri Lvyd.
SluiLlgcn DiBtg lrn DlDnå en annen oli4 nDplepBal pErning, lr,
och Mrs. Biikcr perodo Ch tJtldtovl of Yillorbsecb och Lls&ye
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