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Niia höstea ko@€! och uaa ä$u bar
lit€ sonnar kvår i 6jä1 ocb klotrp
och litet eaerSl. att sIöBa 6ear k&ilaa

il€t ofta lättare att sätia iBåaB och

börjå jobba. Det kdske iåt€ ha! oiirktB
oå oJrcket utåt, oa stlrrelse! har
fåktikkt tänkt e! h€l il€I, åve! oa

det iEte närk6 eå oycket utåtr trea i
ocb 6ed att ai få. dot här luoaet ae

tidaiE8ea I e! hed s9r Ei tesu!.tatei
av att vi tiinkt tit1. Våra gadå

tl.driE86oB61åB tog slut, ocb eftersoD
co!8i6ii11akåpet bsr två rss€r är dlet

Late f,iktigt fiat av oss att iÄte vise
det utåtr äve! o[ Jsg tycker att både

caadiganhunilaila och ileras äBete bav-
dar 6iB och oerk6 Eycket viil på aåviil
sköahets- son dre6dJarplov. Våra FiEska

Cor8ivilaoer Ber ut €E tidliaSr Boo aer

väLttiBt trevli8 utr tlet är don vi ta-
Bit ti1l fölebl1d och vi hoppaa att dot
hiir utfölddet skal1 ge os6 oöJugbet
ati lredenteta våle bualer i vackra
ocb t!ov118a bilder. Det är vår avel.kt

att första siile skall prydaE av en

huDdt 6od på 6tt ellet rot sätt usri-
terat si8 för al€lra hede!6p1åtsr ile

ddra tro slaloea av o4s1a8et kd ba

bildei sv aktiviteter so6 förekomitr
av 6öta valpar eiler t.ex. vallsale
corgi6. Ocb Di kodtser vi fld tl.1l.t
att Ni åIla bar en ch&e att bidra.
Vi vill ha 1B bi.Ider j, Eesrtvittt
skårpe och bra och iEte 6törre än

högst 9X12, Vt kd iate lo"a att ta Ln

ål1a oea vi vi11 lörs6ka visa ttevlL8a
bild€! av våaå huda. nu aär vi lått
tllXfälle tiu detta.

/fort6 nästa elda



/forts l€dare4/
Nii! Jag iirdå iir iue på tidalESoa
vo!€ alet otcket bra oo oi ri1le ao-
väEda alen till- oeddeledeö i dychet 6

större utGt!äctaiag ab Eu. I do4

fi!6ke tidDingen fi@6 ea rubllk
k Uad feoiljeaylteter. DÄ! otår ro-
tiaer od lrsllin8å! och v*Ipaia8ar.
Det är tiU dtor hJål! för både de!
soE yi].l 6åil,Ja ocb deE sod vi1l köpa

v61par att få veta vart naE kat väa-
då si8t ooh allt sou beh@dler raaea

är Jq ar ldttesse och bii! stå i rå!
€ge! tirtÄh8. Not vot6 d€t också brå
on ni soE hår eÄ ealpkull 9i11e e:
oä1å det til-I OrgAeB, Barbro €11or

61gi det båiEiler flera gåager on

året att någon liage! och behöver

en buad på atubioear och det är
då Eå 6köat stt kqdEa bJÄlpq.
Sod ai kdske vet koooe! Stockholoo-
ut6tällnilgoB att sträckå €ig övsi
tre de8o! i år. Det är oedlqBea att
det 6ka11 b1i litet ei[dre !ö!l8t
på det viaetr och corgi6rls ska11

bedö@E föaEta dlagenr d€n 4:de nov.

pÅ eo. Vi täEkte diirtör ha ea €.k,
6äl-16kåp€aftod doo kväL]eo, ocb

hoplbs stt ookea våra Dolska och

f,LEBka våser vlLl ko@a. oe alet

Dllr 6å 5OE det VerKgr trer Jag

ekliver detta ko@er ti att håu-a

tiu på trFi6ttnehofB t{aldBård ilen

kvälletrr på göder, vi akall försökå
stt det ilto blir dyrsre än 25i-
pr person ocb vi boppaE ått oådga

vllI ko@a. Vi lår iate disporera
IokBlo! Iäntre iia tilL klockån 2Jr

66! vi kåa ju hiea träftas och

prata en he1 det på ca 4 tlnoar
i gyuerhtt soo @a oå6t€ valå helt
aykter på detta 6täIle. Uea €n lätt.
öl- hoppas Js8 iildå 6kall. accepteras
att ne tar 6iB.
ÄlEu friskare och lyktree ä! vi
földodtigen söndagei de! t6 oktober
då 8to!a DJuraård6?looenaaletr gå! av

stapelar sod v6E1i6t ledd av TeFy
och Pe!-Erik, fEgen cgrgi Bokar stt
gå på låagpronenad ea€ i dål'igt väder,
det åir oa litea rqada de kaa tycks ät
oaödi8t vid otJ?tElig vitalellek. Så

ta8 på läDpliga kIäder och litet oat-
eäok, eå ä! ded itågea rädalad.
Låt oss sl1tså nöta6 n€d Blåds pigge
vowar på €edvåali8 höstplooelsal, utea
hurdlaee ne4 gLada ocb pi88a på 6äll-
skalssftotretr och eäLla ni bJäIp o6s

att göra tidlirgea itrtre66et geEoo

lotLa€t, altiklar o.h bilder.ocb
koE tärnå ned fiirslag on tl@etr ni
tycker vi skall. behandla, vi år tsck-
såooa för allt vl6at intres6e.

InBrlcl Jos€phson,

6lSrA I{ANUSDAG 1 DSCrt{8SRl r r r l! r r

chittpy, 6chäfervalp, eex måaader.

Äter al1t, tycke! os aoå ban.

lyyär! hed inte Eya ooeLa8et til.1 lfgP

bLi färdiBt i tid, d;a vi lovs att
dot nya e! fäldiat tlll Däata nuEEer.



BRUKSNYTT: : : ]

Clrdlgän-tiksn Erlndle-Beeuty deltog i fortsåttnlngskurssn I
Vl5by sBK, spårkundsgrupp€n och flqk dår f6rsta prls av eax
dsltagaF, 236 poång, lydnad 163, spår och budförlng 55, Glad
hund och ågar€ Ingrld llårtanssonr Benaklogter. t'€t flnns v6lpar
aft6r h€nng, ae annan 6ldr.

I bsvaknlngs och karaktårsprov (Bok) i Llnk6plnga Brukshunda-
klubb dgo 2018 godkåndgs AdBIlne (S6rdlr Slr Geraint,/ S U Ch

Sonnet of Robgwan) ågare Håkan Jakobllon, Ltnköping,

UTSTTLLNINGSNYTTI : : 3 :

Svensk och llonsk Utatgllnlngachcnpton blav Sardl.B Slr Gsralnt
på dBn natl.onalla utstållnlngan i orsbro 7 au9, 1977.

På SKK:e utstållning I Låndakrona 10-11 sspt 1977, d€ltog tnte
mindps ån 25 corgls (pem,). Tlkeentet glck ttll Ryttören! Vlolet,
å9. Hok Holben, KungsbEcka, Violet blEV chåmplon I oeh msd dattE.
I hanhundsklaaaan tllld8l€d€e Rock-Sonny-Bqy csrtBt, åg€rE L
Sohnldt,oktorp.

EIR blev S o il U Ch 0onovan åg€Fs L Lewenhaupt Kåg6röd.

EIll blev S u Ch Blockbtnd åg. Hok Ho" f, Kungsbacko.

TlIl måttBs Btora 81ådJs placerad€ alg Donovan som BfG 3!€ I
Bpstlhundlgruppsn, dst år lnt€ ofta sn corgl komar på Blc-plots.

vtd LaholmE Erukshundaklubba årllga JullutgtåIIntng d8ttog lntB
nlndr€ ån 424 hundsr åv alla ras€r, dårlbland 3 corgls(pen.).
I valpklåssan (6-9 mån.) tåvladB l{€ckakvarns 601d€n Gtrl (60tdts),
å9, Eli!åbsth t,lnanBus, Arl6v, coldt€ blev åvsn tvåa blrnd 67 kon-
l<u$enter I Båsta V€Ighund3klöaa - crlttls:
I unghundaklåBaBn deltog hanhundan Oudt€y (D€dds) Bom fick en 1r€
och plqcsrade eig som 4.å I septahundBgruppen. (Ettan och traon
var chanplonc ::ll Ttk€n 06nclng oueen (Fltcki) ftck också sn atta.
0€t vår an våLordnåd och trlvBam ltltållning ned nåaaor av fioå
lkånkto h€dereprlsår. - L, Lawenhaupt.



Alla tycke! att deras hund äI ded klokaste, vackraste ocb gulligaste huBden

i världeEr odh det tyck€r Jag aaturl-i8tvis ocksi!--- t'Mine ban ä! don

vackraEte i Gkogen säger ugald, och afla föastår henne-så väl.

Efte! att ha nisslycket6 totalt på dressyrtävlingetr i tiDköpidg urdrade
jag varför? Det ear Eaturligtvis oitt fe] och det är i s@ing en skötr

tröst. Alla hundlar qeclla8da llgged€ i en.lång.ed lö; att invänta,

att datte skal1 gå ocb ställa 6ig Jäoto dee. A1la liggs blickstlllar utom

Eid Sddå, son 6ed beEtända steg tås€ar rskt över fältet till mig. (Ått

liBta 6tilla på Sth1ns Central och v€ra okopplad och våktå oattes koffert

det tycker SaEds är vettigt), För6t k:iDde jsg ckanBeas roall3åd täcka mitt

en6ikte, Bea 6ea blev jag full i sk!ått ocb tänkte ett di6 biter ing€t

på. SaBdå tiinkte föroodli8en, jag gi1lar oin natte och Jåg tycl(er dqt

är jätteläEkigt ocb alutrt stt bara tiAga hii-t öch Alo tiII ingen nytta'

så jag går til] si! mette för ho! är bäst i världen.

Nå, nog oa detta. I goodsr hår Suda hsft en uclerbar tid på lmdet och

framförslIt. ha! hon fått leka Eed baln. Mot baan är bon helEäker. Att

se beue ta e! Iiten kåkbit soe räcks henne av en liteq tvååring så

fö.6iktigtr 6å försiktigt för att inte Ekåda dlen ti1la€ finglar' är

nä6te röreale ett 6e. Jag har gått på buddkursr så iag vet att det be-

ror på bithämin8, son en frisk ocb 6uad huEd skal"l besitta. Att hoppa

sträckhoppEing över baEen Eon ti8Sa efter valanöra i rad är iättekuf
och nycket skojigäre än att hoppa i ilressyrea. För att iEte talå an ått

leka kurragödna ded b6rnen, DeDaa lek tiugår 6å' att jag bål1er för ö8one!

och ölonetr pÅ Saada, så sprin8er slla balletr och gönner Eig i buGkart

bakom huska4tar e1ler i nå8on tä"lig8ande fårEtu. Näi 6edan å11å barden

f6r6vunnit 6äger jag till henne I'Saadar sök barneo" hotr €töltar ivä8

med Eosea öE6on i oarLea öB600 i luftea ocb fl&er baraen Sesks slalt.

Det är en unalelbar lek för cleo 411a. När un8€rns leker G6one. På riktigt

61ät)a6 Sånils iB uder hö8ljutt kfsgahde 'tvi ka! inte ha hen.e ute för

boE fördärv9! leker för ossr hon leta! reda på o6s dgddetsam&4"' I soonar

skulle jag passa ett bårn som pfötsligt försv@ för mi8. En äck1ia kiin61å

är det nä! ett bara är putz weg för en. Jå8 bad nia li1la päIsL1ädda kan-

rat Eöke reda på baraet och hon 6atte oo6eD i fiarken och efter. en litetr

6tund fann hon. dea 1111å . Där hade 'iå8 pråktiek nytta av att ha 6y66Let

ncd nia hund.

Att en cor8i bar gott minne fick jsa belä8g för i somras. Sonmaren ?6

besökte vi ni.! EväGerska beaänd faGter AMa boCudes i Halmstad' Nu i

/totts/



/fo.t6 före8ående sida,/

so@a! häl,6ede vi på heee igeo och aär vl gick ur bilen eE bit frå!
dlet by.e6hu5, h9o bebqr, 6ade jsg nest !å ekoj till Sande ilvar bo! faster
Åua"?.Sude fölJde Aate oppr gj.ck förbl portarna, dös od oi4 förvåniEg
när bod,stauåde vid tätt port, släpptcs ia ocb stö.tade upp för alla
trappor@, och Etamaile fraEför faster Äuas dö!.r
Ett röje på 6o@are4 är att sätte 6ig i. reslekt hoE e1le dumea kor,
daa råkar på i koha8ar. VallningsisstiBkte! saknas inte hä! iltel
Att plockå ha11oE och btåbä! tycker Eåada ock6å hör tlU laatlivetE
b€håt. trör ott våre rikti8t Eäke" på ett få följe ded på resad titL
Laldet lir det bä6t alt 6ätta sig i baksätet i bi1etr 6å fort doE börjår
gacka iu i dedl

.ta, la8 Eäter soft ug8la i skogetr, aiEå bam ä! don klokaEte och vacklaste
i skoEGE' Gunel K[utEBoE (seilå6 datte)

rIösqPRouDNADnN r r l

vår årli8A Djurgå.dåpronetred går av sta-
petE aleE 15 ottober kl-. 1200. Vi träffae
soo vatrfigt utatrför Dlatråt€u och har hundår

datsäck och ett 81att hueör [ed osa,

väl Möttlll!

SÄI,LSKAPSAFmNr r r !

I *Ebud meal StockholE6ut€tälbiige!
oldÄar vi e! träff på Klistinehof6
l{alogård, Fredsgon deb 4 bovedbe! kl.
l9oo Vi träffas och pratar över ea bit
mt och kaffe, Beräknad ko6taad 25:- vi
beEkrive. vägea aär Ni ringer och anaäler
e!. Dr dEåile vill vi ha sedast dea ,0 okt.

Rias cu88ea 08/19 64 J9, Barbro 08/16 ?7 B4 elter Yvonne oB,/89 8, 2tr.....



HUNDNYTT JOROEN RUNT.

Hundar på Taiwan.
Kineserna på ön T€iwän hör ti11 vånldens störstå hundålekare. f
huvudstad€n Tai.psh finns en halv mlljon hundar - på ver tolfte in-
vånöFe gån en hund - viLkd vårdas ömt. 25 sjukhus vårnar om Taipeh-
hund€rnös hä1sö. Nu har nan ockEå satt upp 1.20 vaccinationsc€n-
traler för hundarna L staden, 0år vaccineDag de mot rabiei, - som

finns hotand€ nårå i de sydostå6iåtiska grannlåndernö.0esgutom
vaccineFas d€ mot hepatlt (inflamatlon i levern) och valpsjuka.

l-l0ndbiff i Hongkong.

I Hongkong år synen på hunden mlndre sentimental, Hårförlöden pno-
:3nsrade Ett pa. tu.ister in på En Destaurönt i Hongkong med sin
hund och bad ssrvitörsn g€ den mat. Efter ett t€g fick d€ tillbaka
sin älsklingEhund - sB.ve.åt som biff på bo.detl

Hörhundar - inte nytt,
I Boston, USA, pågå. prov med hö.hundar, Hönhunda. skall hjå1pa döva,
Hunden skall säga till husse aller matt€ om d€t ringer på dörren,
att småbarn gråter, att b.andlsm ljuder och Iiknand6. Nu hå1Ier
man aLlt6å på och tränar upp hundar för detta.
lvlsn ing€nting är nytt unde. soten, Det var 1ånge sedan som B6rtil
Svensson i Lund hade en schåfer eom a1ltid kofr och "såde ti11" när
det ringde på dörren. Vi känner för övrigt fle.a döva I vårt land
som i ånatel haft ovärdsrlig hjåLp av sin'hönhund"

-SDR-kontakt-

-o -o - o - o - o -o - o - o -o
ANNONS

VALP - ttelsh CorEi Cardigahval.p född 2l-.04.77 - SvartbrindlB €fte.
Bobby-Bare undan Eng.impoaten RobgwEn Twinkle-Tose
MARGARETA UIDIN TEL; AI'/I5 O? 26..,..,

ANNoNS 
-o-o-o-o-o-o-o-

PEt"tBR0KE-TIKEN "llicki' snart L gr sbkEr va.aktigt, kärleksful1t hem.

l'licki är en problemfrl, 1iv1ig, vecken, v6ken röd liten corgifröken.
Ilvcket lömånligt SKK:s fodervårdakontrakt,
llicki och henn6s s1äkt, visådas på utstållningsn i Landskrona dBn

skriv ellerri.ng ti11
L€na LEwenhaupt, Kastanjegården,
260 23 Kåg6röd -teLO42/77350

1 sBpt.



Es deg å!' Ei4Ess...,.

I't!6 Dolly Waril var klår ned si-n bedtimning av våra corgis relativt tidigt

på dagen. Jag stod 6u i deD slLtid så svåra situationen att våLja 6elfa!

att 6tåaEe kvar tilt'rtbe bitter ebdl ev etr lån8 utstätlnlngsdag och del_

tage i grupptävtu on bä6tå avetsgrupp e11er struatå i ett st:ifla upp

ocb åka raka rägen ut till det lockande sonnartolpet i6täL1etr atjid oed

vad dagen red@ Sivit: Bir Bio ned reGlektive Deavitte Red Dustette ocb

Int o No.d Uch Ryttareng i,lårci6so6. Det känns ju också literrkyBigt" att

tvinga ävetr 5 andra corSiägde kvar, atl avstå frå! e! sk6B efterdialdags-

vila efte! en relstivt tidig henl(oftEt trå! eo lyckad utstäf1aiaBsdå8.

Det vår tack ve.e den eåiretliga och etrtusiaetiska uppllutningen kritr8

tukeB på att slä114 upp och känpa' 600 SJorde att vi til1 si6t efte!

oån8a tirEar6 väEtad darcsherEde i4 i stoaa rin8en. l'iog för ått ja8 viss-

te ått det vår en 6!ygg och enhetl.ig 8ruPP, 60o stod bakom dei och deo

stolte fadern Iat o Nord U cb Ryttarel6 Nårci66os, oetr 4är naD så8 allå

de j0 ti11 40 grulperna 6om fyl1de .ingen siönk niEå ev. förhoppBitrSar

til1 ett nj.ainub. Ea6€e Lehtinen som 6ku11e döoå åvelEgrupperna bbriede

sia BlsnsknitrB och eftersoE vi stod i €lutet av de nånga ErupperBer hölls

våra nerver pÅ helspäinn gansks låiage, ianan det var vår tur att l(odEå

inför årgasögoqen.

Al1d i gruppen gjorde sitt bäste för att bundarnå skulle vi6e si8 från

sin å11re bästa sida. När nan så tittsde upp iEeD hade donaretr teden

paBscrat. Var dlet aågo! soD bade uppfattat eo upp6kattande blicl< ur haBo

ögoa? Nej, allå håde varit för upptaSna oed 6inå huBdar' för att Iä884

oårke titl något överbuvudtaget. Ytterligare Eå8ra ovanliSt lålgs mj.n-

uter6 väntatr och så 1ä6te speakern upp de 8rulper son var uttågnå ett

täv16 vidåre. När lreLsh corgi ropådee upl) börjede detr verkliSa åervpilran

de städEisged g!i!a os6 ella. När de tif1 61ut endast var fyra Srupper

kv6r , tyckte vi ju att !u hade vi verkliS€a inte standat förgäves, så

bö!jade dea sfutgiltiga uttagningen' och när det ti11 slut var endast

två grupper kvar son täv1ade oo segrarplaoeritrgen höll oog allå i grupp-

eå ddaa sv späuin5. När vj. sedan hörde Epeakern€ röstr SeBrede Srupp

blev Welsh Co.6i efter lnt o ltrord IJ Ch Ryttarens l{arcissosr så var

tröttheteo soB bortblÅst, och det var en 6ao1i48 stolta och 1yckli8a

corgiägåre 6oa marcberade upp på för6ts p1åt6.

l,llir vi nåEotr gån8 kodde. i det så kallsde råmpfiuset med våra corgis

är det Ju speciellt roligt då corgin son rss verkLigen är värd att b1i

ber uplnälk6aEmåd. Av de i Sruppen idgåeBde hutrd€r vår samtliga champion-

/ rort s/



/forto föregående sida,/

tikar och 4 av den aless[too kull6]'strarl
Modern till iled fina kvartetten är Ingrid Jo6epheoas S U gh o 5 L gh

ryttaleÄ6 Zerliaa, De fy.å GJ€trarna är : Ch LoUy Pop Äg G Kautsso!
Nord U Ch Red Sheila äg. I Jo€ephsoD

S o SF U Ch SugBr Pie ä9. Y Sve!66oa

Ch !'utrly Girl ä8, G Lundbe?g

DeB fente i gruppeE är Ch liEtonara aoo ha! CåssiEaa critrolia till- nqr
och är ä8d och upFfödd av Ul1a wj-gatrde!.

MrE Dolly llardls onalöde oo BluppeB löd:
Ea härIåA Srupp dä! al].å ä! ChaEpio! präglad€ ded Bodå floater soo

föIJer kropp6litrJea 6eil ta6@rna ?akt frad, uidelbar re6ni88, Br€ buvld
och uttryck. h eerkLig till8åog för ra6e4,

FöDDA

lfiANE+rIIKAR
,o-a-aa

Moder: FÄcEAxEDs FIoNA CertviMare och BIR för Joe B!6ddda i Malnö

!'aderr oLAtmEEIG WEIT'ÄIER Certviraale i' BotAE 24-9-??

Ove Oernutrdde! lelt Otl/ 244'?tt ocb Haae Dagerte8 ..e:-t otl/4?5528,

. PaBits de\ 2o/9 L9?7

s u ch Lorly Pop (sdda) blev alen 2o/9 beteckt av llemao Audacity (David)

SaEda iir dotter.till lot o Notil U Ch Ryttarons Narci.€sos och S L Ch o

s g Ch RyttaretrE Zerlina.
David är 60r ti1l Etrg cb Evålcoyd Audicio€ och l{entrån Fi?etorn

ägale tiLl- Seda air Guaael. Kruts6on RlBgvägea 20 f?21? guadbyberS te]- OS/2

tel: 08,/28 58 50.

oBslll!! De! 6oE vil1 få ta8 i Eig få! bäddeftet ti\86 o'?62/2tt48

el,ler skliva gärlinge, t86OO Valleatunat dit jaa flyttat de 6istå daSartra

i €epteaber, Jat boppaE att den nya salreEsen och d€t !yå telefouud@et
i4te 6ka11 åy6k!äcka e. från att håLLa dei koltåkt 6ed nig sod Jag u!p-
skattåt 6å Eycket. In8.id Joseph6oE.'.,.



HEJ:ll J€g heter Cavokay men jag kallas för Jessica i vandagslag.
Jag tånkt€ beråttå om mitt förstå levnEdsår, 0e två fönsta månad-

6rna kommer jag €j ihåg. lvlen en dag nä. jag var nåstan två månad6r

- det var nämane bestämt midsommarafton 1976 - då satte matte mig

i en bur oeh jag bars ombord på ett stort flygplan med destination
öJaby Flygpl.ats, Våxjö. Dår sku1le jag t.åffa min nya husse och

mette. Eft€r sn timme i luften var jag så +.amme. 0år blev jag hämtad

i bil och vi åkt€ ti11 mitt nya hen i Bunnenå.

0j, vad gDejon dår f6nns för en litBn valp, men vad trött jag var,
jag lade mig på en filt unde. ett äpp€1träd och somnadF och sov åndö

ti11 det va. dåge att åta mat,
Sen måste jag gå och hålea på k€nine. och små låmen och der6s mammot.

oom tittada lite mystiskt på mig och försökte putta bort mig, men skam

den som gen"si.g.
Det å. jobbigt att vån€ valp på landet. För efter sanmånt.åffandet med

fåren var det dags att gå ti11 grishuset och jaga smågrisar,0j vad dom

s kne k.
Så gick somma.en med hycket roligt.
Så kom vintern med massor av snö, En morgon når jag gick ut så fö.-
svann jag nä6tan.0j,0j vad jobbigt med så kortö ben i myekEt snö.
Husse och natte och ungarna åkte skido. och pulka och jag fö.sökts
jaga efter, men det var jobbigt. Ibland fick lag tag i något byxben

att naffsa i.0€t var kul men d€t tyckte visst int€ ungarna,
Så kom då äntligen våren och fåren började lamma. En dag kom matta
upp m6d 6tt Lann i köket, lamet vår ti11 synes livIöst.0st fick
vam mjölk åv mBtta och blBv lagd på ungsluchan för 6tt få lita vån-
m6. Sen parkerade jag mej nedönför och väntåde och vaktads, Efter
ett tagså reste det på sig och skrek båä. 0 vad rådd jag blev men

sBn blev \ii riktiga kompisar. Vi 1åe på samhs filt och varje gång

dsn ätit i nappflaskan slickad€ jag den ren om nosen, Sen sprang vl
ut och lBkte i mattes rabatter, vilket inte gillades så värst. A11a

de åndra fåren år också trevlig€, vi år kompisar a1lihop,0et rolig-
aste är att hjäIpa matt€ att flytta dom ti11 annat bete.
Sen var det dags att börja skolan i Ljungby B.ukshudsklubb. Helt
pIötsligt skulle man gå i koppsl, vilk€t hör ti11 ovanlighet€rnå f6.
mig, så gå p.ecis som matte vi11e. l"len d€t våF roligt fön det fanns
många hundar att busa mad, Nu han vi haft avslutning och där blev

Jag tneå. Vi var c:a 40 st som $örjade kursen,
En hBlg i måj så kom matte på lite mer tokigheter. Hon tog mEd DBi

ti11 kllbbBn och där var €n massa människor som skul.l.e försöka sk.åm-
ma mig. ltlBn där fick dom tji. Jåg bl€v inte ett dugg.ädd. Det kalla-
d6s visst karåktårsprov och jag blev godkånd,



Jag har också värit på utstå1lningar under våren. Fönst i Jönköping
där b:Lev det en tvåa, llen husse och matte fortsatt€ i Nybro och där
må ni tro att jag fick en massa band (l ukl, I ukk, hp, I ökl,
2 seger, Ck),
Så fick jag vila en veckå så var det dags föF Linköping. 0j vad

corgi dår va. med svans och utan svåns, 0år fick jag (t uk1, 2 ukk,
hp) '
s€n trodde Jag att jag skul16 få lite semeste., men oj v€d jag b6-
drog mig. IstäLtet kom m€tte och jag med i en uppvisningsgrupp inom

Ljungby Brukshundsklubb. Så nu får man tråna 2 gånger i veckån i
stå11et tills d€n 10 j!1i då den stora uppvisningen äger rum. Sen

har matte lovat mig litE sem6ster.
Dgtta å. i stor€ drag vad som hänt undet nitt fö.sta år i SmÄ1and.

Ett jobbigt men roLigt år,
VoV VoV från Jessica och hälsningar från hel?its husse

och matte, Gittön och Jack EdEtröm

- o- o- o - o - o - o - o _ o _ o -o -o -

FöR I'IYCKET LÄNGE SEDAN.

RBdan undEr mBdeltiden började i någon mån föPfattå6 s.k. hushå1Is-
böcker som innehö11 råd och ånvisningEr i allehanda p.aktisks ting'
I avsnittet om 1åkeböck€rn€ hämndEs potyhistorn Peder I!ånsson, och

det sades då också att på Iistan öv€r hans skniftEr åvan fanns en

bok om lanthushållning, HJg manuskript, som utgavs 1gl3-15 bår titeln
"Bondakonst" och har ånsEtts vara ett mycket härkligt och betyd€ls9-
fullt årbete. Peder Månssons skrift om lanthuEhå1lningen byggsr llk-
som hans andra ve.k i hög grad på utlåndska förebiLder, även om dån

inrymmer många sjå1vståndigt gjorda anteckninga.. oet ur vå. speci-
e11a synpunkt mest anmärkningsvårdå å. att man vid hans behandling
av husdjuren finner två avsnitt om hundåF, vårvid han både sysslar
mBd hundarnEs utseende och deras utfordring och vård'
0et första avsnittet har rubriken HUN0SLÄK'IEI: "Hunda., som skall
försvara hjordarna mot vargar och andrö rovdjul, skall si vara för
ungö valpar men je för gåmlå, 0e skall ha vack€r, atark och stor
hjåssa, svanta ögon_, svarta 1åppEr Eamt vössa och långa tånder, som

likvå1 ska1l gömmas under läpparna, Huv!det ska11 vara stort, öronen

atorå, hals€n tjock. Benen ska11 vara raka, tas6a.na skå1I vara

stora och vä1vda, men når hunden.ö. sig blir de dock något utbredda'
Tråmpdyno.nå å. dårda och krokigå. HalspetEen skal] ej vara hård



eller som horn utan hell.re något mJuk. Rygg€n skjuter varken upp

6ller åp nedsånkt, svansen är tjock. Hön skall ha ett grovt sk€ll
och helst vit fårg, ty då syns han i mörkr€t som ett lejon. Tika.-
na skall ha många och ej udda bröstvårtor, Sådana hundar år goda

boskap6hundar. Vidane skall man ge hundarna ti11.äckligt att åta
ty annars springer de if.ån hjorden fö. att leta efte. mat. De.as
födå skå11 var€ kornb.öd ibrutet i mjölk. lvlan få. intE ge dem

lamm sller får som sjå1vdött eftereom de dånav sku11e vånjas att
bita ihjål lammen och äta upp dem. Mån skåll ge dem soppE samt

ben att lritr på ty tånderna eitter därigenom :båttne fast och
munnen öppnas mer. Hundaana paaar sig om våren och tikarna gåa

dräktiga i 3 månade.. Av de nyfödda valpårn€ ska11 du välja d€n
son du tycksr båst om och kasta bort de andra. På 20:e dagen

öppnan valparna sina ögon. Valpen ska1l ligga mjukt, Llnder två
rnånader skall den vara hos modern. Ibland skal1 de ledas ut för
att retas, så att de biter, ty dårsv blir de skarpär€ till. hu-
möret. I annat fa11 blin ds 1åtå. Likaså skall de vånjas att vara
bundna och om de vilI bita av kopplet ska11 d€ pryglas. Somliga
kastre.an dem, då de dBsto mera så1lan skalL öveFge hjorden, An-
dna vlll ej kastreFa dem, ty de blir då mindre a.ga och djårvå.
l1ida.s ska1l mån ge dem ett bröthå1je ti11 vä.n mot andna hunda.
och vargar. En hanhund och tik år til.lråckligt vid hjo.den, då

det ej finns för många rovdjur och när 6n tik och hund går ti11-
såmmåns ä. de modigaPå:"
I det andra avsnittet oh hundar skniver Ped6. 11ånsson "vilken
tjånare är så vånlig hot och trogsn sin husbohde som hunden?'
'Vilken våktare så plikttrogen som hunden och v€m ån så hodig att
försvara sin he..e? Hunden väktar gnödan, folket och boskapsn.
Ett hundsläkts än gårdvarEn, det t.edje anvåndes ti11 jakt. Förut
åi' skrj.vEt om boskapEhundarna, nu fö1jen hår ett avsnitt om gårds-
;rundarna, ty de brukas mot månoiskors ondska.0e skall vana gvar-
ta, så att tjuven inte ser dem i mörknet, 0e skall vard kvadratiskt
by[gda, vaFken 1ånga e1len korta, med stort huvud, hängande öron,
sva.ta ell.er gula ögon, brBd och raggig brö6tkorg, kraftiga skuld-
.on och 1år, kort svans och b.eda tassar, Sådana år goda gårds-
hundar, 0e skall inte vara fö.lugna och ej hellea fö. aFgslnta.
De skal1 vara skårptå mot f.åmlingå. och ej skå1]a i nervositet : ...
eIler inte a1ls, allt detta får ds ej av naturan utån de skall drss-
seres hä.ti11 under uppvåxten. HundaF får el pa.a sig eller födå
vålpa. fön.än de är å.sgamla, ty annatE bllr de fördårvade. oen
föFst€ v€1pku11en som €n tik föder 6ke11 kastas bo.t, ty den duger



inte till någonting. HundåF paFas och föder valpar til1s de år
nio år gamla. Efter l0 år doger de ti11 intet. Valparna får eJ

s1åppas ut ått lBka annat än hos modern. Sedön kopplas de vå.je
dag i en kedjd för att s1åppas 1ösa om natten. Valparna får vldare
ej dia någon annan än modern, Eftep 4 månadar skall de ge6 getmjitlk
Ds skall få korta namn nBd helst två stav€1ser. En Eena eIler åder
finn6 på sv€nsEn hos aIla hundan och d€n sBnån skall skäras av når
valpen år 40 dagar gammal, då bliD hund€n äldrig galen, vilkgt
många andra hundar blia.
P6der lvlånasons sk.ift bö. ha tiltkommit under något av 1500-talats
för6tå årtiohden, den ti11hö. alltså inte medeltidBn, 0äntiIl
komer att h€ns utsagor bn hund€r bygget på utländska auktorit€ter'
varav d6n enE tilIhör antik tid. Viktiga.e än detta synes dock

vå.a att Pader lvlångsons verk vaF avsstt för sv€nska Iåa€rB samt

tillkommit i syfte att ökå derås kunskape. och då också ge vissa
riktlinjer för hundarna hur d6 bords vara beskafföd€ för 6tt fylla
sina uppgifter. Plan vill gårns se detta som ett exBmpBI på hur man

i vårt Iand nu låmnar oedeltid6n bakom sig oeh gå. in i ett nytt
tidevarv, då man stråvar efter att gB kunskap och upplysninB åt
allt stö..e de16r av vårt folk.

[Jr bokan'lvljöhund och byracka" åv N Palmbo.g

samåhfattatav Lena Lewenhaupt, Dandgs, Paddes, Tinnas
och flickis matte.

- o - o - o -o _ o -o - o _o - o-o -o - o- o-

TILL AVEL

Welsb Co.gi P€mb,-hanen S o N U CH 00N0VAN "Dandy" f.24,07.73,
RBE. s 48734/73, Fader: S U CH Putte reg. S49310/70, Moder:

Funcor Pamela SIl734/67. 0onovan är röd, underbaa påls
och har ett hårligt t€mperament. Han är utstå1ld 20 ggn nBd 5 BIR,

1 BII'1, 16 HP+cK. sitt championat erhö11 han vid 25 månader åLdgr
(8:3 utstä1lnlngen). Lena Lawenhaupt,

Kastanjegården,
260 23 Kågeröd - tEL 042-77350

- o - o - o _ o _ o _ o - o - o _o _o - o - o- o -o
INGRI0 f'4ÄRT€NSS0N, Hammergatan 10 A, 620 23 RehaklostEr,

har cardigBn-v6lPår,

F6dda 77.o7.29 - Gotlands första eaPdlgan-ku1l, 2 tikar, 4 han-

hunda.. - Svarta o, vita samt brindle - Jåttegulliga.
lvlod€F: Brihdls-Beauty (E S U cH Sonnet of Robgwen, Nord S Il CH

5Atd1S 5rr beralnrJ
Fader: Engslska inporten Robgwens l^lelsh Emblen (Eng' CH Pamels

Digg€r u. Robgrsn Pride of Joy) Gärna utstäl1nings och burka-
te1. 0498,/50418 i n tress€rad .
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!å 'ili:n}öphGsutställnidFen" dleltoq nio corr-i i lydDadsklaso.
Dessa oor6i 6ick också i utstäIininrsl<1ass,
Jag h@ oftå stött på dea åslkte!, att dlotta ileal att qå i lydråAlktesscrgller rrköra bdkgrt ded lin bud, det äs något oq ks göre, ob nd ltrt€
hu en hud soo gö! sig cå tra p6 utstä11nlng. Alltså nÄf.ot n& ks tå
til1 i stä1let för utstäIlnin;.
Itrg€ntin.J kd etrligt Ein neninE vårå D€r hi6.vl€sil? on rr.C a.ei rb, son
f,@ verklig€! gör, Eär me F-gne siÄ åt desea ektiviteier ned sln hund.

Od na ska stiille ut 61D hui[, nåstc heden trdn&s ti11 dletta. nen ska
kune fjå naturligt i slakt hd.nl.ede koprel, )etr ska kunns stå stilla ned
tpDåtks@ ocb våcker hå11nin{',, Dea ska tå1a att dloDåren rit! rid den och
tittar den j. nunen. ?r1 ett bord, on den åir en liten e1]€r l.åF hund.
ALlt det dAr ta ju tid, även on d.et e! ett ninina &v sbete fö! hfrd
och fö!ua.
Sta a& stii.lle uei ned ein bud I lydns.dsklass, Irävs tretulirtvis lltet
D6r triinh€€tid och dbete. l{ea lnXe gjl qycket eon aånFa tyckq t!o.
C6c11is Eol.nstedt skrev för ett pdr år sede i EuatsDort oe hur nån lä.
6u hud "fitr" lydnad. Att koma mnt fijraren vld lnkallninF, sitta vrckert
n.n. Eotr sklev då också ungetlr sä här - att on nåb inte håde tid stt
cj.rks tlo iliiuder vdje ataF sycselsättä 6iq ned sia hund föT att lårs aLen
någpnting, sku1l6 nd noa fr&de?a öv€!, on ns öve?huvud.tecet skullc ha
nåFon hucl. TldiagsEklippet har tlryä* komBit bort fdr h1ff, så jaA ].e
inte citera ordaarst.
E! hed behrjver sysselsåttning och tycker on att få ugpelfter ett klåra
ev. Berö@et, €oE den 1år eftef, fulLrjort sbete (ett hiinta n4fontlnq
t ex) gijl hudeh glad och 1yck116. I den gfädjen ke du tll1fDl1o deltp--
8a i ute att få en rcdbit i nrlmenl Det räcker ett se resultat åv sltt
sbete, ile behijver inte och ska inte tjats in lydnadsDonent hos sia hud.
Eöf:gt tio oinut,er pcr dag för Itr].ärninfi åv ett oohent, uppd.Iat Då två
tillfeuen. En oorgj. Lär eifi snabbt att föreL't vad nd bend. lfen nd får
nog e,ndå räkna neal normal& tre vecko!, ise ett nonent är tiurtickltft
befiioi och positivt notiverat iros hud€n. tåirefter llir d"t bsa roliFarc
och roli€Me, så då ffir od rdsonere ju6t det aonentet, så det Lnt. bltt
6tt bakeleg. En Erllene .eSeI j- aLlt dbete ned huded ä!, ått aflt det
sod du vill ått hunden ske göra , alet slie alu få upp poel.tlva käDslo! fö"
hos hmds-ooh dei du intc v11"1 att d.en ske Föra , sE-ä;;.!@.
BwCar gö! det son ä-r'trw-revligt och udvike! alLt obehagligt.
8*dn fö! ett !ätt bcteende air vikti4le än tilhåttavisande.
Dc h8ddr son i Linköpin€ vissdle upp slaå fäldiFheter i lydnadsklass 1,
vd llgge och €lsdla hundd. Sådss är alltid roliåt att 6o 1 dbete. Dei
ä! trevligere netl glgdla 6trå fel-gteg tu petlel<ts Ecn t'tulFttt e.enonfördla
lydnaalsnonent. i{r da Eå bÅde gla.da och näEt inti1l pelfekts så nvcket
io I i{ise d.åt

"Kör nd bful<8'! eed Eln hual gå. d.et nsturllftvts åt iin ne! tia -f6r ln-
Låiroing och t-iinj.ng dv t ex soårnlnå, 611e söksrbeto. !€t ldebär att du
ko@er ut i skog ooh Dqk [€å din hqd €d f.åqg I veckan ud.er ite tid.e!,
&l d.u tänkb! gå upn i bnksprov och ett t)s F,lnge! i vecks EedM nl iär
er, alu och din hua. Uen det är inte så dMt det h€l1ell



Ivalnaalsnoneaten kM @ treda på 6Me sätt son fö! lyilnedltklassorut
hime och 1Å proneoailerm. Det behöv! 1n8e Därkvårdi8hsto!. lp!E!t-
bocks ke Ed köpe' hoppställnlug GBiokrd n&. Eu du ett bold ncd
fotförBedda benps d6il rtr te?itllå cDell&, sÅ ksosets bo!.[.t. Äl1t föt
Irudelt Ptt sådet belps bllt cn alldeles utdårkt hop)rtälbinF. trlytta
två!81tur t11,1 p*.!8d. höJd bde.
treJ, JeA skul-le öEsks ett f1€r lEövadc ?å dct hA! odalb.trt Ded 8in I
b;d. f,ii! JaS ajätv böriede tånktc Ja€: först bda gå en veliF drcasr-
n"u, na" åeii vår ncr-t1'cktr Jog'-sit Jaa vLlle fortsätts acd nårcn-
ting. Då fs@s inte kuoe! fö! lydnadsk1469lrtra ute il.t-bl.v SBK

appilLkla"", eon iir cir fölb.re(lsalc klass för bsklutblldtlu. Och .Gdd
vä jag fast, hllt faloln.rsa.f .tt gtira [å8ot tlll!@e6 4ed huilQ'
lu våt-jax iutc vilkctr lor er D.!t irtreBlet. Att 8å sDÄr och llts h'lt
på budår'cller ett fÄ huhtu att Pe bärts liitt 8b.ta rlF lF.noE 6tt
!öLouÅdc.
Proy i lydladrklasse.la kd 8s 86!r på ut6täIlllaFa! och I Efuktbmi!-
ktubbs!! olike aval.laings rot il L Lea.i.
Ar oorsl h@ iae okvDtei L lydredlklssd 1 &8ult&t11cto! f!Än Ärcts ut-
!-*iffafagu. Dcn ko; intc upp i prlrPoåag don Pång€ar ncn Je* hoppa! acn
för6ök€! lgen.

oq De delto I lydneiteklsss 1 ooh tlo gånA.t fåt 6tt fölBtaptl!' tlllde-
l"e6 m eti dLpLo4 från Sl(K ocb får 1 rsg.bevisct itrJskrlv.t od lvdreds-
Migbetcn. Det hu ko@it uppg'ift ou m cor€t' son ha.tt slddt dl-
p1o[. Det ?ir Cssdinir C.IcbretloDr 3od äBs av lJörg Grolud.
Koffier dot ffe!?

lrbro ÄEsalaotr

t+*++++++++++

sk& ,ls 4u berätts o!. vad js8 fö!6t av allt 1e!e! 1 f,CP? Jo, JeF blådiker

"esti ir@ tllL B.tit Jörn.Id! uiletbale be!ätt.laer on lych.. Dc !trFer
på stt a11d.Ie5 utsökt sklivet sätt vätdiat 4tek€t ou corglr och bc!ättrl-
åerna går dirskt tlll bJåtist. Dätfö! blev i* båii. besriktD ooh otollgt
ilå lsa'fölEävee letBd€ i föne nulet av {g!. hsc! &obrl D.t k& väl
irti ia rr:iit något?. och så slog s@6tct mlg också. oD Do nu tJrckltr att

"geot 
e" våldi€i brår vufiir lntc 6dFe dot ooksA? Ett litet taokt åtElnstonq

3å tack lerit, för nåa6a trcvllga st@det neil lychr och hwdfilo6ofl och
jag hoppa6' att vl ssdt iår läse ocr Bv DIBI

:ffirrn 
r

lnj - lrohr I
lrotttq;-n I

åf,il-ift lFaltt )
E*E#f I



s-oRGItr SOlt elJ,l'AR SIEöI0fitrG. DgC l'{ljl

I so@r har hudtrl-o! varlt reil
pA bl. a. f16kåf!i!96 I !löm6 fEF
Yatten, soE sEå förå!äarsfdlla
hrttelgaycken aLtter ile uppBdade I
totorbAteD.

8! s@rkviill for vl ut 1 ]ro},p
o! Es.k!iL1, föEedda oed striiml.ng
EoE åB!. fär vl. ekEt och satt oas
tillt*itta 1 etLll.betens haT njutan-
alo av nBturens epeglLnger, fJärF
f,!å! stotstes' buller och bdng
b!6tr plttisltgt tyated€D 6v e! Iätt
llt64 budgåstrdd.rg.

Aringa@ a].og 1n - i strii@lags-
buken ?us lntei Den ELou sllck-
ade 81B föfröJt.@ ILlla.oqse! Dode
de oskyldiSa ögone! yu helt olö&
BtåeEdo tlll,Ulrpetlsilelse!.

Där !ök ilea llskelyckanr,0e! vad
gö! det når dät flhE hulAlyclB.

Eo ae8 9p16oil Yår Elir Jag s]-aF
vlgt nog glönt eo leasldg JAttecho-
kladLaka bak 1 bLLeb, veD !o6ad6
Fda på ile! - lo RloB. DeE, gång€n ..
ble? ilet d1uil,och febe!.

Ststa bawa@er ur Elo@ fårt-
fyllda l1y er nä. rL f@ heue oed
hlmdot I ilegbalre!, dä! lyckaieF
ho! tA 1 Elg e! åa1v oJäst Aeg vtli
kst efte! någon til@ olsekaae lJuA-
118e rapnlnga! tur båda iinala! se
buii€n. tåBlllgsplocedu4n gjolale
aii 6tack@ raglade rot ocb osade
aon ea Llla 6edit fyllbult, til1 fots
&e! EoD e! välfy1ld ballo!8.

Se de! Batten bl.ev dei tl,l-l ati
sptduge SatLopp ned hualed av räalslB
fö! kolik, fö! Eekerhet6 6IqrU tog
vl Blkte på tått8l'oteket och iah&A-
Lede layeDeg,och kol-tsbletter.

+o+o+o+o+o+d
:1:: :
t'

Vail w är jglijliskj ExåDp€Ivis L Lud
stå! €u docent ttll fotfl-ti eLdotd@-
L1g aleaEr . kverglöed 1908 ay er h@d,
6oD Lnte ?rågåt ef,ter hotr@ s€de dle6s.
( Sti.g Oa€emu: IlltYlrctagns
effekter)

@?
I dagaplgseeE läse! Jag att hual-

kött b1lvlt alea renaste Luedell.k&
te66ea L Brankdker kött ev !u1l.do88år
lär vl8st föEdE. Värld.dJuFskyada-
förbudot (nfu) lar valorat upp och
gått t1.11 egepp rot friidat &L!a de!
.hudar evlivås genon att keius fast
på hutak udler dlen obafrhärtlga Eolen
tLLls d.e avlider.

Eb aon EoA Bod aptlt ätlt hadkött
efEe! &Eor 1 (1aa är plofe6oou I
psykologL yld Nöpeaher@ UnLverltett
Fez Frod.

E! sa& Br €eke! - Jå€ ko@er eJ att
hugga tändema t hudar aob betleer
ålt 1 niD Delhet.

ttlsl,iiltr,ililc8RE gEBA!

Vålidsutställn1lgea i Hemingt D@ark
1? Jai seLad€ I st 4v vardeE c&t€19&
och peDbsk€. Do|llås vsr 8. YugrL!€n.gtste].lnlngEsitger ry 6toE dått
fs@s på tr1ld.Eor i Bagled. DomE!
Ds ? Os6D trå! [Sf nåEte hafi det
Jobblgt värs E6il att döDa 221 corSi.

I örbrc sf,r ? as var något feF
åelilullger. Dlir gry In1a Sesestt€o
caldtgecert t11I u. Wtdl.trg SardlE SIr
Celalnt son blev Bln och S o N ch@p.
3]@d pen flck Per norab€rga gEE hu-
cert, U o S Ch Sigteus Vtudy ltbl.skers
tog 3fR och 6lutl1ge! tlkcert och EtIt
glck t1!,1 RJ4tannE Ylolet och U o tr
I{otber på fäEtkuate!.

0Ö!E30RO

Colglt!äff på Dettnllg KdEtlEs
.talctatott - gå@l D1ljö nitt 1 FtdD -
OtterhöUegeta! 16 (höset av vra l,lden)
fEdaÄ .28 dH i!9.1O. V1k hl6lteE och

".*ål"r,itt !riilt orel-ed AJI/A! 12 oB.
'l

I qsl,gtrl.lg tIU Cbcsutdtillnihgea
1o-11 dec hoplae yl tråffa utstilll"are
och övr1ga 1Dtfr-aaeECe, liks@ föm
Ämt på nåAo! lttea byslg l*artesnst.
Är Du lbteaser€dr rina H@ 011/41 55 28
eL. ave ot1/24 1'l tt.

Edg Dagerteg



tråtr B!u.ks61d.e

Det kon tl.ll Bln kiieGdob
,Å -LlnköpiDFsuts tiillnlE.D
att 8!gLL+g (Soats Str Ceraini,/
S II Cn SoMet of Rob5ron)
Ndkiiats i SBK &rpellklas. (6ök)
Det tr@kod vidce ett hennes
Irusse lläks Jskobeeoa, Lir]<öpiag
lrede taiakt 6tt viiata ncd att !ap-
porter4 lesultat tiLlt hod btivit
upor'Iyttsd tiIl lå.ge klsEs.
Vufor det då? ,
Det ks vda av 1ntlersa för
fler cor$iqrhänEce ått få
l!ö!a oe coag{8 1 @tlra Eaed-
h@g ån enbart utstelltrlng.go en hbd Fodkånta I ett b!'u}.-
qrov, iiven 1 den 1å6ste kl,a6!,
ksl detr vua vÄrt att lepportcra.
Det kq gtiuulera sdre, soD vill
Llöra något enollada tills@ms
Ded si! hmd.

Appel,lklRss (akt) onfattd fö!-
lG6tcn Dcr att låre in ån lyii-
nedlklas! t. Ccnolsnitt6brWrut
för uppflyttninÄ h:r I lyithaitBkl l
8 och 1 akl 7. rlkl r,er utrJ@c för
cn Dlla d nårct ev lydrtFj.lronaEten
vilket lydrsd6kts66.n knslr4t pör,
Dåtetrot nråstG låEt bct_vrat ? unn-
nl.s I noeoialnonenten för upB-
flttthiB8 från akl.
Dct ke ockcå vise viiFn bort
ftåa ilGn f6rootålhinr! att St
bld rlL trukstblldElu ÄJ tlll
abdt fö! r,storal htndu.
J.g ke tala on att Stockholnsav-
d.l.!dnP6ns ae gecn.ka lnk3hait-
tlubbctr bägta huna ev alla mDr.r
19?6 vs en alväldohnsu!.!
SlChoSLghEomle.tiFe.
Xqcy Johqseon, Jfrfäi]a,

Drea 1i114 tlk knipcr colt ocb vsdrin8.pFi6 r a fr&för norma lÅanopL robiif€r, ric.cn n fl sÅ Bott lon vd Båns hon stilllc, up! l.brul<sprovl Eob bår helLlt elg pÅ toppcn i trä år nu,

S* I* !a bussige och stotpe uda ell btysuhei clter våntil DÅ upp_
nådda högle nål oob taL6 oo, när hudmi!Ått Daftt rcrriiat:. tn,te_prcr eL16! lyilnsdsklasll

Bablo Äassroa



n"sultBt strtr latLqlctl utståUri4. 8ö'Äi. '19??-09-2+;

Duifrt oE:rh Iilldhå

Carilid

Eqer ötsl fobby-Bde. .Ä9.u. fi1d14r !',!.1.6xr1!a.

1-1-CrJtert-DJn.
81r* Oo?pBrflelit. ia e. trt!,sg@' gollertEa.
't-2-cf,-BE 2.

?erb"oks
' leE uI1 ir*tt"o tralder. iig !. lagarteg o o. o€mÅrier cbg.

I -l -np-1..Qr'4brt-tB 2.
ohll s o str cE t nara rtot"l. f,a c. m16s6r sollert$a. 'l

r'-1-sr-!n-Btc-Er3 ,.
-.r'1-'' llks utl f,aotrkBru Oolil.r Oir1. Ig E o I rlqcrr trllrv.

, 1-r

o4kl

Boot-olge. l'g I Beagtsrslr Ea4rlLlao.
2

Lurol ltr oael1!& LB 8. 
'otrkesorr 

vststottr.
t-t-or-corL8! 2.
s cs llEqkbitrn. Åg E o f toiberr trrngsbeur.
1-z-ci-Br t.
s cE RJrttead vlol€t. jia g o t( Eolbe!' tru€Ebaob.
r-1-cf,-trtr".

lbrdirb
{.rDr rl-I{.aHiölG-n,d&-''o{h !tm

t_



t?rr rhr- nudutstållrl.nr t ,BO. Ft4led 2A aqg.

t et riraifo elg lbo trå8 sb 4lna oob rgrt{ta BLda På

utstdurtlgsdegen. Xoil taaply€r och hucklen s'tt vt' oob

hrok itc ttrAor di. Corglsana skulle bedö@sr ooh hs @
ilcs8uto o! buil i@ h€1t plötsltgt börjer Bpy och !å
rrrdnt d&Iltt när bo! skalL boaöBer k4 Ee Late ELkla

vtArre hög't bldd eglt8ga slqer.
Uen utstäILilgetr ston altidjeå@o Ye! Ju att 3IS-vluåF
bled 1f2O hEdar blev €! corgi aoD vlaaib El6 vaF I biirtl
fon ocb 4ttc A$lka P.awlo trågtr lörrlsro tösr s18

lyckli,B ner hoa efte! Bls-flnalear B@ dö&ter ry E. I6ht1!'!t
?lot e! FJål åDÄtlLysB ry Ratlrr TuoriaeD a@ to6 ul Apul

ttll BIB ss9. BId.

Bqrutt8t PaIbeLc (caldlgE 1!as eDrilitr)l
l-l-trP-2 olnWrIOEYArFAESE (Oretttbtlilge6,/oleti8b rbttfrc.!)

Äa E Dsgelie&/o eeruös8@r Götcbo.g.

1-1-of4c!t PBIr,Ä!D BED no3lf (Hllite!@or loa Du8tcr/Padsil Sebaa

SM Suadeu) Äg tr PaFialEenr sF.

l-z-Cf, t o SF Cfl Or ÄIDERSLBY VIARAL! DUSEY BorM
BIE , (CU failtaa Du!ry Sp4rkl€t of Bleil!,/f1sd8 Kt@t)

iia B Bbrbcr3r sF.

l-l-Ct(4llcl3 roRD cH vllicos APUS (fc@s Åud.c1ty/RyttEreu Serib)

!II-EIG-3IS .fg I. ?sfllor gF.

t lltEBl' (soottbobe sbeitmplay/signens Yauus)

Äg I trlsolenr SF,

l-l-EP-l-CK cELIllD (]lord ch vircoa Äpus^ort ch !!it sb.ib)
C6rt-!IR 2 'ÅS I Joagpbsonr SaltBjöbeden.
2 TAcnlREDS rrOIA (tlcue luA.city/FaAreile EeeE)

Ä8 H Dqgcrt6&/o oeruitEolr Gttt.borS.

1-2 scoElEol'lrE Äl{A c!o,{ (Igroq cals4r/soottbolre rttle o1@)

.ilg x telaYar 9I'.
1-',1-of, s o 5E cE ntlscr ulx xosA (rcus Äudtclty/s 0 gt ch Eu80h

lIR R U1! Turld) iig A o s-Å lön1ö?r Strti!8!ås.

So u prDt.s kan !å@aa att L utståtl!.busen && Cötrbolg

fqes {? hudar ocb ales66 eröEaalo 20 EInr 17 Corlr 10 CICIS

set 16 ChupiqGt.



mrrrmn PÄ DE ursTjirJtÄ HU!DARN/i r LrNKöPNG 22 Må l.9771
övEtrsTT ,iV ffi.E}II( VATIN.

CAADIGIN
VALPXIASS ga@

:, osneL (sardts slr Gentnt/
Dtlrel To!ldd-Y{d) åai U

wtdtr, Ll*öptDA '

wcfitNDsxl;gg llåre

2 BOIIGTEN tBtgll EBIAM (& larel
Dtgg€r^oDgsen hlde JoY) Eg M 

.Tldtr, Ltnköplhg.

öPPEN lq.ss bnbs&!
3 BIl.cK-&JolI (sårdtu sir cesint/

I U Cb so@et of Robgrenl åg &a
B{lld, Ltsköplroi.

4 JEaLIN IATTiDOR (Dllwer kel ka,/
Jeall! Fsncylroe) !g ,l o a
8ru, Vellgg.

5 strrs srR G&.INT (Dlrs€l ftd/.
Ertdls F@ne) ag M Udtn' 1 1.,
LrDköpir{t.

6 SIn NI$OI{Y (8å!dts Sl! GelaXnt,/
So8et ol RobN€n) åg U

- wrcElqon. LtDköpr.Dd. '

CIhUPIoNbSS , '.415åudsa' I

? s o x u ch ÅcTroN Grig dt +6;t9r '

firdstn^dd U Ch DtI*eI Aue Sue)
ågAoJ&usrVelDge.

a !orv(bAlt(lnc(fJa't"'
[|M.D^ord U Ch Dtlwel 8@ guo)'

äA G o C-E DsErbBnth' BYfteEFe.

I ll U Cb IXBS Dtrcr CLOTD (R@cr
b!!,dDtb/tDa cb Ld Bhlteul
B!.F ht) lg J o A EF@' velt!83.

öPIaN lc/6s aht
1O ADETI}G (Såtdls s1! (bEl!t,/s u ch

so@t ot Robgt4) åg E Jårobsrcn.
LfoBpIDg.

u Al@B (ssldts Ett GeFlnt/s U Cb

sonet ot.Bobs@l' åg il wtdllr
LllIöPIDA.

xa BRltota-gdAoTr' (srite slt G€ntnt/
s U ct Sddet'or ilougren) eg l.
rårt*eä]' Rdridkletet.

I' DEERYN DEtrITCSED (IiOZA*I &IAMI/
Blw *qul'n ot DebtYD) äg J o A
9s@. Velge.

Attralrtl* huvtd.Plggt uttrycL. Bm
lå!Bd. Rör 6tg ledtgt. B€höver em
tld på 518.

lVpiBk @rdtg3n. BF huvud. ;avåDalef
slna öron" hvllg E&r ö@tltAte o
låryd, ulhren a@8.

i

TäDllgen tugt huurd. kattl8t byagd.
VälFoppad. SoE helhet bra tYPr I
bls kotrdltr.on.

Bm llnJer. VålFoportloneEt bumd.
ilFte sÄ brå I frdten. TLUräcklla
{tanst@. lvpLsh suE o 3Etrföliry.
öroren eJ ttUråcblr.Ct fasta.

.Drtrltlutwen bund. TJrpr.at. Bla huvud
o utttyck. btreEa 6r@. h tesnllg
o hopp6låqd. Ålett. Rör stg tedlSt-

I Etörsta låg€t. Tånltgea leDgt nG-
Frtl. tjrelb€tt. I örtgt tyPl.k.
&ngk Btolt öWr aln auE.

lbaftlgt rfi o utt. %lFoportlosad.
9E !örelser b shmftttl!8i. TYPlslt
uttryck. lQrde gön tlg aJåIv E
rättylsa geEon stt aDeånda alu öa@
båttre.

l.rtv @a h[. tcd alct. h-'
dlg stollek. Brs huvudr vånllgt ut'
tryck. Anväsder sim öM vål.
Bö! .lg tåckt. ; .,

Sd.tsta trefåraad brd. 8aa frcnt o
benst@, ta! taael. ftUEotFad.
f,olfekt I höld o lä!ad. Nå{iot tort hrlt

Itrte t futl påf6. 9F 6t@1el. fYPllI.
ftDll.ge! Bg€lt huvud. Or@! l at6lrta
laget. Ttur4ckltA bedto@.r !irc&€3
aiärt. rate felt t blåE ttb dsad.

rråltsopottl@est bund. Vånllgit ut-
trvck. Bla lcsDl4 o boPP.l&gd.
NÄ;ot befttga* b€dt@ sLnue
förböJa tntrYclet.
wpIEk @rdtarn, w1 lång t bdFE
tlet för att 6r ldsltdl. Es b6-
åtom, laopprlåDgd o hlt. RöE r,'g

I vul Eed bn sEEl6tltl8.
tådtgon ltten flr! sr'n rat. tröl a,v-

ltat typLsk. Bö! stg tedi'gt o b!
b!å 3@dförire.

t-



forts,

CIIJPIONKI/.SS tu€!

14 Nord U Ch DILIEL SG SE (Eng Typlsk, rft tik, Tresltgå buwd-
fr S@tb Park cersyn^ilyel ploprttoner, bn bals, längd klopp o
Suesan) äg J o ,t Bruu! be6to;@. Inte Eärskllt Intre6send.
Velree. Fraobengrörelserm shlle kufra Bs

bättre.
15 S U fr EIOENS la,CH ilLH Dn stollek. Iuycket ålert. Intelllgebt

(Beou Brurel^old U fr uttryck. Vacker bls, lyggtlnJe o bop!,
AppolllErla Aren) ä5 i o U AH16 rörclser. rrnlqen vok l froEten.
Folkeasonr Vrctstorp,

16 S U fr SONiET G aOrSEll (Int BE thopkoen ttk. fdLutreckbd bopp.
Ch W16d@n Blue Dlsk of, nob Typtsld huwd o uttryd. Bn frmt,
B*en/RoirFen Wel6h Eeauty) äg Rör stg o vlsår upp s1g vät.
M Wtdtn, Lt*ttplng.

!EffiAOre

V-LPK,SS bdudar

l7 Ormli (Noditj Ch AF4rs./-,' Dn helbetEtntlyck. ,.Kiv o alert. DF
NoHluigb.I6d-Stretli):ög röretse!,Trevllgtodntlgtuttryck.
T Srlaco DroM. . .--..-ir TlUråckltg b€Eto@.

18 OLNTHiG WhF,,iitii (OlanthlA sdtslg o sh@tg 6s dmders wfp.
Wld8eon,/OlanthtA'Wlndflser)äg AttEktl.WbuwdEedtlLltalande
H Dagerteg o O G€lLud6son, . uttryck. RöreLser6 Sr uppdrk-
V F!öludå, aaMs.

19 USIM (S o S U & Fanara troLl./ Deltog eJ.
S U Ch SoLhrGB lsolde) äU c
Dahldren, Eeqtsfo$.

20 CEIINE (Nord U Ch vln@s ;.psl 1vpt6k peDbroke. Rödr bm uttlyck.
Nord U'G Red Shella) åg I f,orrekt I tiuwd o öton, vilb h6 atr-
Joaephson, hllentuF. vande!. hhiE rörelser. Vl6ar stg bF.

2l CINL (No.d U Ch Vlncos r,pus/ Typtsk, bn långdr sk lyffi. tiycket
Nord U Ch Rd ShetlÄ) äg n oktl@ o frlo röreL6er. TtU!åctlt8 ben-
I€tron-Drudln, Lidlngö. stoil€ o brs front.

22 COlJm@ (Nord U ft VlncoB Hfs/ Typtek. Undetbrt teBFsrent. ,,ktlv o
Notd U fr kd Shetla) åB ! atert. Dm elluett. Tturåckllg ben-
StröEbåck, Vålungby. stoD e o bF A6sar. VAI uppvtsad.

öPmN Gss pinbudar

23 ALDE&iHN (I€es hrtlm^låckeyed Bm storlek. Tä,ildcn s1ätstruket
Su6an) äB n-K Eendlksen, h.dcn. buwd. Bm beEto!@, l!ryd o rygg-

ttnJe. en aniry kort I kröpFn,
24 ARIK (ht o Nord U Ctr itrttdens !ty&t attFkttv. WDl1gt o ptggt ut-

Narclssos^yttafeE lårth) öa tryck, B4 MLs, IäEd o övertlnj€,
Ä nrruln, väLltryby' 

Bn beEtoMje. ruf 51g dldvetet.
25 GUM (erttjo^dttja) åU P TrevItB storlek o hals, tångdr över-

lorsberg, I4EÄ. ltnJc o bdn6tos.a. tiktt€ rörel6e!.
Såhr bam llte I'Slsbti.

26 L&,N (lnt o.Nord U Ch RyttareE Trevllg storlek, typtBk stluett. R& stS
Narctssos/Do@) åg L o vlsar uF sig väl. Ielar I

' Strry4rd, Nyliöping. telrFsentet.
27 HES PiGN (Wey Toffe^es hob) kaftfuu. hud. t störBta Laset. Iy-

äg C l{dbery, Stocbol:r. piEk Etluett. lrla !örelse!. BE
benatonEi ben o ba6Är.

D



_f!49.
23 Ll[ TOXIS (lnt o Nord U Ch Cam-

do6.of lyE!^ng o S U fr Bwortb
For€sh Julla@) äB E rålb:F
Ånckertr slockhol0.

29 MiCKtKvr,Ns.rultr,ol ( solbelgs hsaan/
Naakel:vårr.rs GpreB) äg L
Srensson, lJohe&.i r

30 hmCH l/JX CJIOIUS (S i SF U Cb
Famra Fqll^hsch lio63!u&) äg
Ä o N-r(j?ö!nlöv, St!änAnäs.

31 tmG mX 0Jt6O (S o SI U fr Fqmn
i$lÄuqcl no$nwca) äj ll
lost!ö8. Å1lngså6.

32 limn$S MrCnE (S U Ct litldm-
unor Btåck Frlor^tyttarons. Aey-tsy)
äg L Ljurgbsg, hnCMgen.

33 lWlU ;tr,'CITI (EB fr EEncoyd
},udåclous^ennarr fir€thoro) äe G

Dllleibeck o P-9 wal1ln, Stockoln,

CIL'ruION&,SS ih*u(:Dr

34 S U fr BILLENtr*JOi !L,CK Firli!'(G
B.ldeMDor crlm klnce/,U1den=
unor Evenlng star of llulcorlg)
äg Ä ltlvln, vällj-naby.

3s s tr cb tilEcH nsitGlil (hdle of
Tymvr/Itrsch h) äz L-o
Pette:sson, valleat@.

33 lnt o Nord U fr Rnr.;lNS N,ÅCIS-
Sos (htterybr of DmxeBt6/
ceroms KLl1c.lney nose) iig P-E
WdIIln, Stocholn"

VETE.&J&.SS IÅDhdår

3? S U Cb HI!Dd}I&.NOR DL,CK FRL& (fr
Hlldemnor Crom ktncelIlden-
uno! Eveniq Star of;ulcorig)
äB Ä ltrvin, väUlngby.

38 IiHUID (G.:Bdag ol Tlmea/Cygnus)
äs v El s ledt, hou.

Ujcgses&'iss ' Tlkot

3C C]\vohY (Lses hgaE^es Ie&) ä8
J o M,gdströLri .try.s6by,

40 CliOg,Td (Int o NorC U Ch Ryttå-
leas illrcl€sos^4es 3llngbtd) Ag
i' Skogsberg, Farsta.

4I mf,oAOS },milr (tle@o I'udaclty/
;rlt@) åg l-B CarlsE6' rttköPi4.

Det å! uppenbalt att överdrlveF vön-
Itghet br spolient dJllghete@ PA
en utstållnlng, /i@rs eD trevliS hund.

Typisk siluett, lnte i bästa påE elle!
kondltlon. I utvecLLltrdsatadlu.

lvcket åttraktiv. Bör sl8 o shMr ba.
Kunde @F lltet re! hanhundabet@d,
vllket troligen koeer Ded rDgsden.

Typisk siluett. Bm mckre€niry, Rör 519
väl. TeoFlarentet hde förbätttas.

AttraHlv trefdrdsd hund, sra bal6,
shldror, överllnJe o bonstom e. Dår
på för ryck;t hull. Fronten b€Löver
uppDäxksaIus.
Behnndtg sto!1€k. TtTLsk, alelt. Ttll-
räcklxg beEtorue. nö! 8ta red tiu-
förslkt. Utoarkt teaFra@at.

Dra 6lluctt. vålbopind. Dra ben-
store o front. Tllltalande uttryck.
Vlsar slg bra. Frla rörelder,

Behändlg storlek, b€ 611uett, bn rygg-
linje, bra benstore, ben o fffiL.

fyptsk, Vädigt o @ket uttryd. BF
öron, rcsnlng o rydgtlnJe. ROr 619 bE
både fFdtrån o bHf,rån.

I Största lsitet, :t/ä*!oppod. Ungdor
ll8 fö! slil å1der, Mycket alert o
hr frla rö!e16er,

Dn 61fuett. Tllhåckllg ben6to@ o
överlinJe. vlsar up! sii såLelt.

ll& 6i1uett. nlert uttryd. Dn skuldloi
o ben. Rö! sig flltt, Vl6dr sLg red
säkerhet,

TyptEk pesbroke. tyckei eJ ön ut-
ståLlnlwr. Får eJ läggq Er på bul-
let, vtlk€t tenderat tlll att
Epollen rörel5em,

lVpt€k. EJ snslåcn.le soa Oe treeb en^
färgat röda. ftevllgt buwd o uttryck.
Anvärder Ele ör@ \/åI. Ttllröcku.a



.go0!+
öPIGN Gss Ttkår
42 rlLTtt&r (Dlad. Elrce6otberSs tbbra)

äg G tul$erS, Eäaal€holE.

43 ArOBOiGm .(Ls brtyE^ldck€yed'
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we@n P!!.D@ Reeett^od O Ch
Rwcä IrE) öe /, o Nir TitFlöv,
Sttbdaäa.

sL Rl,sCB'lrIx GAOLI&. (s o SF g Cb
t6EE Foll^uscb ka@!e) åA
B o U folle6ob,

52 SYITdiENg FQlic Ir.DI ( g U Or nUdeD-
Enor Blsct frla!^ytta"eE Eerjqy)
äg FE tdlttr, Stockh;fE.

C&|FIONKLISS Ttlar
53 S U Ch FIJNNY GIAI (Int o Nird U Cb

qrttareE lbrclssos/s t o S U Cb
llyttare8 ze!u@) åg c Ldberar
gtocholE.

54 S U Ch InLLY POP (IDJ o Nod U Ch
RyttåleE llarclaaos/S L o S U Ch
BrrtbreE zeruE) ås c
trlutsao!, gt@kboLp.

66 td u (jb RED gnIL! (Int o Nord u qh
nyttareE NarclssosÄ L o g U Ch
Rytts!@ Zerlb) :åA I
JGel$6m! hllenM,

g6 I o !IF. U Cb RIECS ltllx )mS. (W@D
jiudactty/A o S U Ch Bsch lEn
Turtd) äg Ä o N-Å Tönlöv, strång!åa.
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ryggUnJ€. Röt stA frltt Sde
lråELfrån o bktfrån.
T:'plsk riluett. V13a! als flott, VåD-
llgt uttlycl, gtdtrkt teEp€ra@nt. Bn
1åsgd o be!st@,
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ror o örerllnJ€. rÄbltgt o pt8Et ut-
tryck. TlUtäckLtg beEto@. Rör
sLg ledlgt;
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!ao@sse!. Rör alg o vlaar ar.g M.
VänllEt uttryc&. Bls buvrd.

Typ8tk W ttkr aött buvrd o vånugt
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Eed sttng.

i

I Btudeu tyFitst p;Dbiohe 
' 

olycLltgt-
i'15u på16 okodltlöD.

Deltog eJ.
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Butteryt9! of BaaxeEtE/GeloEs kvalttst o typ.
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