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6ätt6s på postBiro 70 or 27-6 @d,
Cor gisäl1skep6t 6d Mttags€.
1EXTA NAIN OCE ÅDREsS:

Ett a@st gledJsiiMe iir att vi fått så
flae, sada och bra cadlg@. Dgt iir
skö4t att vi fått uppfitdd€ son föd6r ulp
8erlöst .oh ta @va_för ds h@da d€
sätt6r t111, viirldBD. D€t lir också bla atr
do@na börjs le.e Big hr €tr cerdlge
skaLl å6 ut, att Agt ints är €a FEbrok€
@d 61?s, utu ett aot iir ga hud Gd
elLl€l€a 6p6ot611a d€tauer 1 6xt6ilb'r€n.
D€t h{ t*i!t att csdi.g@ buvtt bortdöbda

J6t

på

IngrLil Jos€ph8on

lcöErväg€! L

1r, O0 Sa1t3jttbedeE
o'ftr1 t6 l+9
Studlel€duo : cumel ffnutasoD
nllgrtigoa 20
1? 12 strckholD
a'rtB 68 ,o
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r81
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Lidiagu

ksåkt€rlstlska dotauer,

t.ex. ltrrforuade frMb6o, Den
seBt, d@arE hsr lilrt sit.
6@

Nå'got Eyckot

kutå

i{r nodläm 1 Corgisell-

EketrEt, .ch do

hq

också d.J&t upp på. våra

Eål.l8kapsaftns. D€t är v'rird€fullt @ v1
få igÅrg €tt seer'bst€, kd vi giira
ssk6r tlllsrm.!. bur dot tiU nlrtta bÅde fb!_ayglu ooh fb'r den allEiie tr6@akau

d€tr.

Jå6 hsr eb käEIa av att cqrgi€ällrkatrFt8
n6d1@ är ovdllEt aktivd. trafiko boror d€t IÅ ett det är Just aon sortg$
mäui6kor B@ skaffa oorgls ooh kaule
bsror det ookaå pÅ att aen soo kUpt oa
corglval.p Eärker att hd €11gr hoE Bkeffet ea klok hiud E@ gitls att jobba.
Allt f,lor'corgld utdiirker 6ig I bruksbundå-

pror öch 1 d6 mnliga lydmdeprp€[ .oh
fö!'ut håft sobäf€r ooh eabq
brukshundlu tå,r övor ttl1 corgi6. Det'Cr
alltld toligt att ae on corgi i lJrd!Åd6rLng€D, för d.lir Jobb8 eE hund s@ tyokor
d€t iir jettohul osh iir kodllle B€d 6lD fdnånga soo

saouådle.

hår1er på jiinllrhe'tsr.

s€krotorso! m1a Ssgorstrfd.
SSD'dr ssool6råt @d Sl(X (S€Eke
K€m6lklubbeD .

b€-

oss n€d våre trorallska Gorgiv'li@i",

corgtsällskslst. (f. sEmke lYollb
corelsEllskeFt) blldad€s d€D IB
fobrurl 1961. cs år 6n rssektloa
lrcE SSD!s (Sp€clel.klubb€n fö.
Sellskeös- oob Dvilghudår) lntr€sSSD:s

6ots'

rollgt itt af,t el b6rjat

En d61 av dm

0!df6red€:

&r n6d !Åa-

oo.tutställllag liDtllton bl€v av, ooh ett
d6d bl€r 6å lyokad. D€t är 6Å tfiilltt trlir
ms rtelLor tl1l Md sa så ator e6k soD
6n oertut6täl.lling 1 6n så pss 11t6n
k1ubb, att udle@na st'riLler upp så 60l-ldaiskt, båal€ ale sor bq jobbot af,t
ord@ att det hola kLaffs rch dq soo
stä1l6r ut. leok a1la, ooh taok ookså nl

Bflro Algu6otr

för

året eoa gått

€tt

ga gl.iidJeä@D tör Corgisäll6kap€t.
Df,t av de Btörsta E gly6tv& att vår

fvorc S@G6on
l9l"l9s"1l9.e.
IG @ Vårr]!8Dy
08/89 8t 711
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rd6,

6E

oor€i går iBto att kuvå,

dsu

dt k@k6 tldeE lllo ett

ocLs& s6 Iitet ved s@ skåU h'dDda 1 vår. Då bttrJs
nJ.a ku66r !åde I Stockho.Ln .oh cötoborg,
och Jag hoplAs att d6 bli.r väl'be8&ta. Vi
Nu

bruks Ju töta så att 6voE tcke md16@
ku få fylla ut i nå! av pl.ats, Ju flot
6on l'dr sit lyttighat€r Ae6to bä.ttr€ fö'r
huldhålLalngo! l stort. Jåg 6t bged elu huldklubb 6d hs sggtr studl€1sda6,

o

kuso. tker hela land€t,
t.o.E. hjiilpt edra budklubbs ett ord@ kusor. Vdld €r t!11
Cw€l, hou ke e1lt od stat8bidlag
och lokål€! ooh ads{rlstlatioa, b&
hod ordltrs
ooh hon lff

skåIl. ju'utnjrttJe d6 nitjllghgtor son
fiffi att låta statdn b€tala en iå vlktl8 vorksåihst.
D6 sq läet€ Yad Jag €kr€v 1 f6rra !erEt on tlduhgsns mlag trodd€ fUmod-

ligon att Jag buvtt vsslelt. SÅ rula irr
d€t int6, Jag är €a optln16tl6k qtu
och 6kr@ i ovånligt god tid lne Jag
r6stB bort på 14 dagar, Nu haE d€t aldrig
b1l kld real d6t nyå @Lagot, ti11
förra lrbrot d€t gela bar ddnligon tag1t s1ut, be! från och @a datte E@ei
skall d6t vsd klst. Jag vot 'd@u 1416
exåkt hq det ko@r att tå 6lg utr@n

ett dl€t blir bra.
D€t hår nwet ifu det r16tå sd Yvbme
Bör ooL Jag v111 passå på att teka
ho@ för a1lt Jobb hoE lågt sr Iå den
hii.. tidnlngon. Yvom6 & etr fetastlsk
hoppa8

hädlska, intentitrg är oböJligt föt
h€86, h@ her a1d.it vdtt på dålitt
h68r'ell6r trä1at på oss aii! hon fAtt.
nesLrlpt l slsta otund ol or stru
oftol. trU.r daa sett bouo jobba hu @
klIret tto att dot dä! att vsa r€daktör vg det €lklaate I viirldleE, och
houos ståondo ws pA aLla b€6vur1iga
frågor hu aLltid vrit: D€t.Bår val
brai Äveo 6 mea, !'dr nu sett YYo@a
8b9tB kl@t tro att d€t vr hu oakel,! s@ heIst, 6å v€t vi att dot är
ett JåttsJobb att få ut tldaiEgoa, och
ott qyoket 6tort SledJeB@o för Corglså11skaFt år att vi fått €n tsa! s@
frtviLlltt och utaB påtryoknlngar åtagtt 6tg Jobbot oft€r YvoEe. D6t är
E@ DaSgrtog L Gdtobo.g ooh vi är
v6!Lfit6! taoka@ @t hoBon. Saälla
ni ella Bör b6rjd lHtt fEr hoaots,
skllv o'oh bBrätta ved €ra hedår åstadkoeit I olika sall!@het. 0tstälhlnBsr€su-Itaten komsr fte att
al b€hitvdr slf,:.vq on d€!,!en rosuftat av bruks- och lldnad6prw d.sto
Di sJirlva läEa. NIE obdplo@t iir
ook6å litnpligt att skickå ltr, vi
skall. ha 9. sådm rubrik. Notiesr @

psnLilg8 och f'Cdalsor kostar nyck€t
lltet, @a lb lEtles8et Iäsalng för
b€d1€@m och brå för aea 9d vll.l
6ä1Ja yatps. Fotiser om hEda

slsrA

}tAN0sDAc 1 APnrLrr r r iltir!r

d6tt koste ingelttlg,dst 'dr Ju
bsa sorgligt, non kd vså prqkti6k-t_att nealdolå, Vu lu bwliga ,
och hJHlp 8ffi gära 6tr brs tidnint:
Til1 slut vl]I lag bera tinska er
e1la e4 ood Jul och ett JättotrevliRt
-IABT1O UO6e!ESOÄ
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Studiecirkel_i hadels historia
förr och.Du följer hutrden6
utveckling från vilt levaEde rovdjur ti11 uppEkattåd faniljededled.
6er ei iaträtrgatrde blId ar bundeaE
HuÄdea

högt utveckla'de sitrnen och redogör
för hur oänli6ksD ur ett fö6e vari.ersde gruddnåterial 6eaon nåIdedlvetet ävelssrbete 6kapåt dageo6
4OO hundraBer, vqlav 24 plesenteras
Dlackot ingåetrde. Fundens betydelse
i dagenE 666häIfe be1y6e6 ur olika

€ynvinkler.

Låter det inte lockande att få
fäla sia detta uder LedEitrr av
Pe!-Erik t,'ållön. (l$åtuili8tvis 6es
det ti1l.fä11e att tillsamtsaos kuBa
olSEUCela VarA e8n6 nUEOår/ AUrSen

äf,nar börJa Tor6dagen den zTJaEusri
i IOqT-IokåIen på KuuB6B. ?, A.
vr haller pa 7 8il8er ocb deE ar
nellån k1. 19OO-21I5. Prieet be-

böver j.!åe av6k!äcka: Ku?Fav8if,t
I

-studie70:- vari inaår kurGnaterial.
lLe
, ev Göre Ilerdelin kur€boken
Hundeh för? och nu. B6ck€rEe ko€ter
66:- pÄ öppna. f,arkuaden
tillseililåa6
aMäld
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G@Be1 Kaut66oa
08/286890
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SAIDAS ilVAI,PARI"

Eft6r Eyctr€t diviilerdale och te€otrere'le och flela fdilieråd be6täddes
det ått 6adå skulle hå valpar tif1 höEten' Dfter Eycket tesoaersn'le 6ed
k]eigt bundfolk' beGtädilcd det stt David ute i Kårsta skul-Ie bli en
rrl'yclili8a
liinpli8 blud8uo åt saEda. DaBe! fö! bröllopet utså86 och '1en
brudlen,t åkte ut ti.l1 Kårsta för qtt iBte bara träffa 6ia bruilSlt. Men
ack, brual€n var så oviLl-ig, alt on tlet f{nait€ kloste! för huilår skulle
6eder'
EaEda blivit etr utaärkt abbeillEsa dälr våil l-iidpad att beeaka 8o'la
tid6E oläopli8 saaleo alet. Ocb vi aYvakta'le 4åg!a dlaga! ocb Bytt fröte oed
bludgunnea utsågs. B!öl-lopet ståldade 6ed Eycket ovillig brudt ae! det
gicL. (Bsa eu pasi[8r lnte fle! bestädde iaBt ned t4nko Få 60r' Boioor
ocb systrar son erbÄ1lit 1Or 7 och 8 valpar eftet eo parainS') ----Tide! gl6k oob bcla faoj.lJen iakttog den blivåDdc nodetB' sod i4te visadc
någts tecke4' (e! 6und tik leve. ju sitt liv sod vaBligt och b€ter 6ig
likaled€g). När halvs tidca 8ått börjado gatrdå utfodras ded ktaftiS dat
dcd hänsyn till de sdå valpdua i daSonr hon blev lundate och ruda'e'
goilå teckeE. Ateåge detl Då och då teivladeg det, 6ea @B blev fullpaoppåil eecl biBtorj.er oa tikaf, 6od vaait boo vetetidärt eoi fijrklarat
iaBa valpar hät iEter och aeilkonst veckd efter Eed fco vslpsrt Sjorde
stt tviaLet vek. Tialen niirdade sig aer och &e!' valpkiilare ri!8de! vÄlpköparc stilrade PÅ seda6 nå8er valpköpare oed he1 faditi atrlihde ocb
lovEtudlerade gand€r 4id b1y86s4hct fö"bluile! dig att citcta fåoiljeaE
(d9 kiilda
oldl efte! oti ha 6ett Ssdla. De sku1le ebEolut hs e[ co!8i
inte tilL raEetr förut)'
jou! (nla erDagea (N) nedkoBst iafau sig ltr8rid och Pe!-Erik 6töd i
falerhet av födslart fyrs egEar Lalvr lsdb och späd8rigditotr pa€6åde
k@6ke inte riktigt iu) va.för jag k:iade oi8 aå8ot osäher' 'Iag klåinde
e1ler två
oab käDde på oia rsda ti'.t nen iaga röre16er_---- be?a en
valpar Fdeå det dis! DdBea N Siek tiU iin'la bixt nå;6ta 'la8t trixr oa
nätterBd drö[de iag oalilrömne! od döda vallEt i magen' Por_Erik ringdet
Itrgrid rilgd€ ocb dr alet fims k@oke inget i dea trilda neSonr och Jag
och va!
tänkter iag står inte utr garför geda åkte til'1 v€teriträreBt röqtgedes
på be4e'
var too i 4agcE. Och glad vart jegr att det inte fåss lågra {el
Deltagede vallkiipsre saale rrPu så sköat, att det ilte faos nå6on död valp
i Bagenr vi tJrcke! fakti€kt att det är bättr€ bed ed 6odmarval!'- Ne6ta
ockåål
gåag parar vi Sasda nin6t fo6! 8ånBer och 1ä@u ia proi pÅ apotekot
E!
ItrEet oDt EoE i4te för något gott fred ei8' Jag hu fått en 4y 8od vä!'
rtvalp'lraoa'l
valpköpare sod dleltog ded Liv ocb Iu€t i ella turer kri!8 cetts
lydliged är ilet ont oB corgivalpar oftereoD ettsrfrå8e \'er cå 6tor'
ouaaeL
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Jag wu på b6sbl{ på !.ukshwdsklubben

dsd nin sjuårl6a oorgl Cassins C€lebratioB
(Baase). Vt had€ tltrdrr vsit
tvuBgna att sLuia nod dr€s6,y för J år s6dån 1 och
nee att jag flyttade hemiiråa.
Vi fick gÅ neal j. €n fortsäthiDgsgrupp
och jag tiirkt6:-'ilnte
trä@t på tr€ år av gLädje, h611 sits perfekt vtd
hu 6kall d€tta gå?" -"Fotl" nch he gnällde till
procis som on hs aldrlg gjort
nln sida, gjorde p1at6 utdar gång ooh i*allning,
a![at. Vl gick i e! tilm och nri' vi kch h€m var si lika nöJda båda hå. Jag började tiinka på Diir vl 6tutåd6 i Brukshwdsklubbea för snst eex år sedan. Då vis6te
jet Bycket lite on alr€ssyr, 6å Ja€ fdrstod först lålgt sense vilken fin dre6syrhund jag had6. Bass6 ]ärd€ sig å111 fort och bra; Det fitrns ju vl6serliB€n ssk€r
brå, n€D ingen är p€rlokt son ts rir, lfdr vi gått
son hm iate 1ärde sig riktigt
tyckte min istrultör
Sttg, ett v! sku116 stäI1a
aybörjar- och fortsättnilgsgrupp,
upp i klubbanB inofficiella
App€llkla8stävling.
Vls66rllgen kuEde int6 BasBe spår
och budfiiring ordsntligt,
spår had€ hffi faktisl*
aldrig gjo.t- he brb't alltid
efter hä1ftoE och ställde 6ig .ch tlttade p& alg. Det visade sig setru€ att he
aldrig spårado n'f vi tränade, bara v1d tävlings.
Jag m;ld€ nl8 i elle fe11 för skoJ8 skull och tiilkte, att det får gå sm det går.
DaE6n kod och d€t b1åst6 och r€gnad6 och modet sjönk iman vi komit iväg på norgonsB. Vi började red spå. och d€t koMr
Jag knappt ihåg. Jsg sp.eg geDo{it}Iöt
ooh h@ eldrj.g tlirka, Eudföriot€a gick geska bra cch drsssJr€E bra.
Ä1lt soE altt var vi l-L d61tågare och Jag och Basse va&. Ofattbst - ren sa!t.
Stig som hadls vdit md och dtltst spår kwds inte fatts att d€t hade gått så bra,
he had6 Ju sett os6 trena, Yi fick 9å och 10 på 6pår,to är ju det bästa och d€t
var Stig son hade dltn* 9å. Vi fort6att€ att täv1a i ett ps år. lbldd glck dot

tdttro och 1b1and s?iN6. l[€n vi vatr i a1la fa]] klubbnästsrskåpet €tt år.
Vi lyckades också fÅ tro förstapris i kla6s I i lydnadsdr€sstr rch fick diplon
frÅ! SIO(. Tw?irr täv1åd€ vi aldrig offj.oi€llt
I Apps11k1ass, auars hade yl blivit
uppfl'ttads.
Ja, det vår rerkllg€n ro]lgt.
I och ned att vl gick dre8sF gtck d6t
bra att visa u?p Bassa på utstä]]nhg
också. Jag sa bra'rfot"
ochristå'r. Basso
ä. ingen s!€cl€llt
saygg corgi,nsn det he v@, vm hsn på att he vi.sade upp
sig bra, Så u;stä11ning och alresslE går att k@plottera lätt€bra. Ätt d€t gtck brå
för nlg och Bsss€ ocb att vi fick tfiv]a nyckst har Ja! att tecka niD itrstruktör
Stlg l,r.€llqvist och hiEa fblreldrar sob alltld stäl]d€ upp och körde oss,för. Och
sist Ead absolut iuto hin6t nin underbara 'rbrukshuad" d.y.s. c.rgi.
ha Granlhd
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detaljor a@ dond€E pa etr hundutstä]IniDt grsks oöh bedi*Fr Er hEtle@ bett 1 fraga @ bettyp ooh tddMtal, För d6 f i6sta rs6r & Bsb€tt det @st
öBkvitldå. Awikslsor från d6da b€ttyp'dr bl.å. tÅagb€tt, ör6rb6tt och udorb3tt
(eo t11.). En hund ffid fulltållgt beit ho,lr2 tebder enllgt tenifo@h soE ange.
aatalet ted6r I 6E dv€rkiils- ooh on uderk?ikshalea @d betocknlage! I - f.utilad6r (1no16iver), c = hönt&d (cututand), P - preBolror ooh l[ - Eo]8e!,
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Det ke yers v8rt ett obseFsra de fb_riild.rlnge i en hunda b€tt 6@ kM tat!!id.å dl
lnt€ bsa 1 f.eta
nJö1kt@dbsttet €reätts av dot potualoltå bettet, Dstte tiillor
Terd?o!@ld fFr
tii!de!, soa öLs frå,D 28 tt]1 L2 i d€t psmedte.
@ dtalet
njötkb€ttot eer ut sÅ. här;

,tLcrP =28
,7 7C tP
ooksÅ !€ttfomsa ke Eldrs, ott kdtokt EJ6lktandbott ks! överBå 1 6tt fslEktlgt
p€@at. bett ooh y1o6 v€r64, d:r,s, f61aH18h€t€l t. qlöLktaEdbottot ke försvlnda dÅ dot trmeoBta bottot aä*€r ut.
8€tyd6tsb! av awaol.€r lråtr dot aomala b€ttot hs sedd t@lt
komit att
stskt b;brdin€asioEras vid b€dq@ia8os på hudu+stå11!i!6d. I dB noraliska leaaloria hs tio l'ringe strävst sfter att go bottfolsr rlnllta proportioaor I förhÅIlalde t-iil'edra fol - dook ä6u ut@ stt lyokatsJ hgröd.da f,örd@s är 1at6 lätt
ett r-ricka-pe.
llatuligtvls'rir awlkolsar frå! dst nor@La bottet feJ., reu bua ett cv do Eåltå
f€l ea h6d kd hs, Vid bodttouiEg på utställnhg nÄste ella fsl - ooh fb'rtJäEt€r
- "6rd€rs €ftd sar@ groalsr, ooh dårftir fius d.ot iqge! elodniEg prlEctplollt
6ett att bedtiEå bettfel str'dlgare än eilra f€]. O[ alo@oE ftuor ett ea huada
bstt t6i dot .Ajtigt fU. huadån att lova €tt lomalt I1v ooh fullgöra d€ fqd.tlorer dea ar dv6€dd för, då är bEttei iil.UredstäUand€ oawett bettyp och tudutal.
Eottots.fuFktioo hos hwde! itr att tugga, klossa, gr1pa, d,v.6. att sönderdela
oob e!t.6rlpe od försoål sm €x€dlFlvis dn.spPortoraDd€ huld tör. Avsalsad
av er ell6r €tt pd ae dg fränt€, obetld.ligt qbjgcklede pronolaerla tordo lnto
tredrätta vsken tugg- g1ler gripförEÄte. IDt€ desto mlndle för€sl.o8s frÄa tyskt
hlll pe on iatoraationeil'kynologlsk kongres6 för nÄtrs år sedu, ått Evsalinad av
6u e!d. P 1 6ttmatisLt sLuöle ut€sluta från höEre prts på utstäUal.ng. l/lotdtunedton blor 6å kraftita, iato liEt fråa d€ nordiBka k6@elkl-ubbaia, att förslaiindå do@a såkli8t ogt@dade, nä6te vld.kepl.i6a
tet to8s tulbska, don det

f&le

"lsa

:!rt,illDiag ti11 proble@t,6@ fortf,ara4de fie

se Belarat

illu6tration...

!å B1d

hÅ1l.

/.,..

jtc ul?daiBg til1 6tt lettfsl b6a&!s 6å str'dlgt t vi6sa LEqder 'dr ått de tr så
l,dtta att koaatotora. Matr behöv€r irt€ vara auktorls€lad utEtäl1ltrtsd@r€ f6r
att koEa räkie ttLl !2 e1ler fb'r att skllja ott subott frÅD stt wA€rb€lit.
letldljgb 6iårs6 er.dot ett aygöra on t.er. vlDkelförbåUudei ne1le 6kul,al€rtTad ;ch &ere.n €116. mllen blick€tr ooh LålbeB iir korrekt : ooh otndligt hyokot

Til:tigse för hbilåbs fhktio!. pvcrdrlveu bsträgelh€t Att b'dnta upp s1t på o!ärlntlig3 den läit konstaterbda d€taufel iir vulig ho6 osäkrd och o€klckl.lga do'n{jt argbeDt sm nfoldbtde' blukd @iinda tir att bettfel iir 'CrftLtåa, Ja
visot, do lir lirftli.gt betl.Egade @B
I en ut6tellib baseråt på arvseEla6 ( + ntljöpåverku) oah'riå!u 8r msgåagen 1fråga @ t.ex. rbdlucerat tendantal lnt6 ful.lsttudi8t utredd, Det aM vBt itr att d€t
rör sig @ €tt koeplicerat !€dilrBiagsgldtea och att det tycks f1tua6 tolilsB hor
vissa.diiggdJus8ter 1111 en reduktiotr ar det u6pr@gliga ta[dstalet. tu r6duktion a' etrtalet tänd€r hos hEden iir 6i ds1 av ovolutlolen, vi.lket det byokot vä1
ks vda,. så torde eLla de$kLtga fitr6i* att etoipa utreokl.iagen våra föråiw8.
Fb'rfåttare lee Sedrup
informtiorobled€t RÄppo"t 1ft , utglaea
av Doggy-fod€r, Vårgårda.

Auo

4,1

stä11ninasresud

STOCXHOI.M

Ut

Tack Stqckhob för Corgitriiff
eft.! ffttlagenE utatiij.lnlng - det
BEakade topped ned Lecker @t och

MlerBborg 16 olst SSD dö&de
0. C@pbell, l{o!ge. Iaga canllge
f8us @iqlda Den bLed p€D (l+9)
Aick hscefr ocb Btist i Raeen (BIn)
ti1l ughuden Olstlgh Wayfee!, åg

att f6 slappra ay efter da€en6 fssta
rot r'l.utama.
Me! jag bs en stlLla, föreyat
udring - va! flME a1la nedleMar i
Stocklrolb? Vi var våiL ca 28 peft och
ev dlesea koE 4 från Nolge, 4 från
Hnköp1ng och f f!Än cötebo"g. .Åtec
stÄ! alttaÄ 17 t-ogEa av StockholntraldeEa ca 90 n€d1ej@t.

cÖ18BoRG

IlöEtttiiff ned corglaigae I Obg
aeil o@eJd avhölls 28 okt i nvårr

Dystga träffpul&t Drottnbg Kristlnas
takt8l.ott. 28 pe!6 placeråde sLg tut
iluhads bord nedl Je66otr€ fEstelee.
IDgrld Noldeke - olla hudakdbent
och alctiv lloe SBK - ställde välvil118t upp och höl1 ett Lat&ssqt fösdBg oa hrdeas rörelse! och hu! olika
hudEaer ku ooh bör se ut. Det a1Ltid tl.kd d:.ekutabli?roet d hwilDat
vid!öldea även och e!1igt åhöraEas

lytlga illslaaaLoae! är det ett outiöbllgt seta16äMs.
lfter kåffetÄEr sl.äpptes kr6].l-eus
övemha1lg lose - e! bulg ?EDblokeku11 ELpar, tiLt frofiiFu.t
bameds
6tom glådJe.
Fack aLla [1 soE k@ ooh gJori€
aftonen geeJrtllg ocb aprld g&iaå Dl"Ea
noorgltertakler'r oD Du t1.11 tiventyra
aer eu okänal colgi på gate efler I
det grtina. Det fi.Es fal!.tiskt corgiågaF, r1lket vl har erfErlt, soD eJ
hsr er eiDg oe stt dlet f,les en ras-

Dagerle8 & ce@dlsaon, Obg. Rwch
Mlx CalollEå fi.ck €Ltt eds cert, äg
R o It Folkeson, VEtatorp. Slutllge!
Bii6t 1 notsatrt kön (BIil) ftct S U Ch

Blackblrd, äA R o K Eolbe!, KuEgsbeka.
I U Jees f!{! EnAleA lLtog doE!lingen I StocLhola SK( 5 !ov. Bled
caldlge (l+l) efct hqcert t111 Robgwen Welsh Eeblen aet även BIU, äg
M Trldllr linköplig. llken Cove Cotreore latle besleg på BIR, CACIB och cert,
5g S llilesob, Sthln. PeEbroke (14+18)
oIdtIBh wayfåEr fick cer+ o cbmplonst vid 11å nån ålde!, ii6 Dsgsrteg &
Geaudsson, ebg. S o SF U Ch Fåuala
FolL EseryCACfB iig c il1]s6oq StbLb.
R4CACIB och BIll 61ck tj-11, BIS-VI@
e! 1 .l,bo Xord U Ch ViEcoE åpus, äg A
PsF1o, Ilnled. *ikcert och lla e&
övFdle lronste(låseas Pedtllo, äg K
Wat,tM, Norge. IikCACIA gtck också tLll
tro.go geo@ IdelJac Brudy S[sp, äg R
Wllberg. ResewCACIB fick 8J.tt4Eqs
Roaa Celne, äg P-E Wallin, Stule.
ledlaklone 20 nry SSD, doDaF C
SLåtta., Cårdlge l4a @riLda. Bled
pe&broke (a+10) fick Feble hecert,
äg s {yh].{!, 8s1öv. s o f U Ch Dono;d
blev BIId, o€rt och cb@plgdat flck tiketr solbergE Irlaå, äg tlll bAda !
lewenhault, trågeröd. Bln-rcEetten glck
ttll S U Ch Byttar4e Vlol-et aon lyckat6 bB på utst. 1 år, tig E o tr trolber,
Kugsbackå.

k1ubb.

ElE6 det

någon

Canilgd I

Cbg-

oD!ådet? 0n late sA vos det pÅ tlden
att ilet bLev !ågod 1yctrdlA cardlgs-

ågaft dä!.

Teorlkurg - Cötebols
rrE@ilen fö!! ocb nut heter våaeas
teorlkura aoD berör huilens utveck1ln8 frå! vilt rovdju! soB vla dÄ1ueilveteu avel sl€pat nuvaffiale huatEae?. E! lnt!ängede t11d. av hudetrs
högt utveckLaile slue! set hudeng
betydeLae t dagenE s&hiil.le bolyses
u! ol-lka BJavllklar.
Plata i BagaEgardens Rerg&!d.
!td. Iiedegar Eed böxje 1? A@ -74

k1 19.ro
Hedleclare : IDgrld l{oldeke
A@åIe nåste 6ke senast 11 jd -78
till BJörg Gru1ud Ot1/?1 72 OB.

Snuet t!D6t.a (emelk1ubbeG beat.
k{ eu *lnsk u8hud eJ b11 Ch 1 fiD14d. Ue! oD t.ax. eE ughud frÄa
Sveri,Be på utst. 1 &lnleil tailI !e e1
2ta cert l *Lnled och saterede I
Sved.ge bl.tr tlen autoaatlEkt S o S! Ch
eaL upplysa. Sa Sg.
Vad Ja€ efiedyee! ä! AiiMot koEaekvens och a@rbete Del1e ae !o:di8ka läaderu, etllgen - e11.6..
D€tta obo är inget hatlBlct alcrl,yet
Eot Ingrld Jo6ephsons Egtlk Celtue
Eo! flck cert t Åbo 1 Är.
å! följsde perbroke på SBK-götsbolAr
lyttårens !rie! nos6, äg IFO EoheF
saon, ebt.
S g Ch

olsttgh Wajrfaret, äg

& Gemealsao!,

Gbg,

Dagelteg

t
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i [idiineen l{rrndena \relsh colgistelt
i scrtenbet.
Så bor,l,roc j{." en i:rtrkel
kott, fen dvkor oto och f6?svinn6r
En ui:rtiilfnjn,
ssijiLrda. t,iC ::r oftå,3/ckct
i.:cr, Men vi hrr otr h!nc, so,n h:lj.llit .ir ly.andc i 6cx lln.n ir! och on lcn
Fcnon tiic}'ne
lruuei hrn,rlar rriila railL'.. lnt o liord U Ch Syttucns l{arcilsos,
{eIrh c.rci ienbroke. r-z
nen i svcri,.e n, rt v:!,.:r.ril4
aitahr
ninst i syskonhrll.n,
6on hin halljrs i fMil.i.kr.*.en,
'l{rf:ir
"niIlj.s"
not' C.ronPs
h"rr ridsn dri'l:tiri
fö(liee i Jviti,:e 1 )?1. ll.nt h!.se im,,ort.trie
iose fr:u !in/"1lnii o.i1 en dry( m.tn,1d i]enire fiiddes den krtll vå1nar rrr
Kill,;[trey
ri,
llallin
dch
Ä.r en åv d.n,
vi;xlF
sti!.rt.
llussa
helar
P.f,-3rik
vilken "!iIIi!,"
oå 1q50-tslqt.. P"!-E"ik
den ccrfi oemhri)l:eåvel, son fick fotfii6te
soil st:firdc
,)etlbroker-.vtrf
o4h
å-cn fött
fo.lsåi.t
hq.
renon
ha. sedlr dess siadi/ryaråri(le
$ir1
u?i: eil !;tort ax:nl rltnii.ttn
corfin i Kennel ilYtt^reil. F n l:1. för gln ulnfödS. l: ]ianill;onll,rkeit.
nin,- tilldelats
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iir Buttpryhir
l;Frcis;os.
of iraxenta nch
lil1b.rka li11 "lillis"
1 .n
uerotr'rs hiLlarncy rore. Vid lio niintrd.ers iilder åhijt han sonr en 3tiilnå
riurj!r1llnati up() i,eilo;r utrriruan:rl:1,:r.?n och locLt c.r.tet för alll urxna honhrndr'.
nlet dilr t.!n inl . r val" t.nk .e r,:il'a ö.h v;intrdr Di stjäsiallet.
Dpt Lon lnre.
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ilri.'ii1lnifl'.
iiofficie.Llå
Co i;isiilltrkaietB
i bi$ och D hi.-2. Vn.d iycks?
Så löd i stort olnå o.al i tidni,rscn Huden och jafl tyc]<o. de l'nnd. rrntrenas
(,ck3'l: i vli +{Fn nPdl1cnctidtinr.
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Eushå1168öro6å1 är te&ålb€te e!1L8t
Tycb66 uppfattlitg. och bor bedlat

där€fter.
Bäddni ! I
är obest.idli8e! dlrn
(oo
6ys6la hoa filne! Dost tilltalad€
Tycbe och 6oak skall du iatg di6tute-

re).
är att patlullere vidl Dsdle
tildbesvär.

Dc! uppgLft hoa å1a6t €ig i sendhe8ot
eäa6gavela. Och setidi8t

alstrå oljud.

Sou ea eåg ned

Vi hd vat 066 vl.al att rarJe Eorgo! åta frukost red Tycbea 6t1de blick
€nvi6t vilddo på o6s. Det ä! inte a116 6å att bon ti88e! vid bordot.
Eo! sitt€r där bara eon ea påoiaaeloo oD att gäuBuEA ståt obäddsdo.
Och hotr utstrålu ea eåile orubbl!.Bhct att d€t ålarlg hålt att hoa b€bövt pårinEe fö!Bäve6.
S tådniD

I

iirkolpti.corat.

Tycbo

La e!klurorinstäLhiEg

ti1l

d&neu8uobr tJuaas av d€n och obfattd d€n s6al rhredselbleilad ei6st!o.
Eo! dE].ts ooollattid nycket pl.lkttloget i atl da!@ugai.ag, Bö! i tuktdde 6yfte f,in8orade utfa1l dot Eunatycket så 6nart bon dser att det
lDte håLler sig på Eatte. Ett aaket rörskaft i Bugade ka hou boölIiggE botGtåi iärou Eig det i oa trrtterst pelsoulit d&s d€d nåaga bcayr4e!1l,ga t[rer, sticke! bröetbeEskaepDe! i rörnyuiagoa ocb stå. dät
aoD för6totaal ded halv6lutna öBolLock. TlLl dsss aåBod blyte! st!ö@en
ooh därnsd förtrolldiE8ea.

Ua t lagnl!
g krävorkotcebtration. gppsträckt ochedäktig
sLtt€! hoD flaotör 6pLsea. Är ugnea påo)-agea väntd hoa lste[slvt på
ått kontrollepd ekall slockia ocb 4äi Eå hs akett tiLlkäuaae! hoa
dotta. Dessuto8 båUår ho! potåtiEkastrull€a undar uppsikt. I det ö8o!llick deu ta6 fråq platte går boa 6Jä1vsvå1digt och bJud.r tilt bolda.
B akai

Tvät t

! I

h8 behedl.åts 1 d t/?5.

bofattår hoa 6lå ae

aågon

eled[ilg

iDts

aedl.

Borlt.tönelil

i en kur6 i fulktionärsVår nedlen solveig II&Eelt Motalar har deltagit
llo! viLl
di6kuterades,
i Vadstetrar där nedabsiå-ende artikel
utbildniag
artikaltr;
gärtrs gönon UCP Iåtå dedlennaraa få ts del av detr itrtressaatå
FöRBOFPNINGAi DÅ DET GÄILER HÖPTTEDSNYSPI,ASI

,/ÄRTIKEI I DoG UOE],D DEN 29 JUTI 197? iV

.

MRCARET OSBORNE/

doktor i{endell- O.
i lIsA åv veterinärnedicine
som publlceråts
I ea artikel
1ä8ger denae
Cliriician,
i oktobe.nunret av Veterinary/Medicst
Bellfi.eld
biokeniskt
Gkulle vars ett 1ättbe6ä5tråt
frsm tanke! att höfiledEdysplasi
6 jukdonstill6tård.
Ean ontåfar
ocb rirga
C-vitanin

våra koLlågeE av 1å8 kvalitet
att orgdskådaB j. HD förefa1ler
orsakåtE av brist på
Etyrka i de påverkade li6åmentenr vilket
uppbyggnåd oclt uf,derhå11 av kollå6e!et.
för .iktig

f46ta ähtret i den vita fib!ö6a bindväved. Det
Koflågen är det viktigs6te
ceneatrr 6on saftmatrfogar vävnåderaa oclt g€r dem
är detta rti.ntracellulära
behövs för att by88a u?p kollagen
c-vitanitr
slyrks, Ri.kliga kvaititeter
dågot 6om nå6te und€rhållas ned hjäfp av stora nÄDgder
sv god kvalitet,
a6corbi! för att trygga adekvat styrko 6ant seEoria och ligaeeateds
fuktioasduEli

ghe

t.

berättar att haa har arbetat med åtta kuuar från dy6wendelL Bellfield
(ecbåfer) el1er föräldrar
]ännåt valper
son tidigare
pLssti6ka föräfdrar
Det har i n t e förekomf,it dågot enda tecken
höfiledsfe1.
6ecl aflvårli8a
utrder d!äkt_
på ED ho6 någoa av valpartrat då tiken gavE c-vitaoindo€er
ighetea och valpårua bölls pÅ e! Iiknande diet til16 de hoonit över un8huds6ta diet.
för att förstå tlD-syDdronet må6te vi förstå inEebörden åv ordet 6tre6s'
6vår på krav son stä1f6
Enligt {ans Seyle är stress kroppens icke-specifike
?å den. Stre6s kan i.Ete Edvika6.
ett kråv
Ved 600 än håi1def ett dljur e1ler vad det iia företar sigr ställes
deD edergi son är oödvändig för 6tt EeBoeföra de
för att tiuhaBdalå1ta
och f6r att aasod i si! tur är rödvändi8a för li.vsuppehälfet
ulpgifter
förändriag i påverka.
1las6a sig tiII
(översättareE6
?.o.o, aär ett djur sover är det ändå utEatt för st
dess hiärta toåste
konee4tar: här närnast i betydelse! påflestninfi)....
puspa blodr dess tarnai måste silälta föda! och mu6klerna ftr"rGte hå1la bröstkol8en igålgr ty i annåt fsll ltan ingen åndning förekomnr.
/fortu/

Ett tågt Etie4Etll1ståld råde! ev aatu.e! p:: grad av kroppsfutrktioaerra.
Totel frihet f?ån stress skulle iBaebära döde[.
valp ut6åtte6 för speciellt stor 6t!es6 under de förata totv oåaadelaa
av €itt liv. för6t oå6te den dlEcsa siB till e! ny dj.liö uär avvätrJtrilgetr
td sia. börjad. Då"efte! a@aaka5 den. gedaa lrker dea till veteriträron
för att vacci!€ras. Detr eötcr sin Äya faoilj. De! deltar i utbild4lugs.Elupper. ludspricknia8 och dycket east iaoeber Jatterligare Eta€ssdod€Et.
Ea

Föruto[ a!.tt 6o0 il?ioais ovea ä* valpeo,/uEghuddlen Gtätrdigt uadel hela doDna
tiil utsatt för stless på nuad utsv att ded tåqe!. Eos de €tö!!e raeerua är
tlllväxtoa saabb och detta i@ebär en 6tor påfle3ttri4g för ileras uaSat ick.
färdi8utvecklad€ kiolpsr, Valp-och unghuBcls6tacli€t lir eq hö86tre66?e!iod.

följdde uppetällqilg fladgår bs nycket c-vitshitr ktopped Epootat
producela! per kil.o liroplovj.kt vaaj€ da8:
:
Av

Diuret
Om

2?5

G€t

190

Kdia
z

C-eitania
--1o_,--

Mus

?26

40
trud
För dea poteatieLlå €tolleken hos ea ilel av våra stölte raser goD Grsd
Dsoist St. BeEhåralr Pyreleef 6tc, är deB nän8d C-vitaoia dlc pooducerar
6yeerl.igen liten och Ea då hAl1a j. eieet att det ii! €ak saooa bo6 gbihuabqe aoD ho8 st. B€lnhad.
EöB6tre6sti1lstånd kräver stora lergaler o-viladio och så stora Dän8ale.
pr;ducarsr iate burdeE sjä1v, C-vitaoia 6l-6traa i levern. Ofördå8å att
åletra etora eåiogttcr kan bero aatingia !rå le1 i de! av stre66 lrådkall€de
nfeed-båcktr deka[is[ed, elter på ett 1ångsaDt fua8erande ]-evefenzlrsy6ted
so! iute 6vaar neal detr 4ödvli!ili8& kvetitotoa C-vitanin.
stor C-vltaoinp.oduktioa är väscntfig fö! att vldoakthå11a o!8sai6k Jähvikt L situatione! ileal stor stres6. När orgåliek Jiiovikt iate viaakthå11e6 förgvagås uppe4barliGen k?oppen el1er visså åY de56 olgani ro6p

d€Iar.

biokodiskt re6ultat åv oti1l.räckl aacorbat-sy4tes ät att
det proaluce?as kalllegeE åv 1åg kvalitet och.Inga Etylka.
f,os poteotieLlt tlyspla6tiBka valtEt av stota !aae! är de båds fötsta
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DietåE är att i dåte! dagli8el ge tikeE frå! paruiB8sdagen två ti1l fyrå
Eae EatriudascolbatklistaLler, Vi ha. fått rådet att ge tryfödda vaLpar
50-100 dlLLlArM åy ett prcpsrst 6oE inte fiads til-Lgiilgli8t i StorEoeUe.tid iu€hå:Iler RIB!;l.iÅ 75 milligråo C-vitsniÄ per tebrittuier.
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kan orgeka diarre: I 6ådatrt fall evbrytes doselidsea och så snart diarro6
upphör bölJar nu igen deal eE oindre dos, son gradvts ökas till itet opti6s1a.

C-vitaditr är iEte dyrt. AnskaffniEgkoatnaden för €n valps behov ulp tiLl
ett och ett balvt års ålder är odlciag 10O kroEor. Od ri har för åvsikt
ått p!övå deBa netod skulle jåg (Må.garet O€borde på trudtldaing€a DoG
UORLD) rycket BärEå vllja tå de1 ev reEultetenr.helot i forE av foltlöpede
ilforEatioÄ.
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