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Trakesserier ocb påhopp

Pii förckomlnen anledrine vill SWCK:9 stlreke påsinia nedlcmmumu örn
öljderDa åv trd(dseder och riilopp på Foru6 cb mo6lådes.

Medlenrmar som grcn kiinker och lönald ardra på SWCK:S Forum.iskerar
inLe buu i,rl bli alsr:insdir lråd Forurn. De kd d.suton bli dmdlda rill SKK:S
föreningskonmitn: eller disciplinniinnd.

SKK5 dkciplinMmnd ker sede stiinga a! dcm ffrn SKK. SWCK och aUa
åndra hudkltrbbr som iir ånslutna till SKIC

I visss l.ll \id lJgbrorr kd ock å en polnrntlld 806.

Utdm! ur SKK:S webbresler oktober 2004:

''O .n tuEistt.&tl 8Bj-nedleth+ inte rsp.ktttat d.s*l lcqlet bln pxo en

oh..lclhd arstdnkd hån Jbnsn dchdqantl. sonn kdn blinnniild ti SKKIrK
. et SKK/DN. Vid logbto knft BBsraellolnen .Irsaron bli bniiltl ti1| Itolit
. ct anntn otln.lithet,'

* rorom är en BBS'{jänsl.

Medlemdd i SWCK kd också- eltf annälM - sränBas av iiån SXI<. SWCK
med ncra. o'n dc holar. lrikåssern eller kdinker annan mediem eller funklionllr
vid u$Liillningu och u.lJa ndlen eler vtu mail. elefofl och (anonynu) brev.

Utdråe ur SKK$ lru!&eder 2{n6;

'' Det åli|gat tdrje inedlerni SKK-otsenisdtio"e

l:3 ar hdndla cll.rqppddt på !å.lant !äftard(t ntp skddar .llet ntunte iet
SKK e et de6 redlensotsanisatilr1cr.

SKKIS nyå Erundresler o.n webbresler h:rr dll*onmir lör a(l i nöjlignsre mitn
fö6öka lödind tönllskaDpanjer och andra trak!$eder inotn klsbbama. Son
msluren Llubh h& SWCK skyldighet åu lölja SKKjs regler.

SLyrclsen neddeld hiimed. .tll vi inLe roledd löail och mdi! uihsserier

Slyrelsen för SWCK detr 26 juni 2006
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En fardsrhk sdmmll fdns[tler. Vdfmcn k n
irgcn klsga på. mh just i början på au8rsti kom det
mder några .lrgar €n hel del regn. son ritddåde i
allafsu c! del av växllighete. rills vidue.

För budmå h der nog vdiL viil vln . men
niir höstens hunddlivileter konrmer i gång bmkd
ju viimen s:illan vllr! nåsor sröre problem.

Vån corgis hd visac på urstiilhitrge och en d€l rya chåf,piol\ hr korah,
sruuis tilldlle Nu s€r viftam cmor klubbons andm speciulubdllning - niir dcttå
läses velvi.edm esuhaten. SkillinSaryd ären plars där vi gamla moderk-lubb
ssD hlde tlcm uNrlillnitrgar, mcd god4 ånmelninsisjfflor, cftsrsom plårsen jo
näs lätt f,tu hela södrs Sv6ige. bäde t6t @h väsi Arnars uteörju Vlifiem en
hindtr tör uqrå,set nellar Öslgtlrd och V$srsind, som hisbrien kd bcdrtr.

Mi$sluv Rcdlicky. tenncl Lisiu.å lrån Poles. beråLtdr d( har ser t rm emol
döma svcnskacorgis. Del ärju någraårsedanhan varhår@h dömde.
f,J hoppas aLt det b1a er b.a dag fitr os .lla i SWCK Den hiir glngen kån vi
inte lDlaoss moi en SKK-ursriiuning. utan får sd på egna ben ,

På klsbbens hdnsida har dd tör tillfiillet v it lurnt. rner i börjatr Få somms-
En hude vi en del Mbulens, både diir och i fom åv bev. Jsp kd inte nog !p!
rcpa alt vi som ruxDå människor måstc kunE Lolcrcm s1t vi hlr olika åsiktcr.
iitrnåIrinsssiitr och även olikr syr på hurdd. lngen av oss hd heuer ålltid riitt.
Allå pånoru. ar ud sort del 1/am månde, vittnar om intol€.ars Gh bnsFnd!
mo8nad. Lägg till fegher. on m.n desuion liiljer an vd. a.onyn. DeD ryp€n
av åsikrsytiingar ntule vi alla 

'ned 
kf8tr ta ovstånd lråD. Jas hopp6 inn$lisen

å11 vj fotuänninSsvis slipper d€d hiit typeo av

I Skillinrdyd - som på.la uBriilhinsd-
kan del tå bE. men d€t kan ju också van sÅ &tl
det inre eårjNt v{r våg- I vilker lal skall vi inre
ftisunna&m son vinncr. inle hellerstallvi
e!ömm& ar vår fina hund ii. lile fin- fasr donå-
ren kaDskcjlsl i dlg lycktc ltl någon onan v
:lmD lire bnttre. Si jAg hoppas on ålla hsr med
sigeuglauhtrmin. och åu ALLA vinnsl

1,Il;



Redaktörens Ruta

Vi hår iiven t&sit upp en "nygadlnal" idd - au inlervj!! våE *onnelrtsare - vi
börja i dena numer med er åv de två llenrlma på sol€rs @h vinddnas ö .I
näsra nurn er presc eras den andiu.

Dernasonmar kommervi allaan mitrnis längcftmoda.jag. Av många aDled-
ninsår. .le llesla trerligä. dNk er del mindre trelliga-

Der tcvliga:ir aRder val lerSe sedm vibnde eD sådan soligocb vmrsommtr.
Hos oss i EL\brc kunde dct do.k fin regna lite... cra\cr å inte så erönt liingre. Vi
hsr under scnesreft äler pasar på Atl våldgästn" ni8lli corSivlilrer runbm i
Lrrdcl - ddl hor varir mycka rcrligl och roligr! Kol årL åntlagen s.lite mcr rv dct

Dct mindre trcllag4 som jug scr dcr. llr ou e av våra nredlcmmor lå( moua eu
pr rildgl olrevliga brcv. diii en mM medlem beviligen medverkar dll aft u!
snttä fijNhärnndr n€dlem för ett av des$a brc!, Jas tan inG lorstå {tt nå:or ned-
låte. sig liU at göh på detra sätt, men vi är dl! oiika!

Undcr vårcn Gh örsommaen hd vi haft både v:år Aktivitetshclg Gh årets fai6rÄ
sp€cioluatidrin8. Det h:bdd mycket ! id detra hiirligå rid pn årel! V i s:indd ett
STORT TACK lill våra sponsorer för Öslerbybruksutsttillningonl En mer utförlie
anikel om urstliUnin8er kommer i nhrd nummer.

Vi komer inte liingre all ha glädjen av at1 läsa Mub Krönika. Yåi ähkade
krönikilr Mdii hm eåtL lll Reentågsbron. dilpl sdoåd a! oss alle E! 'sitdcts
kis. komNer fofsattninSsvis an skriu en €h annan lrtikel når han har lid för
åUt som hlndd i den ston srden- HDs ösu rlsre. finns dll beskåds i detn

Visserligdn sliner solen tru och det är
vamt mh stön' nen hösEn och!in-
rem fiirEr sig och diinred årets srod
högtid Hund :006. Vikrmmer som
vanligt ån hå en Ramonter och hopps
.tt triffe nånga av €r diir.

Der it dass qll plarerd tijr årets JUL-
ddonser. bådc i Hundspon och i WCP.
Merinfoom detia tinns påannan plars i

Mindu Murkti ar$tn. .. .

c?rgihäk r,ik q or, Bollz



MIINTAI,BESKRIVNING HT'NI)
Lördag dcn { novclllb€r 2006

SWCK rnodnr Mcnr.lbeskJivnins pn NIaLL\ tsK iÖ.by.

vill du dclr. nEd ditr loryj.lör rv
dig rill llelenr Cirirldt. l€l 0llll
,r,11 07.
Ilunden skd lrtudver l2niur cr
och Iikirritrcj vltr i lijpjrcri,xhn.

OBS lörsr rill \um eiill.r- di
der iir crr hcgrnsnr dulhundtr
sonr kan bcskrilas lll.n dng.

.Iulannons
Nu iir dcr dngs an lundenp!jullnnonser. r.o$ un sonnrlrcn knappr iir sluL

Ni sorn vill vnu nred i SwCKs ge ensan'tuaJulunn.ns i Hundspoir. neddch
sn ra\L rdock \enrsr llX)4109-15) dcLh sknliligen bll rcdlktiirrn. sunrr hetrlä
300lrrillkasören. (S nnD,r pris $n ftnle.cnde:ir )

Ni !!n rill hr.julutrn.ns i W(P. srn lto\ur:
lnr tirgrryck l(X)h'rsidr (oBs l6sidor on !i inre liiJ ilrop l6jtrldhonser
iftr-!. bliralli svorrvira sonr v nlig
lnr sr^ I00 Ldsid o.h 50 k/hdlsid!
skilkd rtrnonr n l tr.ltirdj e lill.edltrören icnall dcn l0 okhhcr 2006.

^nnonscn 
\hll urr bctnld innrn

Btrelild Wellsrinu 0175 91199

760 -rI Edshn, h0lle(4,.or!i.sc



SWCK ARSBOK 2OO8

A$et ned Ärsbok lf)l'8 piig:ir-
viviU påNinnreronr an sucka inbilder pri dc hundar ni !i11ha mcd

(hunden *h srånuvld presenre.rs )

Ny! och/ellerg&mla kolt alh ir likd vlilkonrn!.

Viblirsladaonr Diskickr in digirdla rbL0n. ncn sjnlvklarL går det bniiv€n
med vanli8a kdrt.

Me. in lo kommcr iiamtucr.

ArbeLsgtupp€n består av:
RaEntShthtlh.re E i. fo,tht.x. Aorshikl Wellttfith

CORGITRAFF PA GARDET
StorstockholDsregion€n

Ärers hösriiffpii Girdet ii8et nsön.Idge iten 22 oktobet 2U06,kl I3.tt0!
Visanhs somunligL uFpe vid parkcnneen tDitr pli) Olntlcr. Adrcsser a!
Greve lon Essens V+. Du körin direkr höger etier xr hd paserat Fil!!
instilutel. Vi luden scdvan lig! cor8jtrcmenader ruDt Cardcl. Elierdcl år dcL

i i ti.m fit n igor och vi mr rackslnn ernor synpunkrer och id€er pri konl

Vi hoDpas pii b.a vnder (rch/eller brx kltdet, elierson !i ilntn viir nedlrrldtr

OBS lörallås uevmd (ltotu brnfiundrnrat.Iinrni gljrnr löpriken heNrtål

Atr,riilersensr?006 l0-l2tiuBoUepd0l75-91399. boue@corsi.se
H ni liåsor - hin !v erl I

Viil nfitl!! ,,/L



9ag och min 6un[
Rapportel lrån olika akliviteter såsom

agillty-lydnad-bruks

Klickerftäning med Älice och Solial
M&n 2006

Alice iilsl!år hjiiturånins sh efLesod hon iinnu ej iir eu ilr och jas innu bre
vågarta med henne på tcriinglöpning blndet en h.ldel hjiimstimslans israillcl-
lng h ldicleilränaL henne sedd hon vdlilen och detiaolrolierhursnabhde
lår sie med klicker. Klickemiircn litcn plasldosäsom ger iftrin sig cx kli.k niir
du lryckcr på den. Den siiljs i de flesri djurrftiner.
Fö! cr sonr iir inlrcsscrudc uv lilickcnråninE kan iae rckomnrcndcr! irokenl
''Kliclerlr:ining 1ör din hud" rv Monen Egledr €hCecilie Kijsle. tsdl@n ger
er litcn irtroduktion iklicleriräning och lips p,j eltpuövningr, sedrn siilter
bnradin fin1lsi Brinser pi ud sonr lir nöjli$ tl liira.

I kodlFt kibnereckras klickcrttiidng av rym kav:
L Fok!$ pii ru belör koEeltr b€teende
2. Hunden stallerbjuda beree det frivilligl
3. Anvilrddde av belingad IiJrsLi dc
:1. Fokuscrnpåder viknn se

Jag ha! [in Alice saker nrm är ba an (anns. tex: slängaskrip och lidor med
biide nos och rxss.lhelgei lårde hon siE ar rpportetu sin.leks.ker och llieg
dem icn shrhink. dcl årjiiueskoj rycl.rhon.

En övnjnE sonr jas liirde nrig i hokoD och som jag har hali stor n)l1a ov :

Alice €ndå nnctdeliir att hon it resefle!åd. Hon villinre hälsa pii nåBon hon i.re
kiilner. @h !iU de hälstlpå herDe@h böjcrsiE itvcr tennc bftkur hon s}.lu
och bdcka. Dem går över efter en srund om hon får ra der isin takl.
Ils villlby'lur iDleaLt Alice i[drlftrknipps ljuder åv dijrklockan mrd nngor
jobbiei Dch skråmmmde såliirhar.iaS I38n dU Kickerrld n-8.

Fölsr börjåd..iug med un lira Alicc vad ctr TtuBcktick ä!-jag anvand€r cn vrn
lig blompione. Jdg binjde n]cd r hmb hJm blodpinnen. Alic€ble! nyliken,
hon gick fian @h Doslde. jag klickade och belönade nred eD Sodbit. Eficr ett
pär 8:inser lörsrod hon aLt nin hon ntddd pinnen sed nosed klickdjå8 ocli hon
fiieodis. Då I'ijrjadc j.-s cndffl klicta n,ir hon rördc spelscn a! pinncn mcd
noser el-ler erL ug iörstod lDn såmbänder m$spets'klick.



Såniiren friinrmande komner bcrjagdcm siltapå h!ksåatl dc iir minslhor-
tull!, hIlld ut pinn€i. Alice ntr pimen nred nosen, jug lilick och belöns.
SedM flyttar m6n pjnnen läbgrein ihanden och upprcp& prcceduren. Till slrlr
iör hon handen och kli.l och Eodis homer. Eit r eft prklick kJn md be n-

Sirrantcn/gå$n ult ge godiscn u sin hdd, NAr dctla gfu bra. rcscr sig ng!runlcn
lpp och stdr lire inmärhitjd så äft md v*kir lite lästi8, sä upprep ns prDce-

duren mcd pinncn. De löNt! gångcrna sick vi så härlånssant franr. mon m6d
dema ldidng bd Alice &jofl stora fidms{e8.
Nu lnserhon pesorcrnu iston sctl o,!rli!sbffa man tlr ftan pinnen och man
kan hopp. ölervissa sreB. Det gtu fofl innd hon fuut acce prerar gä$ern a och
ljuder ay dörltkrkan belyd.r sodis. och inre 'fårliga iwe. komm.l'.

Elt ännat hitilpmdel jls flviinl i{r en vmlis Dusm$lasom hon hr liin siE alt
om me sälter lassen pA mallan blirdet klick och godis. Musmarm kln mat
sedd lig{a bredlid nlgon lom slår. eller i dgons kn1. ALL hiilsa pii en miin-
niska har således blivit en kulräniDg.

Det lurlgir nryctet kF t och ridatrlomnra så hiir långr o.h annu hu vien bD
bit kvd. ms vi I{iimpd pl. Jrg htr bjudn hem minr klaskmmter en och er,
kompke. tonl,hds kompisfi. miitrnhkor på brukshundklubben. gr!trnd, sliikl
båo litr au lidgr hennes bekntslutskra ocb fö6rå at 99% r! beiolhningen iii

Jag h varir noerann all inLc överriina så att der hlirjohhigL. Rådslaärju en
försvs'nekanism som lir djlpr rolad. mer.r fö^lkdgt vidgr he.nesbek.nr
skapkets @h ge henne posiriva erfdrenheter sv frirnnsnde niinnkLor iir enda
sätter art 8öra he e lile modiSe rrcr ja8.

Jae kan vml rekomcndera klickcrFäning för d. som limu inte hu lcsiar.
Aljce gör heLd sir repenoai d! konster bdå hor ser ni8 hålla klicken i hmden.
hor skulle kunna kasta sig ul l& ett slup om ja8 kaslade en korubil. Del lir
underbd ar liina ned d eladx och inrcllieenu hundLtr.

Jae :ir så shll iiverAlice, nu

Hilsnitrsd.tord rir./ldll're./A&?

Allt mat.rial rijrande./as o.'| rii, lutul. rasulht sim
Gabriellå Hatslröllr' ViiSen i DaleD 2.240 32 FlyiDge
Favibi!t'leliacori

lo



ME.BESKRIVNING

SKK önrkr au vi MH-beslciver våiå corsis. så vi kM få taf, hur vtus kÄrå
hurdlrs nEnlala sta$s iir.
I en MH-beskrjvnirg sdlh hundm! inör ett Mol sibadoner och hundmu!
rcuhioner bodöIls av c bskiv@, son följcr .n rloga slröetal bedömlinge
*hemn. D€r blr ingen berldel!€ vilketr rås hunder år och man skrll hå nred si8
en mcntah opåve*ad hund iinn MH-beskiwingen. Bcskivwn eller iigNn
td n?jr soD helsr lvbrya be{civning€n am mo dso ått hunden inie }tatr

VAD AESKRTVER MAN?
ftrM€ns sociala status
t{udeq ftu hinså på en grupp figllJånler. följa med tcsd€dårEn. lckå ned friim-
lingor m m. Hela tiden noterar ae\krivren l1ltr hunden reåeemr

&hb!!
Hsdetr fri $rireå efter en trda som

Ö!eEsknin!
En overall dras plötsligt upp framför

Liudktuslishel
En ked.ja dlar över en plåt nir
hudde! och husse/mane passerd!.

Akriviter
Vad Bör hunden Dlir inget håndd.

Avstånd$chitrq
En fiturMt gör lel{si8!.l pÄ e! besr{mr

iirhunden sånyfil€n L der spiinser

I



Ho ulla rörlisr föremil
T!å spökcD rör sig lrån
spöten!? VåFr hud€n

Hur håller hunden konlroll

MH-beskivninten avsluras nEd lel och skort.

Der finns if,Ben som vinneren beskivningltan der b!ruen beskrivdng åv hun
dens meiblå s{atus. Der SKK lill $ arr rillrirc isL nånga Corsis slull b€strjlas
så man siiga atten Corgiait igenonsnin på delta sAtt.
De(tå I(d hjAba oss upplijde i avehåöetet. De hltndd so jr! beskriviL
(Collieoch Coryi) hr lagil beskrivningen som cn spännande lek.

FT]R ÄNMÄI-ER MAN EI]NI}EN TIf,I, ME.BDSKRIVN]NG?

Den 4 nolember 2006 har klubben bolat in en MH-beskrivnins tör Corsi
pil Mdks Brulshundsklubb iörby. S€ mer udödis inlb sid ?.

2. RinS cllersökrppdin lotala brulshundkhbh och nriil dft inlre$e.
OBS!Rine idd dndd kd dröia llinee jnnd mdr fa k)mmå med.

3. Anniil dirinr.ese rillupplijdtuen '! din hsnd. Hr Dppröd en tillräckligr
månea välpe- kar lppf('daren genoDföra en MH som en valpldff ned
hiiilp av sin lokrla brukrhundsklubb.

Mer irlbmnidi hnnr du !i rws.bdkshunduubben.se underlliken Verkrdr

Li.ko till.Ilelead Gnildlk o.h B. GisNhena

t2



Följonde nyo medletntnor hiilsos vormt völkomno lill SWCK!

skrnqqdd 22

HdJde.rq 13

&lqilhr4nd i,r4nFi,

NiL 8t*!rr@ {
Eqjlff4a

hklu6d9åÄl
Jdii!4E, rde6aldeaM

vltoss.3ro
Jmq.,Pd,l

Ld&ryfulU

ltrbffieg]ol

5rdFyd

srod@.rado
srtr *BjfkqdlrL{rn 6lollyft!ryia

l-]!i@d?3

wdqudMh sNvdaddo
wlbJ,F'&

swCK sltictir urcn inFpjrlbmul:ir rill !ån ny!nEdknf,doch !ihå.sliidjutde noe
FaI inrikLigr måigr svu. Hin ncdin konrnet nåsrn N de$!int.njuer. AlhkomD.r intc
ncd i dcn! nnmoE!, Ecn dc rcdovisa\ ldrölc! i WC?. Tek rnl q gå!A! 1 8.1

Diti nåmn: Berit Axelsson.

Din hutrd: Llba rKon!aljcrr Siriu\, ocb ir cn pcnrbrclc

Vrd lick disåtl bBlänma dlt ldretr coBi? vi h0dc hrli I r rid,tae

Nårotr hund son siort djupl iDt.yck på dis?
Våm tvåidi8e hundlr: Reijo Lidd l98l och Phiuip fttdd 1992.

Något du v l b.Iåtta om jut ditr hud eler om dig sjiilv?
Det lins Eycker r( bdat& de iir så klokd- sillskrpliad och rcbGtr
Hälsitrgar. ,?/t 

^.

t1



Ditt Damn: Liliar Anidsson

Dir hurd:
Recra$il Leo ch iir en p€nbroke-

Vad tlck dig att bgtiitMe dig

Bru lynrc och orädd. br! fåmilje-

Något du vil beråtta oE jost
ditr hud €Ier on dig sjiili?
Vihrdeen schiiler som ldr 12 &
oci n:u hun si.kborl sö\tc vicn
som vi rycke vu lite ljk, men lite
liiure- liir lile äldre foll,

Hiilsninasr. Iil,i.r Ä^'idrx"a

Yad 5ck dig ått bEtiimma dig fii. etr co.gi?
En stor hund i liten rörpAckning (gaNknjiten ialla lcll). med orolig utsril.ing

Nåsot du vill be.Ätta on jst diD hudd?
Alltid piSe ch glåd. Pratd mtcket och liiilper gllrnd tiu med städningen
helnmtr= lev nde daffnsugare.

Ititt mnrn: Elisahclh Ahlenius

Din hund: Wes!Aorgs Filifjonka. 200,1-03-30 och air en cardigan.

Damr: InSrid Be€eDheim. Grums

hund: Welcop sDirt(! (2006-01-0li och ålcn pcnbmke.

I.l

Ditl

Did



Vsd nck dis att beetämma dis fttr en
co.gi?
Håde sen lera åJ bertitnl åu nitjdg
blev peosion.i. skulle jas skaffa en
vnsrgörspe8 mer så riifflde jå!
Manin. intc min son Mariin urao
hunden Mmin. Ble! hell "sdld . en

Nåson huld son glor. djrpt lntryck
DÅ drs?
Manin (sisscn s Mait Manini).
Mrnin :lr fårdorsfår lill Birkå. viltcn

Nigot dr v l b€rätta om Fst dir
hud dler om dig sjiilv?
Birka år cn jötlcgo sh mtsig valp -
nen envis och sj:ilvsriindig. Bus

slim! nled biisrisen Tuvå (tai) ocli de
ddru hundma på giiden. Tror an
hoD är srinsl ch ndigan &on 

'nedjättftunden, labadoren @h gordou
sellem (ån si llinge lir ållå srdlla mot

Vi ska på valpklK i åugusti tror

IliJsninq r, In k0 8. rye nhe in'

Dial 'l!m: BeriL LutddåI. Fjlilldnee

Db hmd: Mourche {Wesa Bores Pihlåiå) och iir ed cmdigan.

VÅd lick dis stt besti!rute diq f{ir er .o.gi?
Såg och triiffdrlc så av Pi. SchiödeN coreis och töll direkt tiir dem.

Nåson hond soln giort djupl intryck på dis?
Den förels corgi so8irs såe.



Ntsot du vlll beiå(la om iust ditr
bud? Elle. oD dig sjiilv?
SLitllde ur hede ö.su gångcn pÄ

Solierc 2005 Dåviu. hon inre
ssdbelå- Hon lä sig bM pil rygg
så domarcn hade svån ad bcdöma

Nu 2006- et år sendc. siällde vi ul
henne iHtsdenoln Då fi.k hon
ldljaDdc utoiirkelsen BlGd BIR.

Iag sjalv, tilhammans 
'ned 

min
ds. bor ule pn lddeL i cr liten by
som heler Barum. som lige.rvid
l!ösjöns slrdd i KJisdd\hds

Häsnin8e. Arln

Ert nåmr: Vi herei AniL.r och Röll SLJhl.

Er hund: Zoiliå s Kia och iir cr p.mbroke

Våd fiek er att b€llåtlmå €r fdr €n corgi?
Viskullc lånacn Corgifrån våron son nå8ru rcckor, $en hon stannade hososs i

drygr3 tu- Men ryliinsäblev hon sjukoch viblev Nun8na 3n rabon henne.
Deegenskaperoch trevlisa sitt honvisade gjorde au viville ha cn liksdan och

Någo( nl YiI beröta. om jost er
hutrd? Eller om er sjålla?
Kia iir bra I 0 v@kor nn. nlen
hon visretr verkli$ rolt kry.
r!ff. oiidd och en€lgisk. Vi ryc
lcr oss ledd se my.ker åv vibdr
gad! Corgi i Kie.
Vi sjlLlva in iyblivn.r pensio.tuer.
såvihdhu.myck lid som helst
över ftir Kid. Vi bor i den lilli
sladcn No.a i Ber8slagcn 3,5 nil

Hälsninsd ,4r,ira ' R,//
På bilden får rune hjilp med

blolnpldrcnnscn å! Kiu.



Dn vi lrii dislcsbr on Flerikoppelpi SWCKS ro m.liindejn! srL detl! ö
cr:itnnc sonr kar varu!vallmänt inlrcssc töralla vårumedlennrdr. Därför kotr'
0kräd€ jrg hurdinsmldr ,essicå Weslbhd eh ii.k tillstånd aLl mlijnda dedd-
sdcnde anlkeliWCP Trk JEss ca\ lR.tlLktörh

Flexikoppel - bara av ondo?

I princip alla hundaiglre och hundtriinlre hu åsiktcr on flexikoppel- Anlingen
åhkr md eller h r der. Jst ingen iir neurtull insr:illd dll deni koppel. Men ell
flenkoppcl ha både lijrdcld och nekdcld sorD vi s.r det

t7

Viltå iir då fitrdekns?
Eo hund som iimu inre fir biining i att vad lös. eöjuds en gdum fther i slh
iall. Älla rascr, nora ron srnÅ. behöver lä fira sis hitt nägon ellernågru timmr
per daB. Då riilnas inte riden hunden rillbring.r på romren. En hund sodjagår
djuJ. sprine€r clL€r jogsår dch cyllisrer. skf.hine. b!rn. rusar lnln till !tn&r
huDdr osv k'u Bivellis inle v{ru lös. Eller den h kånske skndar sig eller ke
å! ,nnb orsak inte v&lllijs. Med eu nerikoppel kan den hrnden iindå tå lile av
sitr rörelsebehov tillgodoscr.

Ett fl€xikopp€l kån vaa rill slor h.jälp vid lränin8 nv oiil(a saker. som €n
öldeårg nellm llr vdå kopplad och rn K.r, !v olilc snlrdoner rir nd in
lös. Exempel pi sådan lråning är ax kunna pas*ra andra hundar. miinniskor.
brd. viLr *h sdrå lclelser utd arr bry sig. Dena ryp av träning kiiver art
mon tu6r trlinar hunden nin den iir kopplad tör n1t sedan alllmcr gå över till au
hundcn krn !tu^ lös i de*r silualionfi. I övergirgen iir dr fldikoppel mångr
s-ånser ovllrdcrlisl.

Mårg! hund:igre hd s!årt än lå1a bli stopp*nrpper pii flexikoppler. Del år som
om det sxu en mrgner i den. I tid (Eh otid qcker hnndlsaJen på rn pl'en.
Resultarer blir en liusrrcrud @I stre$ad lund. cftenonr der itrtc fö6tir våd soDr

Vi ser olta hMdiigde som kombincid strypkedj! eller trnnaL sqpkoppel eed
flexikoppcl. Dcnnr kombinulion är verkligen farlig. fitrulon ali den lir hell

O/o8dtt iir der eftehdn stryphopplet fungerd sa ar om hunder srlickei på
kopl'lel sör dcl ont och htrndcn srrrys och får mindrc hfl. nciikomlct å andru
sidln eer signrlen !n ju mer hunden drd desto md upplever den i tbrm rv
ft'hel. nå.lirm lill dofler som lisser lile länsre bon nr m. Del blirsvån at fö61å



Fzrl,s ilr denn, kombinaLiou i och med L hundrn smbbl lår upp ldrtcn i eLt

flexikoppel. Den knn I ex fösöka spriDsn efier er jogguc. annan hund. vill. gijE
trLtdl. bli irdd och viljå 0y- Med sliyphdsbsd och n€nkoppel !j ridken myrker
stor skådor utpsrft på bahkolpl&€n eller på unal sått åsamka! hunden
smfi!eb helr onödigt lid.nde irörclseappr en.

Ftr ,nn,t ;\tnr.npnr ir rn vi nltnni{kor bnder.r v,n s€n, i lifl renexer I en

situation din brdon (bilu ellor cyklar) snabbt k4 länkas dyka upp. iir dcl slor
rist for åu hunden kd komra till stada. Vi hitrer helr enLll inte reagera i tid
och få in hunden !å eu saken särL.

Om än ror sig i onrrs<letr ned myckel nundar €llc. manniskor, iir d€l bnske
inte beler så br.l ntt uDviindr ert flexikoppel. Fims der minsta risk för !n htrnden
skl springr frm dll mdu hund eller månniskor. shr man itrte anvåndä
tie:(ikopplel Mångå hundägm freslRs också ät1 t{ rlg i sjlilva linän rö. arr hsla
in hunden. DelL kan ledå till s!i..r brt'nslrlor pi hiindern.- bre din$ k n
åndrn näDnjskor skldas på grutrd av att liran skiir iD not ctt ben, kniiveck eller
lilndde på den 

'tlU 
nöld.

Sele iir oblisaloriskt!
Vi er av den åsiken dn fliir man hs ilexikoppel på hundcn, ska dctra tonbi-
trera 6ed en viilsirdde sele. Onr bunden iilåli gå och .tn i sill vanligu hrli
hand (cllcr iinDu vlinc i strylhalsbod). morverk!$ all gi liDl:t!äning i och
ned äti hunden plörsljgr illtus dro. Hunden kän helr enkelr inle skilja pä nör den
inte ludra ikoppl.l och ntudetr tår göra det.

Fl€iikoppel insen usåikt!
En rirk med an oviirdc Uerikoppel okitiskt. it an huDden aldrig liir sig 8ö fitrl
i varligL koppel ullln drd. En unEhund bör Ean.'j i en ridiF skede hur nnn
upptiider i m vanligl koppel. hcht i'nan Dan alh cns tundcrft på nn sk!ffa cll
[exikoppel. Dct iir pn ineet sän bälft tör lde sig hud eller iigde an hudden

.-ir'i

gtu och dmr lncd ro:cn i mJ*en åu- n,erer lramlor sin tördre. hcll ohelqmrad
odar dcn hren laniljenedlen nEd sie pä pmdenaded.

i sttuklörcrsou siitq hund oth hmd.lgorc i tbklsl



När jas blev SIR

I holedbermiinåd 2004 ringadc m{Leqh husseen valplos lenrclNoble
BJoueuc I:n lircn lillc \orn.nlirr nr r.\ öhlln \lullc v.trr relliraad och
cnlisr hus.{ nn.kr,Lullr hJ \vd". Vdprn slulle k,lld\ lö, M Al(K. Der \ r

Så den 4juli 2005

tr$*l
*+;itiil"bE
ileL iir iu (u ålr ids l:u eu oiliciellt ndtn:

N! iir der sii aLt min mdleochdrorning Elizabe$ r! EnBlnnd h{sffa rödel
sedatum (dofk intc ån. håda hercrElizabcth, och båd. ÄLSKAR corgk. Daiföt
sa une all elie^onjog iirengelsnrn med Lnnglig! råsh:inder börjeg illnhs
SIR . Och s,i blcv dcr. När j !g gjon rackutys rur hon till ordcnrli8lr "V.rd hlr

Men, då giillerdet rn drå pä

ch men illi tlictt (ochder:ir
jae bra på) sä blir hon son van-
ligr igen. Men nnder nresb in j g
haru SIR-

Nu vcl NihurjaC fick mitl

HN €n ibnsafl SKÖN SOMMAR

Noblc B eu.re Howrrd.
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n,r slen 2006116-21 melhn

SUCh Nohle BagucLre Dolglis(sLrcb

^lrsclcns 
HurHubcn - lnruch Nordlrch

SV-qq X-Ms Erpru!\ ocb
SUCh Jonldrån Kisr M. K.lL.
lorelonii! Jrk Dee ,n,lorm Plge Thre.l

Kennel Noble B&guctlc

Criineslitt Pl: 9180Ödenäs

- hlr slcn 2006-06-?4 nEllan

Snrultronbrckcns Hlnlll (FINcH.
ESTCH. EST VJ)l Corben 
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Kbhv-(U. N MMdyLnt\ lnnJs)och
Nictnlme s Chdilltr ToC&d[1
tRudni'js Feli\ Nictnine\ Blu.hell
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Tel: I)9?(l:l{)l 87
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CARDIGAN

l+4 födda?00ctl6-2:| sandig{brindle
c S I 5706/:002 SUCH Cd thx hpitcr
u 52ll6v!004 SUCH Slåtterängeds Aija

Slilterädgetrf Keud

Tel:0ll-872 50
070.94541 76 haseswipner@swipner-se

-)a)a.altJJiJ
3+4 lödda 20{}6-0? 06i smdiga brindle

c 55 I 5?6/?001 Such Dkuch Blotrdicb Möllor
u 521534/2001 Such Geesdddt Feisry Filly

Tel:0485-18750 w.saborq@hotn&il-conl

a)a))aa)J))
4+1 fttddå 2006-08-03: I lrl+ I h.indlohane fth I brindletit

c S3l314/2002 Edison cofie V D Bockniihle
u 53?409/2003 Nicknanret Cdsmaro Cardax

C€iklss Kennel

Tel: 08-512914 l4 nidillrd(db€vcr.n!

PEMBROKE

2+3 Fatddd 2{)06"{)8- I I 2 rödr bdd. 2 röd! + I rf (ik sd liS! ll
e 5574?02000 SUCH KoDvaljcns Could Bclt
u 5158661003 Gem ts Gin!

Hel€na Gråfallr
Tel 0120 ' 44 I 07 qranfalk @swipnel.se

!alPhagee

2l



MrS els Widin. Kerul C.dci

CardN Minarva. f&ld 200GO3{9
(Edisou con. V D Borrnornc - Bli*tu!

till M,ric-lrlise Frånk. DsnDdk

Agllcta Jonson. Zodiå's K€nn€l

diå's KirL fftild 2006-03-24

lslch SDike-Mlsic i Kroch oill Kbnnd -
ZDdir'r .trjn F6n Adgltrda)

Till Bcrgilh Ganmelgåft( Kennel
Spike-Ma8ic s. D8mtuk

AerEt! Jor$on. Zodh's Kennel

Zodia s Kiwi, född 2006-03-24

(S!ch spike-Maeic\ Kroct olt (otrad -
Zodioi ldzie Frcn Bqslundsl

Till tulls Nou$-Ba\tioen, BelgieD

22



gråAMPtoNat
s62t 8l/?004
Suci Spite-Magic s Knolk

upPl
B Garnm€lgaard, Danmark

ASreh Jonsou, Aneby

2005070? SKK Borås
20050828 SXI( Taby
20060527 SKK Nonl(öpine

sl24{4/?001BLM
Nickname's Bluecomecdon !o

{R!dnöj1Felir Nictnam s

Uppi Nicknme's K€Mel.
Linköpine

Ägnre: AnD-Christin€

Cen. CACIB. BIR. CHAMP
Als Taylor. Ensldd
MK Sclbach. Norgc

Cca BIR
Cell BIR
Cen BIM

0410t0
051009
060617
060701
060702

SKK SurÄvall Celt, CACIB. BIR
SKX SurlsYdtt C4d, CACIB. BIR

NWCKTTn&ein Cerl. BIR. No k CIIAMP
NKKTrondheirn CK,CACIB.BIR



VILTSPARCHAMPIONAT
Such Nuch Slch
All Trade Chutzpå
N13495799 (Sally. ft'dd
990206r
Ägsre Evr Schule, Hårryd.

060802

060803

060807
RoEerSkoglnnd

\rnPory
hlr lrön Finllnd impo.tErat tik-

Pukslp$un Made For Zodia's
(Carie) S I 2263,2006
(PLlsipuun Bobh$ Bm8ie Cssell

Född:2005-ll-10

Uppi Kalju Ksrvonen. Finlald



TNTERVIU _ KENNEL WESA BORG

Nnr bestämde du dis fdr sfl srsrrå kennel?
Pe6onligen r pplevde j.g intc all jiS \tanade kennel. det bara blc! så.

Med erLsLöa djuin!.esse så iöllder sig uururlisr. Å( elier der ! en hond kornnir
in ilaniljen böria ika pitulstaillning!.och med br! ulstallningsmeriler.lölldel
sis likåndudisr du raen kullvrlpu.

Vrr r,ir kotm€r n,mel Wclå Borg?
Mintö6ta kull, koesbondskul föddcs 19?l ivissctjiirda, inörka SmålaDd.
Ol(snlnner kdmmer r! r der låE en Bore i Wer lind och då vr nrir kemel-
namn sjvcl. W$! Bors,

Ear du alltid bott på Oland?
Nei. fötld iKdDr. därelter hd bopålrrnr flyftål nEllan ösr och visllust.

gur fst!åde du för Csdige - h{ dtr håft e.bå .å*r?
Min lörsrs hmd vd€, Keeshond. Nrin vdrin&s inlc autlhr vlukra och trevligå
rik 1ick valpe och skullejiB jnre hretr?l GissalSåv!.der New Foundlånd.
ljr jlE liile h! en tur hund d:n i miirk! Smilånd din jag lelde 

'nycheL 
sjin v.

Njoffanra nck Ee plars för de betydligt nrindre och cn\hre NoNiclrer erud.
sod vi höll pi ncd i drlgå lo-tdeL år.
Niir.iat liirde kännacardisama gickde fo fannde som spe$aroch cn spets vilLe
jäg ha. Valde mellun pembroke. visrgöte och.ddiBd-

Niir sLrfad€ dD din fitrde Cardlgan och vrd hetle den?
Min löNra cldisu var en röd rit. lodd I 99li irån K$ncl C& d!x. Tlriin rcslc
hon sldrie önrnen. uttd fick flytta tillen stilbkalrshenr.

Er dn trcr djur och i så rrn v kå?
Miru ungar rtger xLLjrg tir hed.ll, djur ionl inte hnrneL ny. Hd hdfr dnr
goa liv hafl de flesla tatrdjur och en ansenlie nlrrgd dv de vilda.

Hu. ser du på rser idåg i fitr$Llede til niir du stståd€?
la8!rintc !&it irasen sn liige urr.jag upplever nigfu störe skillnxder. Kdske
rycltcrjag !r cn dcl dv dc hnndurjaS scrpå utsrilltrin8arn! haraninecn rråki8t
lenrpcrdrnL. Arl allä bon dÄligå lenrpr.ecnL ili inte liin och i en nune!',in rå
lir$ ras som aä! miirts cn Gh !nn!r rittasamyckc! väl.

Ear det bliyit liittaE eler svåEre stt skitas från yalpåms. nq moi fitn?
Niirjug siiljervdpen hop!ås jrs rllLid ocl ror an jusr dla ranriljen tu undsbd-
Det hållcrnasbn dltid. men en och !trnon eång sår iivcn en lullrad hundhnr
som jl8 pii p!'npen ocb säljer valp till her som jae sedd änBru.



Hårdu }otrrål med dioa vålpköp$e?
ldet fallet frnflsdel tvrirlperxv valpköp&rc. dc soD villoch desom inte villhu
korLåkt. Med keesMå sdb jds höu på med så unse. hud€ jd8 lera ldiljer son
var inne pä böde sin !nd.a och tredje hund f!tu n g @h dct ryck€l iug a!. ert golt
betyg. Tyviir finns der v:rlpköplre som upplever der negdrilt niiJ de fir godr riid
och tips. Fnst dcr klan. c$ Nh annar rips kan.iu svida..- Anru$ iir.iun kontaklen
nred vå1pl6påm er sror elådjekälla. Niir rimiljemr ringer eller skriver och :ir
stada lör rin wcslborgarc.

flur år del atl rråfts hqndamå sena.e - pivår eller på utslållning?
Hädigr ivilket s.mmanltang der iin tul

Våd rill do ned DIN upprridrirg?
Födxtrpp en rasrypik, sud irdivid med ddbn\llrv allä rempcrament. 

^ttbredda urbuder ävavehnderi let. $m hittills vdit Sdnstasnävl. Art födr lpp
hlndt' iir rrL rii.vllta eu dr! r'c[ rl lånrna der ii-.tu sig s, bru \om nijligr.

Hurser du på utltilhingår - iir d€l en "strid på kniven" eller kån mån
ftetr ha .oIgr?
Arligher vdr lårgsl jae iilskr ru vinna och hrtu in lörlonl På uBtiillningdnr
harjaBjältclrevligl med minu valptijparc och cll gäng undcrbaro pcmfolk.

Ärd€l yikti8t rtl vinra eler"tärlavä1"?
Naturliglvis rkr m{n divhsnyg8l och vur griinsen tör snyggt går. in vd upp dU
var och en au ha åsikrq om. S.iälv harjagju giorr clr Lluvennmp, sonr riiked de
tlesra k'inner till. men nrd 15 i6 uBrällningskariiir iryg8en. så irvil en f{däs
någorjas fiir r:ttna ned.

gurs€r du på progrån $om'Top Dod'ell€r "ltondkoll"?
tt{r var dct Dcd iidiShcGn,jaS scr inre sådana prcgram. Jag ivskyr D:ir hundd
ska görus om dlldnar tn de tu. Hd svtut lör jdbildema diir jyckmä sirer
ilopkliimda med hunigd lödaluvor pii skalletr. Nii, del räcker vlilmed trcmsPl'o'

8rd xv folk nEd lbll\.

Hur s€r du på SWCK - fuger'r ltltrhben r{tr uppfitdrnå vad gäller hjiilp,
stöttnb8, itrfom.tioD, elc?
Kämer irr ldubb€n lnste hiler pl au provr nya klider" och niir de siner pn
phts kommcr det siilcrt a{bli.jurcbrs. Ko hrnv'M lill dcr gor gaine pcmtolk
sonjvåltoclrom liälpt nighed er delrtiiliS{ srk€r sodd}ktupp.

Yed/vile små.lr.ls dd med - om du gö. del? Yåd ser dtr I fnDtid.n f.ir
din k€noel ocb f.t. rasen?
De konl&rerjlg har med andru curdiganutpfödarc ir uranför Svea Rikes
gr.inse., Hd någI! riktiEl bru viinner a Finl d, Dannark och NoEe.
För övrier ecrj4 såNnra svlr $D på frisln vad ias liu Ned nin urplödninc



Vad ä. det biistå som håDt dig unde. Åretr som Cårdigarupplitdue?
A(jug fick kitps CH Ceeldlnd's Feisry Elly dv Kennel CeesLlMd-s och CH
BloDdie s MöUeravBlondic s Kcnnel.

OchdetväBt!...?
De( kd jrg irrebdåftanu. elledor) der iir kriminellr och under uredning.

Hur dn dgrs iåd,{ips tiX de ergåg$åde .årdi8mågår€ som fundenr på
stt bii.jå hed uppfddding och lutrsk€ slårla ke.n€l?
Se och lär. Ta dei lu8nt. I'rvänra .ät tillfälle tör fåm8 iden optimalatker.
Srdl ur nyckct och $ orn iu$ din rjk håll6r ftir åLt blien lå lvclsrik som hu
bra eeeDshper!1r iöru vid.re. Stiltsx6D!trsv pilunen. Tr irre första b:btn.

Fundera också på om du

det innebör att firla upp

för dolda rel d den lilla

NåAot du vill tillli8$?

dennn hiirligd rs i min
våg



Baloo bor på Siider

''ÄJ det du som iir dut brukr mtle såga nin hon sIå vm sÄ itilr gnllig och så

lligeer hon huvudei dsned. ! ill liksom vis! aft hon Sillar mig. Om dei ärjag
som iir jag'l l? Vem skulle jrg mnd! !då? Jlg iir Bxloo. Ali.s Bdllojsu.
Ballonkcn. Gubbis, Crisgrodo. tunior mh Filuren. Dct finnsdcsonr kallu miC
Ballen octsö. Inte bral N:lljag fhker på hur ninga num jr€ verk.f ha så ir
det fakrhkl intc konsligl ao hon blir förvimd. Man ftu iö.Iät! hcnne. hon ar.iu

I ajrrisr årjng blå. smun. riill syee om iag tår sågs dcl sjiil!. Och ödmjuk tlom
aua corSisd. Och iag bor på coola Södei Dia alla coola bd. Der :ir inre bda
sorn jlE sägcrl Dcl ks mln se bua mm sticker nåsan nlanför port.n fbr !$ nosu
kisliäctarl Vareds mluirk. har bidloma halwiigs nere pä llrenochgå.Ded
håssde sreg (jas tor der är för er de inre ser når bdod sina nrörkabrillot eller
cykln runl på snäjdigå cyklu och hejar på ldåndrå.

vhsa hundar på nin gata lliiDgcr ihop Ded sairskiltcoola nainDis\o.. Tv-kändi-
sar och skådisd och sinL. Nilt ddm hiilsr på oss blir m(le ne.vös ocl tiLe lan-
ig. Sjnlvålirjag laoig a\, het lnöi anlcdi ingar. N& jag räff&William och
Loke och derN hnsse ( ex. DÅ bliijdg helL -qaddren D! glitdjel Willid ii. unge-
Iiir l0? år $nrmaloch labrador och står ul med niistun allt. Lote är en liren röd
promenudlinp. son inle gillu ni8 .lb lörja-q pussss fiir mycker. Då nons
han och visu gaddm! mcn dct strunldjag i I Hussen ii.jiitlcbi! @h blir nilsl!tr
lika glåd som jig I Vi bruktu triifld nin jag går förbi filer diir de brukr sin{. Då
sFnse.jas in blanrl bordcn. snurd runl så hueglser, hulldma@h askkopps-
na lar år all. bälll Mane skåm, metrja-q ä. så lyckliBl Och der år fakliskl inget
lara- för ias litl16r ner öronen hell och hälet så det inte ska komrna *&l h i den I

Gsta ofu stird ldlk på nie
nit iag 8år förbi. En del sketar.
Det it €r ok !i corgisu måst€
biira, Folk törstår inte hanrc,
Niir vi vd i Visby för en ra.s sen
lrigade ctr subhe om man fick
blmda vilki mser som helsl.
Hatr TRoDDE inte på !u !tu raq
finns llan ilt .iag vd nåt slass
MISSTAGI Clbck.mdel

Ärtrde corgivärner. vi år nrsa misstag-
Vi äro K!trgligä Hundar Och Deras K sincr irår lnndet l GlöD aldrig det l

Edet Aabo oI Shånegdtaa
(rooe rrrche Då t F€nt€ma tiiri.r ho sl locle tasw)



Niir 2 blir l0!

Rir 3 ir sedun köptc vi vår tiiBta Wchh Corgi caldigd. cn tit vid um! wesa
Börgs Ki'sikLa. ålias Sissl. Valet åv lundrås stod njn md för. tur an hcn fict
lcstimm! lilr en eångs skullll En trevlisse och glådffc hund lår nan llrå eft.r.
åUrid rcdo tör nyå åvenly.. Dåiag(Cimilla) aUdd vdit irt.eserad av åvel. dock
pnny/hiist el. bedriler s€dar nil$sn 20 åJ tillbsl& fiuEångsritå sh€dands-
stuierjer Sddbacka medfl€nsler Chmpjon, BIR,ldÄsvirnde. m m istallet, så
;n det nstuliAt all iiven vilja prova på hurdÄvel!

L€tdder elt€l €n knplig hde bö.jrde redln e[ i] imu den tiUturkta poning-
en skllle skc. Vi fakstod snlbbl åtl dcl inte vd helt lax a( linna cn hue som
irtc vd sliih med Sissi och som dcsrtom vtu lrcfingrd. Våler fö! pn etr hcvlig
hnnc långl ulnc non. Smultrcnbåckens Hamlll.
Dock blev det rndijng i pldem. il vi nigon månld sde slg a( LiddbloE-
nus kconol hade en fin hdc vid namet LitrdblotrDms Tchlikovski NO I .
ålirr Dud.lh, ftir ornplacerirg. Kenreln h.td€ li rar in.iklnirg och vält arl gå

övor rill alcl med prdel. Efter mötel mcd Buddlå och en niirmlre erurskning
såe vi art Buddhr \omplettende Sissi mycker v:il *teriön @h mdrslt. En riktiS
'lnysvowe"tom in i virfamilj. såfik Sissi men iindå såolikllB ddhavill alr
lid vara alh lilllles och.iren såM Bendemln.

Den ?4/5-06 vd det så dåx. den srotr dugetr som vi så l:in8c hade vnntdl pål I I
.åsk l-åkl kom det 6 valpsi. err trppehrll på ]0 ldinul€r eh sed$n 2 vålpa till,
sammanla$ blev det 8 valpd. 6 tiku o ? hssr. sllt var över på 3 rimnr I

Tiden Fli lbn och n! n{r j*s skiver deft{ rå iir vdl!3nå levemsklf4 vlin smi
mderbara ' Pllppisr "län d oss cn cfter €D, det kiinns i hithtal vdjc gång cn av
dem ikerl I Vi hoppas an väå fina och goa vrlpar kommer an visd ftm på ur'
stiillninge fmmöver Mds i Svcrige @h i Norge. då två vdpd år orponende dil.

Dcuå sågcr !ä lr- Md'rr,/ ../? rir
så söta så jas näna böiat
srdrdl (Emn. 6 åi)

Stort Tåck ill Crnvor Jiinson -
Lindblomnans ke.nel för ill
'ruppon" fth lill MåJgaicta
widiD - kennel Cddax. som så

snitlr hön dv sig ned jilma nel
lerum undc. valplidetr, sådul
sröd tir Euld viirt nlir mm iir nybörjure pö htrdduppiitdnine

FM Kjetl' M



SWCKs AKTNTIETSHELG
&isti Hinnieltirdlh€lgen va ävEr detta år "Äkivjter$elg" ö. co4tfolk f.åtr
nlir och fiåflan.
Det vu nycket 8liidjmde o vi fick rräffa si mdBå nya miinnirkor. Både ny-
bliwa odr "galr)la" corgiä$re, soso rnr€ värit m€d lidignre.
U vsr någn som sambdes redu på lorsda€kvi , men de flesta kom undcr fte-
dågen. På kvållen hade vi 8.ffism "co.gi-grillning" vid långbdl. Mycler
rrcvlis! dock litc kyligt och blåli8t.

En alud tunlita - di tmr actn?

uj.das morson biirjadc vi ned Tipsprom€nåd (klu.isa hiso. som Zzi &
Ande$ knåpar inop). DäefLer s&llins lned kafie. under dden lick ai inJo åv
Eva ofi vad hor tiink stt vi skulle aöeta med oci minå på, tilkannans med
våra hund.r. Diir.fid vlr d$ barÄ att siitu isåns. . .



Milt på dågen tar dct lunch och dälfcr hade vi 'dubb€l-pm!r{m". Armcttc
Nordensta4 som vlr jårebrssiS ocl kom till oss med cn hel sbpvagn lned
ågiliryhiddcr, byggde upp m baaa fin oss och hmdrmå årl ptö]a på.

Aanene inshPtut o.h döftJier hoppar
PeEEt el.eant 6rer hind it

Dei vff månsa lom tyckte dct vtr jdnekul ned Asilily - bÅde hundtr o nämisktrl

ttclcnå & Tonny GråJalk demo rcnde sökurå lör de söm villc teiln del.
Mer om d€sså olikå övdngar ko ni låså !å dsrkommmd€ sidor.

Eft€r v&a itvnirga hade vi eD a\,sluhin8 ner på "skoj ', €n tiillih8 som Sick
under natllner "Ellics problembåna'. (Detl bijrjRde r|ed 'polatis'pä+ked" =
prcblenlösning tör öEren och diirefter nigrn asiliiyiinder sul må koner red
geli, uder d 3v deb =probleordstrbg tör hudm).

Vi kd ju sltså det vr mtnsa olika stild son vi fick s.-.

1l
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Under middrgen h!d. rj p.isurdelnnre
för!in imi iv de.lik. rnvlinpirnr

Fj stuer utD:irtre sig rpe.iellr
''tlgslcbo nred M[giLh. M .ira

S.n \onr sinrdag släddagl Eltcr vi
drqs l& den nktisi höidpunkre.ll

Ma.Fith wnn o.Ltå....
klarar al lrukostodr s1ådrin-e så vlr deldå

svFRtGt-:s sNABuasTF aoRGt!!

Soo vlnligr dregdetrni tivliflg dllsig slor uppnriir\imher iiln ölrigr crmplrc.
Vun sjorde GIIILM Ännu en crdisD som lisn hur sn$bl na lån sprinstrl
liirhrde viäveD en vtrlpkhss gissrde v.r sör! de $nli lilen (nren dr'! hidc nrin
kaBen Llsn slrr..ll DeL kon en repo er liin FJlkiipings Tidi ingar och både
intcnjlidc oss och krC kon. Vi ser Dr.d spannine Lam nnrr er ex v tidringln.

IliilvtntuL A*ti I it.tstiirkn / Aoll



Erå b€rättår. . ..
Efter cn mycker rrcvlie belg på Mössebere med ndnSåhiirliBa Corgisår nEd
LilbörJnde |tmjljer. s:i nisre der erkiitr s drL md kiinner sis liLe mör. Hundda
sover idag. speciellr dli mina två4 nånadcN vrlpe. och allt år lite avslaget-
Jag $rr och cidkt pä hu roli$ deL iir ru se sä 

'nångn 
Corgisr ihdp på drr s(ille.

uran an det iir på en utsriillnine d:i..lla air nenösa och man inrc hinnerpram
ordendigt med vmnd€.

lag hilde blilnrilllrågrd an försökr fömledla it sirr åll hanGrå nin! hundtu.
sonr komnrcr från mh c.lirrenncr a! nånsa Corgi$ar och min ö$k!n ell hunreru
njn. hmdd pi e posiovr sär Min urg,irSspunk :ir ju då arr genon r(r skipa
en rrygg r]Gt dftjas nr lcdare och den som besliiDmer. så blnhundanu ncr
hnmnnriskr och rryge{.

lae ver att mårya tlcker snja8 iir Lite uff. men der iir etr tuff ras vi !d. och ge

ion au sitlå rydliga f.ilns€r så I'ijatär lu.d!frd vltd jas meMr. Deud iniebii'
oc\sl aftde inr€ utmanlr ntjg ocbdel lcderju rillan vi ift en väldigt positiv
stjmninE i flockcn. Jlg slipper a( tjåLu oin samma s ming gönger. utän det
räctcr 1för dct mesta) ned en gång, sen slårjag snabbl över tillnry.tct beröD
dch ,llL bln trelligr igen.

Vissr varder sn ltt viumunde huldrm! fl gijr tel'. ner b{r för lr:ji! på
hur m.n ska handsk&\ mcd cn sifiration niir dcn uptkomns på allvli För cr
som itrre w med e ran jag ju iörsökå lörklatu ud viAioidc.

Jag h.de la8r en höB med kokl leverocb !istuue då gii förbi. ME. ffed hundd
n!. l'tan sll do skullc fösökala nåeor. 100 ? uwmiir\samher d hunder iir clr
måsre. Iåln om ar nu sta !igå. minsla tö6iik irå. huden an srjiila en blt NEJ
ser herijn s bb(. Når md lij^öl,r rvfr !ånger öch h{dden |odlnrmde inre lyss
nar. sä giilter koppssprjk. nllg i huden. v:ind detr o,n så dr du bdkonlatl.
och t a om au nu ii. der laktiskr så ar ire har b.stihrr llt du inle skå iira a!
dctrråutsdktr lcvor. Och sen bö'ja om frin börjån ig.n.

Det lir svån at återee si htir irext, nren dena sMvar illatt få hundlr att ly$na
på lad vi siger. ån ä rösrkonroll på den. Kopple( sld bda vdd er s:lkerheb-

ercj, så anviklrkoptl.åv lile. men nirdct konrmcren annaDhrnd cllcrnågot
ånnål ilöhinginroment så ginler der att lu 100 % koniroll'konrrk ned huMen.
utan all dra tilli topi,let 1ördet blir b!ru som arl gc cn sturtsiErsl lor hunden åll

Eftercnhl levr ded nrån8r Corgi i Uock i mer iin 35 årsåh$jag llirr mig av
crlucniel. Att hundma slia lyssnd på vad jrs såge. iir ida,{ sjiilvklan tn .nis.
Men derRnnsetr mnan sidr rv defta ocksåsod egenrligen:ir mer vikiig nn or
ias inre FillaiaLLljlli. En hundkrnnersie lusn niLderlinns en stor* och bra
ledde i tlocken. D[ kan den koppla av och kannu h nroni. Fnrns iue detla så



dlsl€ .ju h$den vd ledrre och del ndns nne någdn hund son klud dcl sd'n !i
lever. lah mcd all hunden inte ärtillfiickligt stark arl klara der. så blirder såart
den skålld eh gapr ul dor ddrD fitr å( föRölå lur$ xLt såh:nsrrkinjrg.
Isråller fö. !r luenr bet.nkra vä.lden. tryee i rron !ft miD Mane HuNetla.arav
llla fror son hoItr vJr floct. der behöverjrg intejobbä älh på. O.h dii f.r mD
cn bcrydligt lu8nuc ochnindrc strc$ad hund. och ifö.lingnirgen. fristdc.

Del sviru arju när man uKälls för sitlationer dår mon liiinner sig nödgad atl
hmdla och det L.ex. :ir nycler IoI( rlirvdrdde. Ja8 beränade rör deltagma pn
Möss.berg on niir min llrgå hane t-ulc €h j.rs hamnade icn sådrn sirulrion i
en lelennärbesikrningskö:r! Der lar inre mycket an be för, jag l nde inre rnn.r
ån att lsera sjilvklän pins,ml cfter& riir dla tillldc. mcn Luke f!&de dl jag
inte backd. Flndenrpå om der kmsteirsi an der inre iir svårare lrt få !årr
hundnr arr Aöra lad vi lill med sttmins. de tmste |tser os så bru säde ver llt
det lönar sig dn fö.söliå. det villsig! r t der blirsoN hunden vill.

Det lirju ocksåettfenomen an måtrBa !v o$ Coryi-fdltoster faktiskt bar ner iin
edhund. det iirju så arL de iagsstd läräÄrLhr. Diirgillerju mer,jn någorsid
an mln htr en bra kotrtroll pi sitra llundar. Dcl bidru ju till al1 de antc stressar
Dpp sie likr lint kh mm kän njulr av rn hå mrin-qr hmdr ihop.

Min törhoppning iir der gick rlan lne av det jlg föllijkie siiga o.h au dh
hade cn rrcvli8 dag. JaE iit valdigr uckram sll det [nns Corgi-folkson] låCgc.
dd ocb lusr i itt unordna sådår! hlir helge.. ochj.g hoppJs ol1 der kommer

TNt tillBolleoch Ellje och alluddra sod ldrinblandade lijr en s$n,nysig
he18.



MnD blir ftirvånåd hm duktig etrs hund år niir det vål gåIler!

Jdg hsr ålltså v[jr Ined ftjr fihu ghgen pl åtliviktshelSen i Mösseberg-

Jag ålre djr ned ra*!I om rtr Paminl komoer bårll an hihja runt. irre kurn& gå
i koppel och vara lire bitchig mot vissa hohund{. D$för togjat riEksamr enor
infororiorcn om at vi sl. l€ ba leduslÅpsövringd.

Så vd der då dags för ois att p.ovn pÄ olika övningd. r ex dn gi förbi en skål
med"gifl (todis ). Yi skuuc bu a anviinda .öst6n och kroppssprålcl UTAN alt
&a i kopplel om hunden ville åla av del. Pamina kldlde det g3lanr, fdBökre
nosa fti6la gårgen. qtt kraftigt n6j och hotr sliippte tankcn. Rcsrerandc fit6ök
i€nore.cde hon Siftet heh. Niir vi skulle gi fööi de udrc hundma som stod i
nng, bådb ftalnfilr och i slat{nn inellan hund/hundilgare gict ton exenpluii$tr i
koppler fööi dn hude utu an hiiba- Jag vu fönfuad. DessutoD rittade hon
på mig leh tiden. Hur kdn deltll komma sis alt hurdama skörper (ill sjg när det
iir nllvu? Svml nråsre vrr! cnkeh, VI skarper oss.. Nu giiller det ått hålla folas
och l'örnökr bibehålla den hör sl{r?sn. vilkcLjas lluvdJ mcd ibl!nd... r&t in j!
si mlist mcd cn hund som följer en. Der ver j! d.iirftjr jår skaffldc cn vsllhsnd
igen.

Ta.t Ev| för ett bs upplligg på der h:ir lil. ks.n son var si rynig fttr mig.
Det vs skönt au få bekåft&r all matr kån ta i lit med sin Corsi ockå. Dc iir i!
rätr LiliSa troLs sn de in så. lae he ! it lile tör fönihia med "hördhudskumr"
lrcr jag, låit en del hindelser pssera Nu blir det skii.pning för min del. Det vu
så skönt niitja8 tick hön stt ninå hundd fa. inte ens morE Yes, hädNefte.
blir du nedsliined pn gohd niir du valtar matrc når andra hundar lill kommr o
hiiha. lhsel mem dsltarde. Nn hr jag ser tite .Er hur Co.sistr funsemr.

OD skrivirershelgen vil jae bua
silge crr sbn TACK I Det hu vdit 6n
uppl€vclse 1ör mig som har ågi hu.d
(ined Corsi) niillM helq milt liv,
mft .ld.ig veit Ded på trågot lik-
dede. E( bl.l eemm(ärkt prcgranl.
hed bådc sveh och skiatt,

Tåck ALLA .i som vsii mcd fth
ejod delra helsen röjli8. J&g

tommc. iscn ntL\ta iJ- ..

Maie A^tursxon ne.! Pa' ino Ponhtd r^\rt hd liton wlDit



Hcjl

Vi var för föEta Cgns€n ncd på Corg,t öffcn i Möss.berg Campine och {tei vsr
fiåtr Ir€dsg till söndag. ED undqbe h€lg nFn god eeDenskap både blånd
hud&. mamr o htrsslr.
Dot hade ordnalr €n dol roligå ahivitcler b] & AGILITY I

Vår Giovånni hådc aldrig plovd d€rå @h hån vff ro8 dlh nyfiketr och lissa
noment vq lite "låskigs . Ha visade prcv på att genomliim och atl han lyckre
det vejältekll niir bar fick godis efier ltfdrdå nomenl Der "liiskiga ' ye dtt
springs genon en tunnel som man skullc hålh upl' så han fö6rod atl han skullc
senom den. Eftd er del iobb lyckades han I I | | I Gliidjen va stor @h då fick hd
,(-Ea sdis bl å rortåd levcl iom en rn$ hundågirc bjöd hundama på, gi$sä
oh del blev uppskattat!? Ha[ var så stolt och etu såg hur mliSr hd lyckte del

&g nck itan att agen som lockbete åt hundm! så dc skuue klua a!
genom lun€ln, med visst loc'kdde och posniva rcp kom de igef,on
liga och .ncrrhka hunds vi harl? Jdg rjöt av au t arl se d.m och lui
å! aE umgås med vårtu<ha.

KtadtillEr !ld h'in lt.nt.Inpnut, O\InroCtotd ni

c ^' ni o tndmtt n lrk"r

11



SÖKRUTA

Jag adänd€r på ltudåg morsor Med mig hatjås Nyi o.h Affe . Efrcr €n f&.-
dnafidfo av Ela Sjostijm @h hncb v4 deI dats fttr akivileter och då kunde vi
vÄljs på Agiliiy c1ler Sökurå JaA vrlil€ sökutå med Affe Vi gick €rt gä{lg med
glada nindskor och hundq ut i skogen. Dlir vi fick en mlig och tdndlig g.'
noftglnf åv hu IM mvendd söloutd- Dct ftiiNta dvljld.ing$m.ådd lir åu
Letn upp ftnsvunna aihnilkor.

Sötruta tungcr så all ou lås8cr upp en oEåde på cirka l00i l00 e oa niir
nar tåvlar !r dan rutor up! li[ 300* 100 m. t {ivlirgar så bar mår flgu{der
sotri göriltn r $ig, ffjråreu och hundcn vct cj !år figurll)tcmd finns. Hmdc1r skall
söka av odådcr och åtrtirA ma*em mn sk ll ått hM hittrt personeo €ll€r
komns tillbska dll förareo mEd .n n tle som finn$ på en d.l äv halsbsndel och
viss sin fttrsre var pe.sonsri ff$N. N;lr hundeD krtr d€ttå, !å går man på en lin
linjc och silndd ul hullden som sötcr på doftvirtring cftcr en figlrant som he
göDt sig .

D€ttå fict vi .klrodstrent åv E€ledå och Totrlfly Gråf.lk. De ledde d€r hEIs och
demonlualade med ii[ &nweier som .lc lä!l$ brul5 m€d.

DlirefL€t var detdags an tcsrå sjiilv4 vi gicf. på co lirtc ci*å 50 
'n 

fu vården
hån.t om stigen och gick hundrD meter ftan!ät. Vi provade pä med vårå ogna
h'lldr m6d vads8 d€ re$ltal Dd jFtm&håde roligr och blev garska lriilt4
eibråt Jåg tlstådc med Affq som hlsv gånsk! rådd fdr dfl son g8mt sig, $å
hon fick locka på honom. mm vid andn föt!öket gick det Dyctet bärtre.

Eite! de&å gick !i rill-

dags för fikå 6ch lite

rcliCt.

På kli l€n frck vi en

Lptra lag4.

jåitet evlig.

Husnitrgår,

l8
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til[ uffi[ar och nedlercrölf fih
'rle6fr. Corti QenhoRgt

10,00 ' 10,30 Samllng med kåffe
10.30 - 12.00 Vad har hänt efter RAS och vad virl vi skå hånda inom

12.00 - 13.00 Gemensam lunch
13.00 - 16,00 Vi fortsåLer a.betet med aktuella fråqor och såmmänfatta.

dagens aöete

Anmälan senast 9 oktober till Ellinor Grundström

Pris: 100 kr

ögistkh,rittt

Kör mot lvlarlestad och därefter vä9 26 mot Skövde. fortsätt väg 26145
mot Jönköpin9 och når vågen delär sig, fort5åh: vå9 46 mot Ulricehåmn.
svång vd skylt Segerståd och kör mot byn. Parkera m'ltenot kyrkan,

Fn r byr och du år f-cmne. Skyllår vrså. vör vi häller h.sl
Från skövde å. oer ca 2 mlrtillSeqerstao.

Södnfrk'
Kör mot Falköping och dårefter våg 46 mot skövde, €fter cå 1,5 mll
kommer skylt sesernåd. Kör mot seq€Gtad och parkera miltemot

kylkån. Skyllar visar var

Tönker du åka tå9 så finns det olika
stånnår istenstorp, åndra I

kontakta Ellie j!!a! bokning, så kan ni
som det år låmpligast

l4ailå Ellie, elli€@coroi.se eller

Överöaltning är möjligt på Hotell Fyrvaktaren i Stenstorp.
tet_ 0500-457450

eua iitrunrott fr,ökzs frjtuttigr oötksn"al

stationer att välja på. vissa
skövde eller F.lköpjnq.
komma överens om vllken
att håmtå dig på!

rinq på rel 0706'30 2s 90

taq
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Qwaft har uAner 

^A^ea 
Ar \/adt stl<:s sakktw iA L./!,/e|spl,@ill1x vad

gätLer f(ågat h-rL6.g qe^.tLk.

. ALAä^+kti.^4 vfifrdaitdgDr och 4.a.11;i,p-

. R-as.4 da1 - 4c^.&efa?t,'.

. t+e( awvä,.dar lL 
^öi1Aheew 

ak DNA-testa r|ra cadi4^B
LdaZ lad qäLA.ERA.

. Frdg..tqrA odh dGtzasslo*

Lo-aa to3o sanlL^.q tuntl Eafft
fi3a - 1230 FörLLas\i^q / f.hqtstu d

13,OA - 14.AA .;aaa6Atu L*Mh
a4-oa a6.oo sa$vafo och avslur^La4sptfft

AwwäLaw scv,ast dew 9 optpber hLLL Marqanta wLdLw
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Ett varDt tåck
litr de ! krl blonrn!'ha liiin SWCK
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ilen 18luli2006
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al

tlt$
Ftu ai mlnimera iext på utslålningsresullal.
redovrsd ellöräldrar på resp. hu.d. Har Du

som år oinlressanl lör mänqa åsa@.
synpunkler - hö. oåna av d o lillWCP!

Hrmr'b.dc6ward.m.rsr!nph.r., urdca
sonaquid, Ensk6de.1våpkk r'1p BrM vårp.
puksrpuun åd€ For ?odi4, aqeh
Jonson, An€by. rvzlFk[ Hp BIF-]zrp

[obh Bzsudb 84br,l\ra n Ästöm
(drbåck. l lunhl ljunkr fi lbhkr.
€Y Nh*otiå Gl2mvon oech.r,Es€
Ah bofr &s{qhsi6 Kmh, Fin and.lökrröki
ck lbhkl ced ChafrponatceibBlF.
Kong.h A qk* Av tt. Am.nd. vigdrs

splkefialrc 3 Knocr olt Kohåd Äsmta
Jonsdn, An€by. 1ökl 2öhk ck 2bn!r F-c4rb
FlYts.. L6rd JIm, Flms w ddn,
sundbybs.s rvorkr ck 3bhk B F-vsreråi.

slsq6\ Y3nlc., Hdbn Jobs. Låksnd. I lhkl

HåysrE! Ev€r 
^fior, 

K B Mada Rånå,

Bta oeh BtM @nb,ake, stoet<hotn
Fob: R4nar Standbeq

x-ri.t r]l.rR.., ctr]rla Lindhorr, B6mma

ooma€: E nafaapanbm,, Fnland

c.rd.r Lok Marqmråwd'n unkdrrnq.

vdd idlr G h.sfly, Bonn 3 såndrund Båsla.

odp.r'! a.rn Tob. r]l*ho, Änn€ M kkoiå
&T na SavDåin€n Fnland.låkl2ökrck

Po*lbl. r Anhur, Hel6nä oLson, Kårlsbo4.
1ök 16kkck 3bhklCdd clramponar F-caib.
o!.in!n''Glennlll.rcunne&senql

sr&reÅhodi aron, 8ngifla Änkadron,

smhEnb..rst J..Pd, Mana Graai,



xrcln.m s Bqr s.lr.r io c.drf,
Malqrdz Widrd, L nköph4. I dr'rtk ck lbhkr

v.rdrd8 Fr6do. P6ra Mds. J:nåh

xlcln.m s C!{or To C.nLr, Marla€ia
wHii, Li.r<öping. lvrld cr( :bhk
C didr- Ilkt
C.rdd rdb, Mde.LduL66 B6lq ll.riöprng

v.rdrd.t C.kh. rh Er!., adnni€ sand und,

c.rdr xondl., ciri@ sdddlr-IMd n,

Po$lbrds aprtr, ani-soriå Äb€a,

sl&l.dnosiÄnl!, cutuI Ldmai,
!nköd'is. I ökl 1ö*l ck 3bn( cod

C.td.r l.eodlll Geltld Ohlson, Nånaby.

FanP T.d!|., Ma,labu whh unköPlns.

xldp.st Äftodft!, anne Mikkola, Frnrand.

rhsc.td_. FE.l.hd, Anne Mikklla,
Fiildd. rvo*r Hp B iavotår4.

&sålln Psr66sod Lororp. 2vd!rk.

Ma'lanE Widh, unköDhq, Xeinsl Cadd.

AtM eh AIA catdl@, Ste\halr
Fob RNnt Slwdbdts

2ttE s,f:K-har. Å GE

brn.G! Blusnn*don lo C!d.!. 
^nn 

Chrlsrlne O ad, Hol sund.1ö*l1ökk
cadioåi.likal
G!5h6 r chroa, Kadn JohaNn, Gålrö. r 6*i ti,k*.

c!rd.! rr*€ Marua€la W din, Unkölins.

xrc*n.m r a€r s.rh' T6 c:rdd
Maaåd vMdin, Linkbpins- I chkk ck 2bh,'1-
xrc*n.m r c!!rd To c.d.r, M €ame
widin, unköFins. rw*i( ck rbhk BlR.
shlrlMblcrsE Hrit. LJlla Tlr€man,

På vlirt FlE Flo n!, Masmlå widin,

crtdd Ldh. Marb.L.u Be soq, UnköEiE.

crtdd Ko6errr, ca'im sand€llvMd n.
Lr.ködns 1ökr 2ör(kck,rblk.
SDunbnh:d(å..llld:, Ufla lh€m ,
Flnspånq. I ökl 1ökk ck ålkl C€d.
Bhkå.r*enrs l|lleilrtsl.. Marsmb Wid]n



.lbdfin P6rE@n, Loblp 1wt( c* 1&id

Plk lflun n.rt Forzodhs, annoi4
ilrsn, ai6by. learp*k ltp BrF-!arå.

Pi4!!!si-&!!!
spkFrl.gE! Kno.t oll xonr.4 Agndla
Jonsson, Anåby. löh rdti ck lbn( c€n

BtM @, 31R C di.tan. 
^tor*,npir9

36 swcK s,fjctat. Mvu*
oonds, (*l-Fik Johdshn

lgDttdnr. Cådn.l€B$.. osbörbruk.

Bry*lF . illrr.ltro, cun guidhA Blsrdm.

l€ddllyn . EE , Anm Skogludd, Sioddoh-

lmm6 gE!. L Cstldki.d, Måtn E. k!@n
€ekktun{ thlpkk H! 8lB'vålp

[obb a.gc.tr. Hmpn..y, Låm Målln,
FBå6b€rs. 

'lunll 
ljunl[ 8p

[obr. a.!u.tL H*rd. Må n &iröm.

oyqs wlld Mgt . Elsa Ahlborl'Lålt
M.lt$on/H6lj. WEhko6. Fl^lånd, l ohkk Ci

ll.yslB-3 WInd. Ol Chång., L.lr Mallssn,

sronc.! ourorr€rid, cdin Jsen,
Ö$elbtr,lk lchkrcr, thh elF.

BIR qi BN penbnla Non n$ng

Bls vaba,1 ls@Ltata"Mitan'.2ln@ arceEto c ddh&'gas'



Ydnrct Munr' Mrnus, so'gh dw6 srröh.
Edsbo. lvdkk l-10 slR.v6re€n
z6diåk chårre. ranÄkå Fremb€'s. arvsb

R6clqtorons Rdry, Jan-Åk6 Fremb6'o

sl&F ' Yän{e. Hålenå Jobs. Leksand zukl
ftnvcu.n: Nomt.. Gu^ Gissbee,

zodiå s Jlns FEh Beryllnd.,Jan-Åks

H.y*lr€ s vhelrr. Le I d v'v an Mafissrn

sl!€Fk ollck.s3nd, ca n J sen,

Teddrryh s Ffl.mnd Mdqarcrha synak,

c..d.r fdk€ Marsaera wdin, Linköpins

oJåfum,lGknnMlllgGunnel&Bengj

Ärr rBd€ G..ytr.rn. Ma n Enksson,

c6ri. v D socrnnhb raRask.ambo.opac

Marsårcia wd n. L nköp ns 3cFid ck Rbhk .

P6ssrbr.sanhE Herenaosson. Ka'rsbolq

shultoib3.ken'Håi.lllsolaNo'dqvn

veirldås F od6. PorG Mdeus Jånålla öp ac

wdin, Liköpinq rvendck rbhk aM

skelerbå. l lunk pnkk ck Rdkr cei

Elårrans BufiY Bnd, P a uG€ndah 3
andcs HD mqvd. Råmå 1l'nkrqunkk

På Vrfi r Frn. Fr.dn., Maqa€ia widri.
carnasande.wdin LinkdF 

^q 
2luikl

På vrfi 
' 

Frn. FEl., LEåJdhansson.

tumtom\ amrs' Fr6n rjurådon. so{ia

Madeus Jådåna.1ök 16kk ck.

P6mp3 & srår's PdF r P.dill., Kain

P6mp3 & srår's vrrmå våryre. usa

olmtom s GEra G"t . Gunnel 3 B6nsr
San Belsen, Li kttpiiq 2dkr

wrddrd s Kdllebsån. la Fr6k. ff mbo l ök

Bl*e5åkft.ns MleMlble. Malqå€råwidin.

c.'då: xrh6hrrr. Gedrudohrsso^ Nådaby

o sen. KrkboQ 2!hkk ck3dK
xr.knåtu s corohbrm T6 cård.r L6na 3
J osel,n Pere reson Loro rp. r velkk ck 2brkr

car na sadde .wd'n LinkdFinq. kåind
xl.knåtu s 1lp9ft Hp Båsra grupp

smllronb3creni rupprk l-]p



Bts, cadax KaMiu, Bls z Dyaa. t/itd Ni,ht. Östehybtok

4 /6 SK K- nat. östeöv b t uk

c..d.r Lor€ Mår0å€1a w.[^, unkdpino.

srartera.lenr ab. Brqiiå Änkådd r.

w€e Borgs umrn. Erkaa6dmäs,

Mårca6rå wld n. LLnköp 
^q. 

zchkk ck 2nhkr.
trrck.ere'. c.rrot To c..d.r, Mal0ar6b
w din, Lrnköpino. l chk{ ck r bhk ErM

Bljuhnr Btunm. aur. Efrmå Forsb€rg

På Vm r 
'Ihr 

Florrh., Cadm Såndo .Wdrn

På Vmr 
'Ihr 

F€1.. LsJohan6son

G!6rC.n 3 cnba. KadnJohfsn. Gå 6.

Pomp. OStrr'e V.nå VaryB. L n

Br*åårkri.. r Mr..- n!b. Måad€rå wid n.
Ltrköprn€ rchkkcklblNrBrR

oy04 w{rd Nrohr. L€i{ Månsson, E so

lr.ywrE! wnd. c)l cn..o., L.rr MarLsroi

srqqsn s Yr.rc.. 1-rsr6n Job3. Loksånd. 2vk
Konv.U.nr Norro.. Gun Gissbsrs
s6rdr60å r ökr 1ökk ck 4brk c6d.
lrrywrE! vr.s!.. L6i Må $on viv'an

srqqsn s ou{c*-s!r}d. cd n Jansen,

c.r€rro chå nofb c un G ssbåQ. s6xd€9a

x-M* Fårrr.r Gr{r. Birgilrå Ekrk6n,



DonåBr JaCnl€ P6ry, Enqland

På Vlfi! FIM trippe, G unn.l Bo.r'l6son.

C.rd.r lo*e Mål9d€16 Widii, Uikapins,

tllckn.m s c.{or ro c!du, MarqftL
widin, Lrnköp'n9. zchK ck 3bhkl.
Po$lbl6 r A^hur. Hol6na Ol$on. Ka sborc,

Cadio.n lår
På Vlfi! FIM trl.. !L* Johans.on

w.s Bd$ solvånd!. B$eMado Em6!ind.
vara. ljunk rlunkk o( äik c6n
GGlq.n € Cnbd. (aiin ,rohån5$i. Gåll6

Pomp. O SlÄt'r Vm. Våryn. Lls
Jotran.son. Göl€boro. 1ök 26kk
Få.Ep T@l!1., Maq@r. Wid n. Linkbplns.

Pukdpuun Mad. ForZodlc, Asnola
Jon$on. Anoby. thrpkk Hp BIA'Elp

^ldng 
Sld for fiFllp, Han. o.sod€q.

Guinib6.lui rukkck lbhk cen BN.
brct Sld, TEk, Maie lngoma€on

Pukdpuun Aobb)€ B..!1., C .linå Syrvdn,

(onvdi.N Gould Adl. Hdan Gdialk. Ödy.

llobL 6.gu.lle Ddgl.., Tomhy L:ko.

Splketlaglc r {nod( Oul tu.Ed rqnola
Joi$otr Ån6by. rcht{ c* 3bhkl.
Änlm å ou.n.rrusrd. chr.rina syrldi.
Gunntr5k o. 1völkk Ck zbhkl.

obL 6$u.$e hlldui Ellsåbslh widor
U.ny6son, F lsra. l ju nkl l junkr O( abhk
Xlmhbac*.rc V.lkmo, H3ns Daqonåo.
Gunnlso.1uk 1ur( ct Fbik.
G.m.tL G1.., uorona Gdlalk. oftry. 1ölr

lsE c S*ydlw l\,iårla.n Agron And€csn,

llobL 6.gu.rre F.iry. Tonmy Lak€.

W.kop! Frld€bors. Chistnå Sylvdn,
Gunnmkoq.l6k lakkCl lbtklC€n 8lR
Jonlomn Xis M.. Tonny Låko- Alingsås.

AR o9h AM Pdnbftt . !t.a6h.tgBtE V'!p PanUoUG VÅreBnö4

ach Blsz. väne6b@. san hatdm:



tng<K-nat. Botås
Donaror Erina Haäpanionl. Fiiland

Cadidån varoklds l{obb a.guelte DouglB Tom6y l!ko.
latt€9ådd € t rdy Klll.r Vicror a Ribbo. ÄliDs sas. r chkk Ct 2bhk.
Voddlqo. rvarprk. Splketlatlc r &od( Our tu.Bd r'qnola
Cadioån hand Joisson. Än€by. 3.ht{ Ck Böhkr.
På V|n r flm Fnppe. GunnerBonn6son. AntM å Ouan.rNsrd, Chl nina Syrvdi.
Grålrolp aunki. GunnåGkos lvolkk Ck Brtrvord€n.
tllckn.m'3 ca3ror To c..dd, MaEarcrå Ponbrcko rka'
Widii. lnkdp'no. 1 chK Ck r bhkr BlR. ( onvdl.nå A ir.l, Maiiai ne Földmann.
Cadidan rld Ssxdrcsa ljunkl llunkr.
Crd.r Lio Mar eLou so B.ru, ui kdpris l{obb a.guerte Haldur, E]lsäsrh Winbr
1uklzukl. urny6on. Ffbra.ziunkl.
Crd.r lotslo. ('isr na Fkeilo6. Swnlpnså So.prnln PnDonlru. Mona A dssn.
2ukl. Äneby.2iuikr.
V.rdld$ Godzlllr Anna Wondo . Slömså. hlml.båclcE Vdlrmo. U€ns Dasonåo.
l ukl r ukl ck 3hkl. Gunilso.luk lukkct3brki.
W€s aotg. a nFn*a, E sabe0r An en us. Rockytoxds Roxy Jan l*o FrcDbrs
Nom r dkr 1ökk ck zbr con. Älv6tu.1ukr2ukk
All rEdo C h urzpa. €va Sch uh. N åiryda. G.math Glna, U srona Gdlalk. Öby. 1 ökr
lvorklcklbrk sMSrF volsån lökk ck zmd c.n
Donaror Lou6o Gåven-Asplund (ol.w@3 Hoddr tldl.z. GunnolBondo.sn.
Pombrcke wlokhså 86qanås. lök13öl&
Annlln63o gl.d D6lsn. Gundol (onvdi.nå NorroR. Gln Gissboru.
B. nde*on. l'lögaias lEpkk|pBrRvap. Ssxdrcsa lökr4ökk.
Pombrcke han& l{obb a.suelte F.iry. Tonmy Lak€.
Annlln. s lrl Cotl€.. Guin.l Boid6on. Älinqsas. 2ök1.
Hösanås ruk 2ukl zodla . Jlha FDm B.rglund., Jan l*o
filBing sr.. for fiFllp, Hans o.sodag. Fremb€lg. Ärvosra rökrzökkctFbrkr.
Gunnileo.luk lukkCklbhkCenBM. JonloBn (l$ M.ltuL, Tommy La1G.
lgrot Srd, TFL, Maiie lnsoma€on Älins sas. 2chkk Ct 4brk .

Sårodåen ro\r'o4 Crlb\r S'es€n å Ouicr-$nd. Ce l Jarssr.
rdrot S{nbdr. EE G ai id S'on@m. Ö9E66!i r rhir Cr t b,hr BrF
Höqanås rak zökk w.koD€ v.knrlm PIEF. ch.ierDå sylvar.
Oryf6ld 3 U.$co. aqa6sven-Eik GunnåGkoa 3chkk.
Anddson valt€ro 4.hkk. c.rellocha olr.. Gui G ssboa. sexd.ssa
XonwU.B Gould å.i. H.l€na G,rir.k Öby. lvolkk Ck Bla v€to6i.

lZSI&l!!,14jÅ1

{oelåd.n! Finour slrv.r uufi caina e!r!qkej-[tr!4i
sandorwdin,Ljnkopino.rakrr6kkCkrbhkl Bry*r6 ! Wnds Ol Cfi.nl', Malrsson 13 I
ConCcbBlR Fii aid lchkkcklbhk CaoibBlF.
SEnFanseB rron Bn0in6 Ankad
G rödlnse. I ökl 2ökk gk 2bh k F @ib Drylrelrl . von CEtr Gollr.d lå. F ur Soeds
G3.dlseqlilc! vi'by. ruk rukksp.
Crrd.r xoh.lra,Ca'lne SåidellWrd n Artn@ Snlja Joarinen, Finlond l6k lökkCk
ll ni6E nC I dkl I akk Ck ?lrkL Ced Chemp,onar I blil C€d Cnsmp onal C ac'b BIM
B caorb, Bry*r6lvlnesar,kJMänw^ Fnland.
Fddr T@r51., MaruBrerg Wd n UnkdpnO. I ohkk Ck 2brkl R qolb.



m g<K-nat. Vlsbv

ilo&sådd . Fanous SllEr llurf. Cainå
s.ndollw din. Lin[öpiig. lakr r 6kk ck l bhkr

Sundanq.n. Abn Bi.glllå Ankado i

6rd.r Komoll.. C.nM Sandoll Wdin

Furup T@t3i.i MaGå'orä Wid n. ! nköp ns

tl!wi€'3 Wtnd! Ol Ch.nq.. Mafis.on Lo L
Fin and. lchkr Cklbhk AlF.

Ävdu€, Saria Jååliien. Finland. l chkr Ck

filywi€'3 vinåglr, Lo I Mafisson. Finrand.

ÄllTEd.ldm.r.Slsse5llon Pera
Madåu3 Jå'fårra. r.hkk ck rbrkrBlF.

e!r!qke:l!år

1ök r6kkCk lbrrilC€'rChaFpLiårBrR

cådidE. hanär
O!.r'uBl Gknn ltllLr, Gunn.r å Beisr
samue5$n. Lrnkdpin! rchkk ck rbhkr BrM

Mad4s, .lldålla. llunkl ljunN.k Ck 26r*l Ced
O!.nr!Bl Ebbd. Guni.l & Be^or
samue5$i.Llnkdpim r0{ rö(kCk3b1k.

Ai€KK-n l. fvtålet

Ähnrln..orlgl rD*lsh.Gunnsl
ao dddon. Hösanår r Erpkr Hp BrF.varp

Ähnrln. . lrleh cotL.. Gunnsl Bondes$n.

Rlshs sra F.r fiY.llp, Hm Dasedeq,

rsEt sb Tck. Msrs ldsemdson

lgEtslhbel.Gunns]Bond6sn.H6qanål

l{Dbk Erg!.!. Desle, Tomny Lake.

kåndaåe*.: P 
^kn 

t.

xobh B.gu.tb Hlldur. Ersdelh wnr€.
H3iyss, F bra. ljunrd ljunkr Hp

Glnnirse 1ur'r l ut.]( ck l bld csn BrM.
lsr6.slyll r, Pl'jo Nilson. Ps6rorD. 16k

x6bL E.gu.b F!ty, Tdnny Låk€



atq och BtM NnfuoLe ft äå\et. Fab Hant D.leleg

Dömå6r Greq E€ Sydåtrika

annrrie3o grn.r D.3rgn. cunnsr
Bd ide*d n. H60an ås rvåpkkHpBrF.värp.

Rlsrno sr.! For RFrrp Häns Däqcdeo,

rgrot sllr Tsk, Måne lnsem.sso^

Ko60en Ä qus! Av re Armnd, V sd s

orytr.rd t uhe*o. svefrEik aid4sdn

rlobr! B.guetb D.ugl* TömmY take

rlobr! B.guetre Hlrdur E såberh wder
Hfl ysson. Frirsla. r junkr 1 juikt ck.

238.gtr6:i!!,.6s!e!tE

V.rdldo. Ghlllry BoMe Sandruid BAlsla.
luk rukk ck l bh cencäorbBrF.
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