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MEDLEMSBLAD FOR 
NORSK WELSH CORGI KLUBB 

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan 
Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  
Formann: Sverre Randen  
  63 98 02 09 (p)  95 90 31 41 (m) 
  sranden@online.no 

Viseformann:  Ulf Egil Hansen   91 83 20 12 (m) 
  uegilhan@online.no  

Kasserer: Eva Kronholm 
  63 98 02 09 (p) 90 61 82 68 (m) 
  sranden@online.no 

Sekretær: Anne Ingebrigtsen   
22 69 22 08 (p) 90 17 50 26 (m) 
 annecito@online.no 

Styremedlem:  Silje Kathrine Bjarkøy 
 og styrets repr.  91 57 12 57 (m) 
 i Corgipost: skbjarkoy@gmail.com 

1.varamann: Knut Wilberg  91 19 91 58 (m) 
  knut_wilberg@hotmail.com 
 
2.varamann:  Grethe Skorpen 
  63 82 22 04 (p) 97 72 74 18  
  grethe.skorpen@c2i.net 
 
REDAKSJONSKOMITE: corgipost@corgi.no 
   Richard Gjersøe:    64 93 38 30 / 41 32 25 90 

  Mimmi Engen Momrak: 35 04 12 18 / 47 67 20 78  
     Elisabeth Wettre:   93 80 85 22  
               
KONTAKTPERSONER: 
Trøndelag: Åse Myrvold  95 19 72 50 
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 
Vestlandet: Bente Espevold  99 04 77 00  
 
VALPEFORMIDLER: Ragnhild A.Vig  61171062 / 99618444 

     rastri@online.no 
 

 

       CORGIPOST 

kommer ut med  
4 nummer i året 

 
Ca.  Februar 

Juni 
September 
Desember 

 
Neste manusfrist: 

1. sept 09 
 
 

Manusadresse er: 
 

Richard Gjersøe 
Skansevn. 1B 

1445 Heer 
e-post: 

corgipost@corgi.no 
 
 

ANNONSEPRISER: 
 

1/1 side:  kr 200,- 
½   side:  kr 100,- 

1/1 side i alle 4 utgaver: 
kr 600,- 

 
KLUBBENS  

HJEMMESIDE: 
http://www.corgi.no/ 

Klubbens adresse er: NWCK, Postboks 5239  Majorstua, N-0303 Oslo 
Organisasjonsnummer: 981 233 220 
e-post: welsh.corgi@klubb.nkk.no 

Medlemskap koster kr 390,-inkl. medlemskap i NKK 
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Mitt første innlegg vil jeg starte med å si hjertelig takk til alle som ga meg 
tilliten til å bekle vervet som formann for klubben. Det eneste jeg kan love - 
er å gjøre mitt beste for klubben.  
 
Oppstarten var ganske fresk da det bare var en liten måned fra årsmøtet til 
vi var i gang med den største utstillingen i klubbens historie.  Og dette i 
samarbeide med en ny partner – Norsk Dobermann Klubb. Dette var første 
innendørs utstilling for NWCK, og endte opp med 15 ringer og over 1400 
påmeldte hunder. Det gikk over all forventning. 
 
Så langt har vi avholdt to styremøter – begge hjemme hos meg/oss. Det er 
ganske greit da alle styremedlemmer bor i Oslo eller på Romerike. Høstens 
arrangementer er drøftet i styret, og dere vi finne detaljer om dette i 
innlegget fra styrets nye representant i Corgipost. 
 
I disse dager, og i nær fremtid er det tre personer som det er passende å 
sende en hilsen til: 

LIV WILBERG som fyller 90  år 7 juni 2009  

GRETE HEDNE som fyller 80 år 5 juli 2009 

LEIF-HERMAN WILBERG  som fyller 60 år 7 juni 2009 
 
Det er grunn til å undres på hvor NWCK hadde vært uten slike ildsjeler som 
har vært aktivt med på alle måter i driften av klubben helt fra den ble startet. 
På vegne av klubbens alle medlemmer ønsker jeg dere 

  ������������	�	
��� !  
 
Med sommerlig hilsen       
Sverre    

 
 

(Hilsener til jubilantene også annet sted i dette bladet) 
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Denne våren har nye forskrifter om hundehold vært tema i en del 
kommuner rundt om i landet. Mange steder er saken ferdig avgjort for 
lenge siden men fortsatt er det flere kommuner igjen som ser behovet for å 
ha sin egen forskrift. Den nye Hundeloven tillater nemlig kommunene å 
utarbeide slike. I Frogn kommune (undertegnedes) er saken aktuell nå, og 
har utløst en del diskusjon. Ikke så rart siden det bl.a. foreslås å forby hold 
av mer enn 3 hunder pr. husholdning for eiendommer under 1,5 mål. Det vil 
i praksis si over 90% av alle eiendommer i tettbygd strøk. Blant engasjerte 
og seriøse hundeoppdrettere er irritasjonen selvsagt stor over de 
reguleringskåte lokale byråkratene som ikke forstår at Hundeloven 
utmerket godt dekker behovet for et kontrollert hundehold i samfunnet.  
 
Men forslaget samler nok en del støtte hos folk også. Selv har jeg har møtt 
argumenter fra en venninne (tidligere hundeeier) som: ”3 hunder får jaggu 
være nok” og ”det blir bare problemer med så mange hunder”, osv. Da 
gjelder det å holde hodet kaldt for ikke å bli usakelig tilbake! 
 
Så følg med i lokalsamfunnet folkens, sjekk sakslistene i kommunen og 
vær tidlig ute med saklige argumenter og forslag til endringer dersom 
lignede forslag skulle dukke opp. 
 
 
Like over sommeren,16.aug, foregår klubbens viktigste utstilling, nemlig 
spesialutstillngen (se annonse s.18). Påmeldingsfristen er like over 
sommerferien så det er like godt å melde på straks. Hvis ikke særlig 
pembrokeeierne kjenner sin besøkelsestid ”risikerer” cardigan en dag å bli 
største rase på spesialen. Det ligger an til rekordstor påmelding for disse, 
kanskje over 20, mot 8 i fjor. 
  
Ha en god sommer! 
 
Richard  
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Hei alle sammen, sommeren er her og et nytt styre er på plass. I den anledning er 
det en del å si! Vi har mye på hjertet�   
 
Først og fremst takker vi alle for tilliten og håper både vi og dere blir fornøyd. Vi 
har planlagt en del aktiviteter og håper så mange som mulig har tid og lyst til å 
være med. Er det noe du er interessert i og/eller har lyst til å bidra med er det bare å 
rope ut. Det samme gjelder om det er noe du savner eller synes vi burde henge med 
på, send forslag!  
 
Spesialen 
Spesialutstillingen er lagt til samme helg som NKKs utstilling på Bjerke. Vi håper 
så mange som mulig har anledning til å bli hele helgen. Spesialen går av stabelen 
søndag 16.08-09 på Blaker Skanse i Sørum kommune i Akershus. Tradisjon tro blir 
det sosialt samvær med noe godt å spise og drikke i forbindelse med 
corgispesialen. Det skjer hos familien Wilberg på Sørumsand lørdag kveld. Tusen 
takk for at dere stiller hagen til disposisjon. Vi gleder oss til en hyggelig kveld!  
 
Corgiens Dag  
Corgiens Dag er flyttet fra 06.sept til 05.sept. Årsaken er rett og slett at mange som 
har reisevei synes det er lettere å komme på lørdag enn søndag. Vi håper dette ikke 
skaper vanskeligheter for dere som allerede har satt av datoen. Arrangementet 
kommer mest sannsynlig til å foregå på Forsvarets Flysamling på Gardermoen.  
 
Gårdsbesøk 
Kanskje hunden din kan mer enn du tror? 13. september kan du teste hunden din 
som gjeter! Det skjer på Lystad gård på Ottestad utenfor Hamar. En stor takk til 
Hanne Lystad og Rune Moen som stiller gård og dyr til disposisjon �  Vi håper så 
mange som mulig har tid, lyst og anledning til å være med!  
 
Dogs4All  
Vinnerutstillingen i Vikingskipet på Hamar er flyttet til Lillestrøm. Utstillingen 
heter Dogs4all og arrangeres 28 og 29. november 2009. Corgiklubben stiller med 
egen rasestand og deltar i raseparade.  
 
 
Lyst til å hjelpe til?  
Corgiklubben arrangerer som nevnt og kjent både utstillinger, corgiens dag og 
andre aktiviteter i løpet av året. Til det trenger vi hjelp. Kan du bidra med noe, 
enten det er å selge pølser på spesialen, være med å rigge til utstillinger, stille med 
gård til gårdsbesøk, bake kake, selge rosetter, ha stor bil med plass til utstyr eller 

���������	
�������
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hjelpe til med å rydde når vi er ferdige med det vi skal, så er det kjempefint! Du 
trenger ikke stille opp hver gang, men kanskje innimellom? Styret lover klapp på 
skulderen og en kopp kaffe til alle som bidrar, vi trenger hjelp fra så mange som 
mulig�  Send en e-post til undertegnede på adressen skbjarkoy@gmail.com.  
 
Heder og ære! 
Nye championater må være godkjent og registrert i NKK før de blir presentert i 
CorgiPost. Det er for å være ryddige og skikkelige. For at det ikke skal bli for mye 
jobb for CP-redaksjonen er det fint om dere sender med all nødvendig informasjon 
om hunden som skal presenteres og selvfølgelig bilde�   
 
Kanskje på loftet, kjelleren eller godt nedpakket i en eske etter flytting?  
Dette er en gjenganger, men vi mangler en vandrepremie for cardigan. En er 
kommet til rette, men vi mangler fortsatt ”Vaida og Vallie’s vandrepremie” –til 
beste Welsh Corgi Cardigan tispe av norsk oppdrett. Selve premien er en 
glassplakett. Har du sett den? I tilfellet er det fint om du sier i fra. Om du nå tenker 
”jøss, den har jo jeg hatt engang” er det fint om du tar en ekstra titt innerst i skapet, 
på loftet eller på hylla i stua (!)… Det hadde vært hyggelig å kunne dele dem ut på 
nytt�  Ta kontakt med undertegnede.  
 
Tante Sofie 
Husk å betale annonser i CorgiPost samtidig som de bestilles. Det har vært en del 
unødvendig arbeid for kassereren å purre på betalinger. En helsides annonse i CP 
koster kr 200, mens juleannonsen på samme størrelse koster kr 100. Halvsider 
koster kr 50. Informasjon om annonser står på vanlig plass på side 2 i CorgiPost.  
 
Morokulien 2010 
Neste år blir det felles spesialutstilling med svenskene på Morokulien 07-08 
august. NWCKs ”storcert” blir delt ut på denne utstillingen. Sett av datoene 
allerede nå�   
 
Verdensutstilling 2010 
Verdensutstillingen blir arrangert i København i Danmark neste år.  Utstillingen 
foregår fra 24-27 juni. Husk at hunden må være id-merket, vaksinert mot rabies og 
behandlet mot bendelorm for å kunne innføres fra EU/EØS-land utenom Sverige, 
Storbritannia og Irland.  
 
Med dette ønsker jeg og resten av styret alle, både to- og firbente, en god sommer!    
 
Med vennlig hilsen Silje K Bjarkøy,  
på vegne av styret.   
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NORSK WELSH CORGI KLUBB 
 

Protokoll fra 

ÅRSMØTE 28. MARS 2009 
 
Styremedlem Ulf E. Hansen ønsket de 18 fremmøtte medlemmene 
velkommen. 
1.  Innkalling og dagsorden. Godkjent. 
2. Valg av møteleder. Rita T. Wilberg 
3. Valg av protokollfører. Anne Ingebrigtsen 
 To til å undertegne protokollen. Grete Hedne og Gry Moen 
4. Valg av tellekorps. Bjørn Range, Elisabeth Wettre, Silje Bjarkøy 
5. Årsberetning 2008. Godkjent med følgende anmerkninger. 
 Korrigering pkt 13. Nye champions: cardigan 11 stk hvorav 4 
 tilhører medlemmer av klubben. Pembroke 11 stk hvorav 6   
 tilhører medlemmer av klubben. 
 Pkt 14. Medlemmene ønsker å gjeninnføre de sosiale sammen- 
 komstene – bl.a. gjeterhunddag  på Ottestad. 
6. Regnskap med revisors beretning. 
 Kasserer leste opp regnskapet og viste til revisors beretning. 
 Det ønskes eget utstillingsregnskap i årsmeldingen. 
 Regnskapet godkjent  og styret tildeles ansvarsfrihet. 
7. Forslag til budsjett for 2009. Vedtatt – skrivefeil rettet opp. 
8. Kontingent for 2010. Kr 250,- vedtatt. 
9. Forslag fra medlemmene. Forslaget er ikke et reelt forslag. 
 Neste år fremme event. forslag på ny kontingent. 
10. Innkomne forslag fra styret. Ingen. 
11. Valg.  Valgkomiteens innstilling ble fulgt 
 Formann:  Sverre Randen – for 1 år – ny 
 Styremedlem:  Ulf Egil Hansen – ikke på valg 
  Eva Kronholm for 2 år – gjenvalg 
  Anne Ingebrigtsen for 2 år – gjenvalg 
  Silje Kathrine Bjarkøy for 1 år – ny 
 1. varam.:         Knut Wilberg for 1 år – gjenvalg 
 2. varam.: Grethe Skorpen for 1 år – ny 
 
 Revisor:  John-Per Haugestad – for 1 år 
 Vararevisor Ragnhild A. Vig – for 1 år 
 Corgipost 
  Richard Gjersøe for 2 år – gjenvalg 
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 Valgkomite for 1 år 
  Leif-Herman Wilberg – gjenvalg 
              Siri Alnæs – gjenvalg 
              Olav Hedne – ny 
                  Varamann: Anne Christoffersen - gjenvalg 
    
  Trøndergruppas årsberetning/regnskap tatt til orientering. 
 
Etter årsmøtet var det selskapelig samvær (årsfest) med deilig koldtbord 
og kaker samt høytidlig utdeling av championater og diverse utmerkelser 
 
 
 
Grete Hedne  Anne Ingebrigtsen  Gry Moen 
      Sign.             sign       sign. 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er de fleste i det nye styret. Fra v, Grethe Skorpen, Silje Kathrine Bjarkøy,  
Eva Kronholm, Anne Ingebrigtsen og Sverre Randen. Bak kamera var Knut 
Wilberg. Ulf E. Hansen var ikke til stede da bildet ble tatt. 
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Utstillingsregnskap for Nes-utstillingen 2008. Manglet under Årsmøtet for 
2008. 
 

 
Dato Nes utstillingen 2006 - felleskonto   KASSE   Bank kto   1644.14.  37637  

    Utgifter Inntekter Saldo Ut Inn Saldo Ut Inn Saldo 

01.01.08 Saldo 
 

  6,35   0,00   6,35 

01.01.08 Kostnader f/giro  175,00 -168,65   0,00 175,00 -168,65 

01.01.08 Inngående rente 33,33 -135,32   0,00   33,33 -135,32 

14.06.08 Innskudd NWCK 50 000,00 49 864,68   0,00   50 000,00 49 864,68 

11.06.08 Innskudd Nes HK 50 000,00 99 864,68   0,00   50 000,00 99 864,68 

18.06.08 Reisef.skudd/Do 2 830,00 97 034,68   0,00 2 830,00 97 034,68 

18.06.08 Annonse Hundesp 6 562,50 90 472,18   0,00 6 562,50 90 472,18 

18.06.08 Overført bank/ka 90 472,18   18 750,00 18 750,00 18 750,00 71 722,18 

18.06.08 Rema - loddbøker 96,00 90 376,18 96,00 18 654,00   71 722,18 

18.06.08 Kjøpt vin til ringpe 3 208,00 87 168,18 3 208,00 15 446,00   71 722,18 

19.06.08 Fenstad Sportsklu 10 000,00 77 168,18   15 446,00 10 000,00 61 722,18 

21.06.08 Parkering - lørda 
�

14 837,50 92 005,68   14 837,50 30 283,50   61 722,18 

21.06.08 Kiosk - lørdag 
�

19 235,00 111 240,68   19 235,00 49 518,50   61 722,18 

21.06.08 Refundert div utle 6 103,00 105 137,68 6 103,00 43 415,50   61 722,18 

inkl dommergave     

21.06.08 Refundert div utle 4 169,00 100 968,68 4 169,00 39 246,50   61 722,18 

v/K Cocozza     

21.06.08 Kjøpt mineralvann 748,00 100 220,68 748,00 38 498,50   61 722,18 

22.06.08 Parkering - sønda 13 721,50 113 942,18   13 721,50 52 220,00   61 722,18 

22.06.08 Kiosk - søndag 16 069,00 130 011,18   16 069,00 68 289,00   61 722,18 

22.06.08 Salgsboder plassle 1 900,00 131 911,18   1 900,00 70 189,00   61 722,18 

22.06.08 Reiseregn/oppgjø 59 246,50 72 664,68 59 246,50 10 942,50   61 722,18 

/dommere/ringpe     

22.06.08 Leie av musikkuts 3 000,00 69 664,68 3 000,00 7 942,50   61 722,18 

30.06.08 Gebyr - bank ����� 69 655,68 �� 7 942,50 9,00 61 713,18 

18.06.08 Overført kasse/ba 69 655,68 8 033,50 -91,00   8 033,50 69 746,68 

22.06.08 Korrigert inntekt 91,00 69 746,68   91,00 0,00   69 746,68 

21.06.08 Quality Airport ho 67 318,00 
�

2 428,68   
�

0,00 67 318,00 2 428,68 

21.06.08 Synnøve Miltcedt 1 750,22 678,46   0,00 1 750,22 678,46 

15.07.08 Innb. fra Norsk Jap 8 301,00 8 979,46   0,00   8 301,00 8 979,46 

30.07.08 Kioskvarer - COOP 5 349,00 3 630,46   0,00 5 349,00 3 630,46 

08.08.08 Innskudd NWCK 10 000,00 13 630,46   0,00   10 000,00 13 630,46 

27.06.08 Leie baneanlegg 10 000,00 3 630,46   0,00 10 000,00 3 630,46 

20.08.08 Reise JANGSÅS, S 1 405,00 2 225,46   0,00 1 405,00 2 225,46 

25.08.08 Innskudd Nes HK 10 000,00 12 225,46   0,00   10 000,00 12 225,46 

28.09.08 Roma Brus Shop 6 185,50 6 039,96   0,00 6 185,50 6 039,96 

04.10.07 Gebyr bank 16,00 
�

6 023,96   0,00 16,00 6 023,96 

07.10.08 Innbetalt fra Bent 1 500,00 7 523,96   0,00   1 500,00 7 523,96 

14.11.08 Porto 43,00 7 480,96   0,00 43,00 7 480,96 

31.12.08 Renter 18,55 7 499,51   0,00   18,55 7 499,51 

31.12.08 Gebyr bank 9,00 7 490,51   0,00 9,00 7 490,51 

31.01.09 Nes HK andel over 3 745,26 3 745,25   0,00 3 745,26 3 745,25 

31.01.09 NWCK andel over 3 745,25 0,00   0,00 3 745,25 0,00 
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Frivillige foren eder �  
 
 

Corgiklubben trenger frivillige til hederlig innsats. 
 
 

Er du knallgod på å bake? Rydde? Planlegge? 
Montere/demontere? Selge? Telle? Utføre? Smile og være 

blid? Vi trenger deg! 
 
 

En hundeklubb går nemlig ikke helt av selg selv…. Hvert år 
arrangerer vi flere utstillinger samt corgiens dag. Alt foregår på 
frivillig basis og derfor skulle vi gjerne vært flere til å fikse og 

ordne. 
 
 

Klubben vil gjerne høre fra deg og hva du har lyst til å gjøre. 
Kanskje du til og med har en helt egen ide om hva som kan 
være artig for andre å være med på?  Her er det muligheter!! 

 
Kom igjen ’a folkens!  

Heder og ære til alle som melder seg!! 
 
 
 
Send en e-post til skbjarkoy@gmail.com med noen ord om hva 

du kan tenke deg. 
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ÅRSFEST 2009 
 
 
Som i 2008 ble Årsfesten i år arrangert direkte etter Årsmøtet, noe 
som har ført til bedre deltagelse på begge arrangementene. I år var 
det riktignok ikke påmeldt flere enn 20 på festen (Trondheim hadde 
24, så Østlandet har litt å gå på!). Men det var mange nok allikevel 
for å ha en hyggelig kveld. Stedet 
var et nytt og pent festlokale ved 
Kolbotn, nydelig pyntet av Ann 
Vigdis Melkild og Synnøve Miltvedt. 
Gry Moen hadde som vanlig ordnet 
med at mange deltagerne hadde 
med seg matretter, noe som til 
sammen ble et flott koldtbord. 
Synnøve hadde nok en gang tatt 
med sanger, denne tradisjonen må 
man jo ta vare på, spesielt er den 
lett omskrevne ”Pomp& 
Circumstances” av Elgar 
obligatorisk. 
 
Fjorårets nye champions, røde og 
lilla prisvinnere og gullcorgier ble lest opp og gitt sine priser, deretter 
ble kveldens lotteri avviklet. Som vanlig med fine premier, både 
håndarbeide og innkjøpte gaver, flere sågar skjenket av 
medlemmer.  
 
Festen var fin og opplegget var av vanlig tradisjonelt merke, men det 
hadde selvsagt vært ønskelig at flere medlemmer kunne være med 
på dette. Det er foreslått tidligere, men jeg sier det jeg også: Kanskje 
kan det vurderes å gjenoppta tradisjonen med å legge festen til 
helgen med NKKs hovedutstilling, nå som den skal foregå ved 
Lillestrøm. 
 
Richard 
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STANGEUTSTILLINGEN  

2009 

 Etter at vi har hatt et mangeårig samarbeid med Nes hundeklubb, skulle vi i år 
gjøre noe nytt. Vi fikk i orden et samarbeid med Dobermannklubben. Veldig 
spennende med noe nytt. De hadde i flere år benyttet seg av Stangehallen og var 
veldig fornøyd med den. Hvorfor ikke tenkte vi! Det ligger jo litt langt fra alle oss 
som steller med forberedelser og gjør i stand til utstilling, men det handler jo bare 
om planlegging. Dessuten ligger det jo mer ”midt ”i landet. 

Og for meg som er så heldig å være god venn med familien Wilberg, var det ingen 
grunn til å klage. Rita, som opprinnelig kommer fra Hamar, hadde ordnet med at 
hennes bror og svigerinne tok i mot oss. Det var et overnattingssted jeg kunne 
tenke meg å komme til flere ganger. Der var det full servise med full frokost 
(Bedre enn på et hotell)og middager i toppklasse. Ikke mindre enn tre retter. Og i 
tillegg forlot vi hunder som ikke skulle stilles og valper igjen i huset. Da vi kom 
tilbake om kvelden hadde de både fått en god tur, og maten var for lengst servert. 
Fantastisk. 

Vi møtte opp tidlig både lørdag og søndag. Vi hadde våre oppgaver som skulle 
utføres. Noen  sto i døra og tok imot hunder og folk som skulle inn. Sekretariatet 
var bemannet. Premiene kom på plass på bordet og de ble delt ut sammen med salg 
av rosetter. Det var for øvrig veldig fine premier.  Bøtteballetten sørget for at det til 
en hver tid var fritt for sekret på gulvet. Og maten kom ut i ringene til alt personal 
som skulle jobbe der. Hente dommere på Gardermoen og sørge for at de kom til 
hotellet og til utstillingsområdet de aktuelle dagene var det også noen som måtte 
sørge for. Som man skjønner gjør ikke dette seg selv. Alt gikk veldig fint, så det 
betyr vel at alle utførte jobben sin 
og gjorde det etter oppskriften. 

Det er mange som kunne blitt 
nevnt med navnet på trykk, men 
jeg velger å ta alle under en kam. 
De aktuelle vet selv hvem som 
bidro.  

Stangehallen var et utmerket sted 
å ha utstilling. Fint å komme seg 
dit, bra parkering, gode 
luftemuligheter for hundene. Og avstanden til Hamar by er bare et steinkast unna 
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for de som valgte å bo på hotell der. Det var også bra med påmeldte hunder. 
Lørdag hadde 1500 hunder påmeldt, og på søndag var det 1200. og det må vi si var 
bra. På vår dag som var lørdag, var det Irlands største oppdretter på corgi, Alan 
Mathews som dømte vår rase. På søndag var det Keith Nathan fra England. Vi 
hadde 15 ringer den ene dagen og 18 den andre. Noe trangt ble det vel i 
midtgangen, men det blir det fort når noen kommer og andre går. Det vi mislikte 
var at enkelte med hårfagre raser klipper og klipper, og det inne i hallen. Og når de 
da på toppen av det lar all pelsen ligge igjen etter seg, da blir det grisete. Det er 
forunderlig hva folk lar ligge igjen etter seg. Det står søppelsekker overalt. Bare å 
snu seg rundt å kaste, men den gang ei. Så oppryddingsarbeidet tar også sin tid. Alt 
i alt var vi veldig fornøyd. Så til neste år kommer det til å gå enda bedre. Nå har vi 
kjørt opp løypa, så den blir lettere å gå neste gang. 

                                                            SYNNØVE 

 

 

 

Dommeren tar en nærmere 
titt på Cross 

 

 

 

 

Det var ganske fullt i 
hallen, derfor var det greit 
å vente litt ute også      

Her er det Gee Gee og Sam 
til Siri som flørter litt.  
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Seminar om øyesykdommer hos corgirasene 

18. februar i år hadde corgiklubben sikret seg et eksklusivt foredrag 
om øyesykdommer hos hund, med vekt på corgirasene, av Professor 
Ellen Bjerkås. Det er slett ingen selvfølge at hun besøker en 

raseklubb på denne måten, travel som hun 
er rundt om i hele Europa med sin høye 
kompetanse innen forskning og 
diagnostikk. Bjerkås har imidlertid en egen 
forkjærlighet for corgier (har hatt en 
Borgatuns) og stilte velvillig opp for oss. 

 
Ellen Bjerkås (til v.) i samtale med klubbens 
sekretær, Anne Ingebrigtsen 
 

Foredraget handlet generelt om øyets anatomi, synsfelt hos hund (se 
illustrasjon), fargesyn og de forskjellige øyesykdommene som kan oppstå. 
Vanligste og mest kjente lidelse er katarakt. Populært kalles lidelsen for 
”grå stær” (starr = stiv på tysk) fordi øyelinsen blir stiv. Vi fikk en 
utførlig oversikt over de forskjellige former for katarakt, alle mulige 
årsaker til sykdommen, arvelighet og forekomster. Sykdommen PRA 
ble også omtalt. 
 
Spørsmål og diskusjoner ble det 
også tid til. En interessant og 
lærerik kveld som dessverre 
hadde litt for få deltagere (ca 
12) fra klubbens medlemmer. 
 
Richard 
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Vi vil gjerne presentere 
for dere Java, som nå er 
15 år og fremdeles en 
flott corgi, selv om hun 
verken hører eller ser 
noe godt lenger,- for den 
del ikke lukter særlig 
godt heller.  Men hun er 
glad og blid, liker sine 
små turer i marka og 
setter pris på maten sin, 
fremdeles.  Hun er etter 
min Mass og Irish Mist, som bodde på Otta.  Lurer på om søsknene 
er like gamle også? 
 
Java har vært sunn og frisk all sin dag.  Hun har bare hatt ett kull 
med to valper; Annwn Milly Vanilly og A. Micke. 
 
Hilsen Anne Indergaard 
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Litt om dommerne på vår spesialutstilling. 
 
Sue Harrison oppdretter pembroke corgi under kennelnavnet 
Haresfoot og har selv oppdrettet stumphalede corgier. 
Sue Harrison har tidligere vært leder i The Pembroke Welsh Corgi 
League. 
Hun har vært dommer siden tidlig på 60-tallet og har dømt i mange 
land verden over.  
I år dømmer hun pembroke på Windsor Championship Show. 
 
Alison Benson  oppdretter pembroke corgi under kennelnavnet 
Corben. Som dommer debuterte hun med cardigans i 2000 og skal 
dømme pems første gang 18th July 2009. Hun har også hatt gleden 
av å dømme cardigans på “Championship level”, i Frankrike, Finland 
og Danmark. Hun forteller mer om seg selv i et brev som kan leses 
på s.  eller på våre hjemmesider. 
 

Veibeskrivelse til Blaker Skanse. 
 
Fra Oslo. Kjør mot Gardermoen. Ta av E6 ved avkjøringen til 
Sørumsand og Frogner, vei 171. 
Følg denne til Sørumsand hvor du ved Esso bensinstasjon tar til 
venstre i rundkjøringen og følger fortsatt vei 171 mot Blaker og 
Bjørkelangen. Når du ser Blaker kirke, sving av vei 171 til venstre 
mot kirken og severdigheten Blaker Skanse, begge er skiltet. Kjør 
inn til høyre før kirken og du er fremme etter 200m. 
Fra nord. Ta av E6 ved avkjøringen vei 171 og følg beskrivelsen 
ovenfor. 
 
Bobiler og campere kan parkere hos fam. Wilberg i Blåkollstubben 
27, 1920 Sørumsand fra lørdag til søndag. 
 
Her blir det også felles grillparty lørdag kveld for alle som ønsker og 
som tar med mat til fellesbordet.  
De som tar med sengetøy eller sovepose kan også få overnatte så 
langt plassen rekker. Meld fra til Rita: kesiggen@online.no   
Prinsipp: Først til mølla… 

�
�
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Svenska Welsh Corgi Klubben inbjuder er till  
Corgiutställning i Örkelljunga, ca 50 km nordost om Helsingborg 

  
Under helgen 12-13 september finns chansen till 2 cert! 

  
12 september  är det nationell utställning i Sofiero, ca 5 km norr om Helsingborg 

  
13 september anordnar SWCK nationell utställning i Örkelljunga  

Domare:  Hans Almgren, Sverige  
  
Utställningen kommer att hållas på Örkelljunga brukshundsklubb, där det också 
finns möjlighet till övernattning med husvagn/husbil.  
  
På lördagskvällen anordnas en gemensam middag för de som är intresserade i 
Brukshundsklubbens klubbstuga. 
SWCK har preliminärbokat ett antal rum i Örkelljunga. 
  
Välkomna att anmäla ert intresse  för boende och/eller middag redan nu till Agneta 
Palmqvist corgi@telia.com eller 0416-199 55, som även svarar på frågor om 
utställning och resa. 
  
Anmälan och betalning sker senast den 10 augusti 20 09 antingen  

·  Via SWCK’s hemsida och anmälning online  
·  Via post till: Karin Johansson, Gnallen Vegas Hage, 640 24 Sköldinge 

  
För utländska hundar som inte tidigare tävlat i Sverige ska en kopia på stamtavlan 
skickas till Karin Johansson på ovanstående adress. 
Inbjudan och anmälningsblankett finns på SWCK’s hemsida www.swck.org. 
  
Avgifter betalas till SWCK’s bankgiro: 5189-6694 
  
Foreign exhibitors: 
IBAN: SE5780000008021830046767 
SWIFT: SWEDSESS 
Name of bank: Åtvidabergs sparbank 
Payment to: Svenska Welsh Corgi Klubben 
  
Obligatoriskt medlemskap i SWCK eller annan nordisk corgiklubb. 
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Klasser och anmälningsavgifter:  
Specialklass (bett-, päls-, testikel- etc. fel)      160,- 
Valpklass, 4-6 eller 6-9 mån                           160,- 
Juniorklass, 9-15 mån                                   280,- 
Unghundsklass, 15-24 mån                             280,- 
Öppen klass, 15 mån-                                    280,- 
Championklass                                               280,- 
Veteranklass 8 år-                                          250,- 
Fr.o.m. 3:e hund i officiell klass med samma ägare gäller halv anmälningsavgift. 
  
På plats anordnas även tävling i ”bästa par” och ”barn med hund".  
  
  
Allmän info  
Husvagn/husbil får stå på Örkelljunga BK den 12/9 mot en kostnad av 100:- utan el. 
Det finns tillgång till toalett och dusch. 
Hjelmsjö Camping, Örkelljunga tel: 0435-523 00 mobil: 070-247 44 79 
Bed & Breakfast &Vandrarhem, Perstorp tel: 0435-440 000  
Hemsida: www.perstorpshotell.com   
  
Lördag den 12/9 
3-rätters middag 175:- /pers  
Specifika önskemål mottages gärna i god tid. 
Anmälan till middag kan göras till Agneta på tel 0416-199 55 eller mail 
corgi@telia.com senast den 1/9. 
  
Söndag den 13/9 
Under dagen har vi försäljning av fika, lunch, grillat m m. 
Lunch; chilli con carne med sallad och bröd. Specifika önskemål meddelas Agneta i 
god tid. 
  
�  

��������	
����  
�  
�  
�  
Länkar: Örkelljunga BK                            www.orkelljungabk.se  
            Örkelljunga Kommun                   www.orkelljunga.se  
            Sofiero                                         www.sofiero.helsingborg.se  
            Helsingborgs kommun                 www.helsingborg.se  

�
�
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Farmor 90år 
 
Hun har  vært farmor for alle, ikke bare sine 7 barnebarn. Den tiden 
hun bodde på Ekeberg og hele den tiden hun har bodd på Sørumsand, 
og  i Corgiklubben har vi i alle år  kalt henne for farmor. Liv 
Wilberg, hun er mor til Leif-Herman og hans to brødre. Hun var 
også med å starte Corgiklubben i 1971, skrev sanger og sørget for at 
det alltid var hyggelig. 
Trengte vi kaker, så 
stilte hun opp og bakte 
det vi trengte. Det har 
hun holdt på med i alle 
år. Alltid har hun stilt 
opp. Det mest sentrale 
i hennes liv har 
selvfølgelig vært 
familien. Det har 
betydd alt for henne, 
og hun har alltid vært 
til stede for dem alle. 
Uten henne kunne nok ikke Kennel Siggen startet. De første 
valpekullene vokste opp i kjelleren på Ekeberg hos farmor. Hun 
passet på, matet og stelte valpene når gutta var på skolen. Etter hvert 
som det kom barnebarn var hun også god å ha. Hun var alltid der da 
også. Fylte fryseren med brød og boller. Stoppet strømper, sydde og 
reparerte klær som ble ødelagt. Strikket og broderte. Det er vel knapt 
noen som står henne nær som ikke har et broderi på veggen som er 
signert av farmor. Selv med sine 90 år på nakken er hun enda aktiv i 
de lokale sammenheng. Hun er fantastisk, og vi er alle glad i henne. 
Ønsker henne også en stor GRATULASJON PÅ DAGEN som også 
var 7. juni 
 
                                                            Synnøve 
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Læffen 60år 
 
 
 
 
Tenk at mannen har blitt 
så voksen. Vi snakker om   
Leif-  Herman Wilberg , 
populært kalt” Læffen” 
blant venner.  Han er og 
har vært en av de store ildsjelene i corgiverdenen. Han overtok 
Kennel Siggen, etter sin bror (som startet i 1967) i 1973. Han 
oppdrettet også Shäfere de første årene. Etter hvert ble det bare 
Welsh corgi pembroke. Til sammen har det blitt 64 kull med 266 
valper. I 1989 kom det en stor utfordring, da ble det innført 
kuperingsforbud i Norge. Det å avle fram hunder med stumphaler var 
en oppgave han gikk inn for av hele sitt hjerte. Til sammen er det 
født 102 valper med stomphale. Det er ca 60% av alle valpene som er 
født i Kennel Siggen. Tror ikke det er for sterkt å si at uten Læffen 
hadde vi ikke hatt så pene, snille og mentalt sterke corgier i både 
Norge og i de nordiske landene. Tør påstå at eliten er i Norge nå. Vil 
man se en Corgi som svarer til standarden, skal du ta deg en tur til 
Sørumsand. I tillegg til å avle pene hunder er han også travelt opptatt 
med å dømme hunder av alle raser rundt om i hele verden. Den siste 
setningen sier jo at han kan ikke klare dette alene. Selv om dette skal 
handle om Læffen, må jeg nevne at dette hadde han ikke klart uten 
Rita. Innimellom dette med hunder har de også fått fire barn og tre 
barnebarn. Oppgaven som far og farfar har han også klart med glans. 
Er det noen som får til det meste så er det Læffen.             
GRATULERER MED DAGEN som var 7. juni. 
                                
Synnøve  
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Grete  80 år 
 
Grete Hedne blir 80 år 5 juli. Hun har siden 1972 ( NWCK ble stiftet i 
1971) vært en markant personlighet i  Corgiklubben. Hun har vært 
svært aktiv og godt synlig både i utstillingsringen og på 
corgiklubbens forskjellige aktiviteter. 
 
Grete eier Kennel Borgatun som har vært en av klubbens største 
oppdrettere med sine 36 valpekull. Hun har i alle år vært svært 
interessert i å følge opp sine valpekjøpere enten de har hatt 
utstillinghunder eller ikke. 
Hun fikk sin første pembroke (Siggens Penta ) i 1972 og har nå 4 
generasjoner hunder boende hjemme hos seg. Hun har også 
importert 8 hunder fra England. 
Hun har sittet i Corgiklubbens styre og i redaksjonen i Corgipost  
 
På vegne av alle av oss som har hatt gleden av å kjenne henne i 
mange år, ønsker vi til lykke med 80 års dagen. 
 
Kjære Grete! Håper du får en fin geburtsdag!   
 
Hilsen Gry Moen 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hundene er fra venstre: int.NSuCh Borgatuns Ophelia 
NSFuCh Penmoel What Fun of Kaytop, og NSuCh, gullcorgi  i 1982, 
Borgatuns Kristel. 
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Genetikk er moro !! 
 
 

Dr. genetiker Bruce Cattanach har drevet oppdrett av rasen boxer i over 50 
år, og en vakker dag spurte han seg selv hvorfor noe skulle kuttes av for å 
oppnå det påkrevde uttrykket hos boxer. Hvorfor ikke utvikle en boxer med 
naturlig kort hale?  

Som tenkt så gjort, han ville bruke en hvit boxertispe, siden hvitt er en 
utstillingsfeil hos boxer, og han ville ikke bruke en av sine utstillingstisper til 
dette eksperimentet. 

Han fikk låne en stumphalet pembroke 
hanne til paringen;    

”Vaquera of Pemwell”, eid av Peggy 
Gamble.  

Og så var eksperimentet i gang: 

I første generasjon ble det født 
7 valper, som alle var ganske 
like i farger og størrelse. 5 av 
valpene hadde stumphale i 
varierende lengde, mens to 
hadde lange haler.  

 

1. generasjon ”Borgy” : 
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Det var to stumphalede tisper i 1. 
generasjons-kullet, og ved 18 måneders 
alder ble de paret med en flott bokser 
hanne.   

 

 

 

Begge tispene ble drektige, og til fikk til 
sammen 16 nye ”Borgyer”. 

Ved fødselen lignet de både Boxere og 
”Borgyer”, 7 hadde stumphale og 9 hadde 
lang hale. 4 av de stumphalede var tisper. 

2. generasjon 

 

�
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En av tispene, kalt Jane, lignet veldig 
mye på en bokser, både som valp og 
som voksen, og hun hadde også 
bokserens lynne. Her hadde Dr 
Cattanach faktisk fått tilbake boxeren sin 
ved den første tilbakekrysningen! 

Jane ble paret med en omhyggelig 
utplukket hanne, for å unngå hvite valper. 
Hun fikk 8 valper, ingen ble hvite, og 5 hadde stumphale.  

3 dje generajson: 

 

 

 

 



�
 

30

 

 

 

 

 

 

 

I fjerde generasjon ble det født  
valper som  var tilnærmet 
utstillingskvalitet. Enkelte manglet litt 
boxer-fasong på hodet, andre fikk 
lang hale, men de var definitivt 
boxere! 

 

 

 

Så etter langt og nitidig arbeid fikk han offisiell 
stamtavle på en 4. generasjon stumphale boxer, 
Steynmere Hot Shot. Han ble tatt inn i Norge og 
brukt på tisper både her, og i andre land. 30 % av 
hans avkom fikk stumphaler, og han tilførte også 
boxerpopulasjonen nye ,friske gener. 

   

Dessverre innførte den tyske boxerklubben 
stumphale som diskvalifiserende feil i standarden 
i 2008, noe som antagelig setter en stopper for 

videre avl på stumphale boxere!    

Mimmi 
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 Kennel Cardigarden har importert fra Finland: 

”Geestland Dreamboat” 

Far: Aus Grand CH Kalora Bandelero 

Mor. Geestland`s Winner Whoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlagt  parring:  

Am Can Sv N UCh Nord-V, 07 NV-08  

Shadowalk Trademark 

               X 

 Astrantia`s Stary Eyes .     

 Parring forventet i slutten av juni. 

 
 

      

Kennel Cardigarden 
Mimmi og Helge Momrak 

3870 Fyresdal 

Tlf: 35 04 12 18   Mob: 476 72 078 

 www.123hjemmesider.no/cardigarden 
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Brev fra spesialutstillingens Cardigan-dommer 
 
I am really looking forward to judging Cardis, at the Norsk Welsh Corgi Klubb show, 
on August 16th, & have been asked to write a brief introduction.   
 
I have always shared my life with Corgis, as my father bought a Pembroke puppy, 
as a gift for my mother, the year before I was born. Another pet followed, but our 
first show dog did not join us until 1977, from the ‘Kaytop’ kennel, of Leila Moore. 
Minstrel was not bought as a show dog however, when we visited a few months 
later, Leila suggested we may have some fun with him so, in 1978, at the age of 13 
I entered the show ring for the first time. All these years later, through a mutual love 
of Corgis, Leila has become more than just a good friend & is, now, part of our 
family!  
 
My next Corgi was a Pembroke bitch bred, & given to me, by my father, who I now 
share the affix ‘Corben’ with. 'Corben  Carminetta’ (Twiglet) was a very sweet girl & 
I was devastated to lose her, whelping. I was 19 when I bred this, my first, litter in 
1985. 
 
Our friend, Ally Boughton (‘Rossacre’ Pembrokes) had purchased Twiglet’s younger 
sister. I will always be grateful, to Ally, for letting Truffles return, to my ownership. I 
had a great deal of fun with her, winning a Reserve C.C plus many other awards. 
She produced 3 litters, & was a super brood. One of her offspring was the Reserve 
C.C winning ‘Corben Golden Splendour of Cooneen’, owned by Joan & Cecil 
Williamson, in Northern Ireland. 
 
I then decided I wanted to show another breed, something that was my own idea. I 
seriously considered a Bassett Hound, however I had always been very fond of 
Sarah Taylor’s ‘Lees Blue Rose of Bymil’ who I’d met at her first show, when just 6 
months old. Sarah had kindly let me borrow Rose, for the Junior Handling class, & I 
was thrilled to come 1st, especially as I’d never handled a Cardi before. When I 
heard Rose was due to whelp her 2nd litter my mind was made up, I would love to 
have one of her babies. Luckily Sarah agreed I could have pick of the dog’s so, in 
1984 ‘Bymil Blue Thorn of Corben’ moved in. He quickly got his Junior Warrant, 
ending up with more than double the points required. He also won 2 Reserve C.C’s 
& we even had a go at obedience, but he was much better at it than me! I’m sure he 
could have gone far, with an experienced trainer. 
 
I may have intended to have only 1 Cardi but Dylan was so delightful, funny & 
intelligent, I was addicted so, in 1987 ‘Rhiwelli Moonlight at Corben’ arrived, from 
the late Eddie Young. He let me have pick of 2 litters & Bronwen certainly proved to 
be a valuable foundation bitch. She, like Dylan, won her Junior Warrant & a 
Reserve C.C, plus she was top Cardi Brood Bitch 1992, in the ‘Dog World’ 
Competition. 
 
Helping her win that award were ‘Ch.Corben Tri Try Again’ (Pugwash) winning 10 
C.C’s, & 9 Reserve C.C’s, & his litter sister, C.C winner ‘Corben Lavender Blue’ 
(Squiggle.) Pugwash was not only a top winner, himself, but had a great impact as 
a stud producing top winners, in most colours, & winning many Top Stud awards. 
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He was a ‘dog of a lifetime’ but his greatest value was as a friend & he is still 
missed, very much. I am pleased to say his children have gone on to produce many 
lovely grandchildren, around the world, so he is not forgotten. 
 
Squiggle had only 1 litter. Her son ‘Corben Tri To Please’ (Sam) owned by Gee 
Parker, won 2 C.C’s, including Crufts 1997, which was a thrill for Gee, & I.  
 
Squiggle’s daughter, ‘Corben Only Blue Will Do’ (Dotty) produced ‘Int, Fin & Est 
CH.Corben Tri For The Top’ (Topper) who proved useful, in Finland, for Meri Tuli 
Aalto’s Yardican kennel.  
 
Currently I am not exhibiting, but still have 2 Cardi companions, Reserve C.C 
winner ‘Corben One More Tri’ (Squiffy) who is Toppers brother, & ‘Tyci Trindod from 
Corben’ who is a ‘Tri Try Again’ granddaughter &, I can hardly believe, will also 
become a veteran this year. Hopefully a new baby will join us in the not too distant 
future. 
 
That’s my kennel history, as for judging I first awarded C.C’s, in Cardis, in 
November 2000 & I’m due to award my first set of C.C’s, in Pem’s on 18th July 
2009. I have also had the pleasure of judging Cardis, at Championship level, in 
France, Finland & Denmark.  
 
It is 21 years since I visited Norway so I’m very much looking forward to meeting up 
with old friends. 
 
Alison Benson 
‘Corben’ 
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Norsk Dobermann Klub , 1. januar 2009 
Dommer: Bodegård, Göran 
Pembroke: 5 
Hanhund:: 2 
Vovselia's Www Dot No, 1.VTK 1.VTKK 
CK 1.BHK BIR (4) 
Hansen, Ulf Egil 
 
Tispe: 3 
Znorkefrøken Av Lee Armand, 1.JK 1.JKK 
HP 
Normannseth, Elin  
 
Vovselia's Queen, 1.VTK 1.VTKK CK 
1.BTK BIM (4) 
Hansen, Ulf Egil 
 
Norsk Berner Sennenhundklubb , 11. 
januar 2009 
Dommer: Brace, Andrew 
Pembroke: 3 
Hanhund: 1 
Vovselia's Www Dot No, 1.VTK 1.VTKK 
HP 
Hansen, Ulf Egil 
 
Tispe: 2 
Znorkefrøken Av Lee Armand, 1.JK 1.JKK 
CERT 1.BTK BIR (4) 
Normannseth, Elin  
 
Vovselia's Queen, 1.VTK 1.VTKK CK 
2.BTK (3) 
Hansen, Ulf Egil 
 
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb , 31. 
januar 2009 
Dommer: Dodijns, Rony 
Pembroke: 5 
Hanhund: 3 
Spring Expectations Av Milkcreek, 1.UK 
1.UKK CERT 1.BHK BIR (4) 
Jørgensen, Liv Bakke  
 
Leite-Gård's Baros, 1.UK 2.UKK CK 
2.BHK (3) 
Serigstad, Jane  

 
 
 
Kongen A' Queens Av Lee Armand, 
1.CHK 1.CHKK CK 3.BHK (2) 
Løken, Vigdis Karlsen  
 
Tispe:2 
Sacaron Up-To-Date, 1.JK 2.JKK CK 
2.BTK (3) 
Serigstad, Jane  
 
Haywires Unity Of Light, 1.JK 1.JKK 
CERT 1.BTK BIM (4) 
Jørgensen, Liv Bakke  
 
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, 1. 
februar 2009 
Dommer: Kumpumäki, Veli-Pekka 
Pembroke: 5 
Hanhund: 2 
Spring Expectations Av Milkcreek, 1.UK 
1.UKK CERT 1.BHK BIR (4) 
Jørgensen, Liv Bakke  
 
Leite-Gård's Baros, 1.UK 2.UKK CK 
2.BHK (3) 
Serigstad, Jane  
 
Tispe: 3 
Sacaron Up-To-Date, 1.JK 2.JKK HP 
Serigstad, Jane  
 
Haywires Unity Of Light, 1.JK 1.JKK HP 
Jørgensen, Liv Bakke  
 
Charmed Phoebe, 1.AK 1.AKK CERT 
1.BTK BIM (4) 
Ljungquist, Caroline 
 
Ølen, Etne og Vindafjord HK 
14. februar 2009 
Dommer: Onstenk-Schenk, Ilona  
Cardigan: 4 
Hanhund: 2 
All Trade Rollercoaster, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BHK BIM (4) 
Nøkling, Tone Beate  
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Tispe: 2 
Yardican Glorious, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIR (4) 
Aarak, Per Morten  
 
Pembroke: 2 
Hanhund: 1 
Leite-Gård's Baros, 1.UK 1.UKK CERT 
1.BHK BIM (4) 
Serigstad, Jane  
 
Tispe: 1 
Sacaron Up-To-Date, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BTK BIR (4) 
Serigstad, Jane  
 
 
Norsk Boxerklubb, 14 februar 2009- 
Dommer: Ohm, Ingrid Prytz 
Cardigan: 1 
Hanhund: 1 
Golddigger, 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR 
(4) 
Hallblom, Lasse 
 
Pembroke: 3 
Tispe: 3 
Benfro's Molly Mischief, 1.JK 1.JKK HP 
Nesset, Ingvild/Alnæs, Siri 
 
Siggen's Apollonia, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIR (4) 
Vig, Ragnhild A. 
 
NKK, Bø I Telemark, 21. februar 2009 
Dommer: Campbell, Ralf D 
Cardigan: 6 
Hanhund: 2 
Golddigger, 1.JK 1.JKK CERT 2.BHK (3) 
Hallblom, Lasse 
 
Smultronbackens Kummin, 1.CHK 
1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR (5) 
Momrak, Heidi Engen 
 
Tispe: 4 
Imme's Delightful Blue, 1.JK 1.JKK HP 
Lie, Ingvild Ruud  
 
Pembroke: 11 
Hanhund: 5 
Siggen's Ferdinand, 1.JK 1.JKK HP 
Setsaas, Tore  
 

Spring Expectations Av Milkcreek, 1.UK 
1.UKK CERT 1.BHK CACIB BIR (8) 
Jørgensen, Liv Bakke  
 
Siggen's Yassir, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BHK R.CACIB  
Skaggs, Karen 
 
Havstad's Albin, 1.VTK 1.VTKK HP 
Kristiansen, Gunnvor  
 
Tispe: 6 
Haywires Unity Of Light, 1.JK 1.JKK 
CERT 1.BTK BIM (7) 
Jørgensen, Liv Bakke  
 
Siggen's Hera, 1.JK 2.JKK HP 
Solaas, Vera Elisabeth Tinnes  
 
Siggen's Elle Melle, 1.UK 1.UKK HP 
Wenaas, Aud Hege  
 
NKK, Bergen 21. mars 2009 
Dommer: Hindse, Jørgen 
Cardigan: 4 
Hanhund: 2 
All Trade Rollercoaster, 1.AK 1.AKK 
CERT 1.BHK CACIB BIR (4) 
Nøkling, Tone Beate  
 
Tispe: 2 
All Trade Stars And Stripes, 1.JK 1.JKK 
CERT 1.BTK BIM (4) 
Aarak, Per Morten  
 
Yardican Dreamade, 1.AK 1.AKK CK 
2.BTK (3) 
Øvergaard, Maria Christiane  
 
Pembroke: 2 
Hanhund: 1 
Leite-Gård's Baros, 1.UK 1.UKK CERT 
1.BHK CACIB BIR (4) 
Serigstad, Jane  
 
Tispe: 1 
Sacaron Up-To-Date, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BTK BIM (4) 
Serigstad, Jane  
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NKK, Harstad 16. april 2009 
Dommer: Butrimova, Kornelija 
Cardigan: 3 
Tispe: 3 
Imme's Buffy Ballerina, 1.CHK 2.CHKK 
CK 2.BTK R.CACIB (3) 
Drevik, Janne Døving  
 
Region's Jocund Kismet, 1.CHK 1.CHKK 
CERT 1.BTK CACIB BIR  
Tompuri, Minna & Jermu  
 
Pembroke: 1 
Tispe: 1 
Znorkefrøken Av Lee Armand, 1.UK 
1.UKK CERT 1.BTK CACIB BIR (4) 
Normannseth, Elin  
 
Norsk Dobermann Klubb, Stange 25. 
april 
Dommer: Wauben, John 
Cardigan: 5 
Hanhund: 1 
Golddigger, 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIM 
(4) 
Hallblom, Lasse 
 
Tispe: 4 
Chami, 1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR (4) 
Pettersen, Hilde  
 
Yardican Glorious, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BTK (3) 
Aarak, Per Morten  
 
Dommer: Nathan, Keith 
Pembroke: 10 
Hanhund: 3 
Spring Expectations Av Milkcreek, 1.AK 
1.AKK CERT 1.BHK BIM (4) – Ny Norsk 
Champion 
Jørgensen, Liv Bakke  
 
Siggen's Yassir, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BHK (3) 
Wilberg, Rita T. 
 
Vovselia's Www Dot No, 1.VTK 1.VTKK 
HP 
Hansen, Ul Egil 
 
 
 

Tispe: 7 
Siggen's Hazel, 1.JK 1.JKK CERT 1.BTK 
BIR (5) 
Wilberg, Julie  
Red Royalty´s Enshanting Elisabeth, 1.JK 
3.JKK HP 
Skoglund, Jennica 
 
Siggen's Elle Ville, 1.UK 1.UKK CK 3.BTK  
(3) 
Wilberg, Rita Tilley  
 
Siggen's Uptown Girl, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BTK (4) 
Wilberg, Julie  
 
Vovselia's Queen, 1.VTK 1.VTKK HP 
Hansen, Ul Egil 
 
NWCK, Stange, 26. april 
Dommer: Mathews, Alan 
Cardigan: 7 
Hanhund: 3 
Golddigger, 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR 
(5) 
Hallblom, Lasse 
 
Adonis' A Noble Lad, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BHK (3) 
Bjarkøy, Silje Katrine  
 
Tispe: 4 
All Trade Stars And Stripes, 1.JK 1.JKK 
CERT 2.BTK (3) 
Aarak, Per Morten  
 
Yardican Glorious, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIM (4) 
Aarak, Per Morten  
 
Pembroke: 17 
Hanhund: 6 
F-L Awesome Dickie, 1.JK 1.JKK CERT 
3.BHK (3) 
Nesset, Ingvild  
 
Siggen's Yassir, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK BIM (7) 
Wilberg, Rita Tilley  
 
Jonloran Jack Frost, 1.VTK 1.VTKK CK 
2.BHK (4) 
Alnæs, Siri/Brunsnes Rolf 
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Tispe: 11 
Siggen's Hazel, 1.JK 1.JKK CERT 1.BTK 
BIR (9) 
Wilberg, Julie  
 
F-L Adorable Gee Gee, 1.JK 2.JKK CK 
2.BTK (5) 
Vig, Ragnhild A. 
 
Siggen's Elle Ville, 1.UK 1.UKK CK 4.BTK 
(3) 
Wilberg, Rita Tilley  
 
Welcop´s Jasmine, 1.AK 1.AKK CK 
Skoglund, Jennica 
 
Siggen's Uptown Girl,  
1.CHK 1.CHKK CK 3.BTK  (4) 
Wilberg, Julie  
 
Vovselia's Queen, 1.VTK 1.VTKK CK – 
BIR Veteran 
Hansen, Ul Egil 
 
Sør-Rogaland Brukshund-Klubb , 1. 
mai 2009 
Dommer: Sloan, Marian 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
All Trade Stars And Stripes, 1.JK 1.JKK 
CERT 1.BTK (4) 
Aarak, Per Morten  
 
Pembroke: 7 
Hanhund: 4 
Leite-Gård's Baros, 1.UK 1.UKK CERT 
1.BHK BIM (4) 
Serigstad, Jane  
 
Leite-Gård's Neo, 1.CHK 2.CHKK CK 
3.BHK (2) 
Serigstad, Irene  
 
Leite-Gård's Winnie, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BHK (3) 
Tengesdal, Wenke 
 
Tispe: 3 
Sacaron Up-To-Date, 1.JK 1.JKK CK 
3.BTK (2) 
Serigstad, Jane  
 

Leite-Gård's Baronesse Beatrix, 1.UK 
1.UKK CERT 1.BTK BIR (5) 
Byrkja, Målrid 
 
Black Autumn Rose, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BTK (3) 
Serigstad, Irene  
Hammerfest Og Omegn Hundeklubb , 
2. mai 2009 
Dommer: Molin, Nils 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Imme's Buffy Ballerina, 1.CHK 2.CHKK 
CK 1.BTK BIR (4) 
Drevik, Janne Døving  
 
Vest-Finnmark Fuglehundklubb , 3. mai 
2009 
Dommer: Hansen, Kari Granaas 
Imme's Buffy Ballerina, 1.CHK 2.CHKK 
CK 1.BTK BIR (4) 
Drevik, Janne Døving  
 
NKK, Kristiansand, 9. mai 2009 
Dommer: Skok, Damir 
Cardigan: 3 
Hanhund: 1 
Adonis' A Noble Lad, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK CACIB BIM (4) 
Bjarkøy, Silje Katrine  
 
Tispe: 2 
Vistruphus Billie Jean, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BTK BIR (4) 
Lie, Ingvild Ruud  
 
Pembroke: 8 
Hanhund: 4 
Adam Theodor Heartbraker, 1.JK 1.JKK 
CK 2.BHK (3) 
Jørgensen, Liv Bakke  
 
Asto, 1.UK 1.UKK CERT 1.BHK CACIB 
BIM (4) 
Christoffersen, Anne  
 
Tispe: 4 
Siggen's Hazel, 1.JK 1.JKK CERT 1.BTK 
BIR (5) 
Wilberg, Julie  
 
Annwn's Tia Maria, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BTK CACIB (3)   Christoffersen, Anne  
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Karmøy Hundeklubb, 30. mai 2009 
Dommer: Germundsson, Ove 
Cardigan: 2 
Tispe: 2 
All Trade Stars And Stripes,, 1.JK 1.JKK 
HP 
Aarak, Per Morten  
 

Yardican Dreamade, 1.AK 1.AKK CERT 
1.BTK BIR (4) 
Aarak, Per Morten  
 
Pembroke: 1 
Tispe: 1 
Leite-Gård's Diva,  1.JK 1.JKK CERT 
1.BTK BIR (4) 
Solheim, Endre Johs  
 

 
 
 

 
Bildet er fra en blodsporprøve i Skodje 30.mai og viser N S UCH N VCH 
Aberlee's Annies Song som fikk 1.Pr med HP og ble Prøvens beste hund. 
Fører er Helge Solberg. 



�
 

39

 

 

 
 

CARDIGAN 
 

Hannhund Tispe 
 

1 Goldigger 13/3 1 Immes Buffy Ballerina 12/3 
2 Adonis A Noble Lad     7/2 2 All Trade Stars and Stripes 11/3 
3 Smultronbackens Kummin 5/1 3 Yardican Glorious 11/3 
4 All Trade Rollercoster 4/1 4 Chami 4/1 
   4 Vistruphus Billie Jean 4/1 
   4 Yardican Dreamade 4/1 

 
 

 

 

PEMBROKE 
  

 

Hannhund Tispe 
 

1 Spring Expectations Av Milkcreek 20/4 1 Siggens Hazel  19/3 
2 Leite-Gårds Baros 18/5 2 Saracon Up to Date 13/4 
3 Siggens Yassir 15/3 3 Haywires Unity of Light 11/2 
4 Asto 4/1 4 Siggens Uptown Girl 8/2 
4 Jonloran Jack Frost 4/1 4 Znorkefrøken av LeeArmand 8/2 
4 Vovselias www Dot No 4/1 6 Vovselias Queen 7/2 
7 Adam Theodor Heartbreaker 3/1 7 Siggens Elleville  6/2 
7 F-L Awesome Dickie 3/1 8 F-L Adorable Gee Gee 5/1 
7 Leite-Gårds Winnie 3/1 8 Leite-Gårds Baronesse Beateix 5/1 

10 Kongen av Queens av LeeArmand 2/1 10 Charmed Phoebe 4/1 
10 Leite-Gård Neo 2/1 10 Leite-Gårds Diva 4/1 
   10 Siggens Apollonia 4/1 
   13 Annwns Tia Maria 3/1 
   13 Black Autumn Rose  3/1 
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Pembroke 
 
 
Far: NV-07 SV-08 GB N UCH Siggen’s Doffen 
Mor:  SV-08 AUS S UCH Cuuchin Born to Enchant 
 4 valper født 17. april 2009 
 2 hanner, begge med hale, 1 tricolor – 1 rød/hvit 
 2 tisper, en med hale, en stump, begge tricolor  
Henv.: Kennel CiMaith 
 Åse og Finn Myrvold, Bratsberg 
 Tlf. 951 97 250 
 Web: http://www.cimaith.no/  
 E-post: finnmyrv@online.no  
 
 
Far: N UCH NV-06 Cymar’s Aurora  
Mor: Annwn’s Winnie The Pooh 
 3 valper født 10. april 2009 - alle rød/hvite 
 1 tispe stump, 2 hanner (1 stump) -1 hann for salg 
Henv. Kennel Cymar 
 Hanne Tvestad, 7320 Fannrem 
 Tlf. 900 56 889 
 Web: www.freewebs.com/kennelcymar/ 
 E-post: cymar@online.no  
 
Far:  N S Am UCH Siggen's Yassir 
Mor:  Siggen’s Angel 

 4 valper født 7.mai 2009 – alle rød/hvite 
 3 hanner (alle stump) 1 tispe (stump) 

Henv.:  Kennel Welincha 
 Ragnhild Belgen, 1860 Trøgstad 
 Tlf.: 69 82 51 24, mob. 911 21 091 
 Web: http://www.welincha-kennel.com/  
 E-post: welincha@online.no 
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Cardigan 
 
Far:  8����=�	���>���	  
Mor:  ����?���2���>	����@���������#��������  

 3 valper født 9. juni 2009 
 1 hannhund og 2 tisper, alle brindle 
Henv.:  Fromax Kennel 
 .��	������#����9�	��#����'�	���  
 Tlf.: 4)*�,-�,,��/�6/  
 Web: "����00111!
	���A!��  
 E-post: �����B
	���A!��  
 
 

Pembroke 
 
 
Hannhund:  N S uch Spring Expectations av Milkcreek 
Tispe:  Noble Baguette Indra 
 Paret 8. mai 2009 
Henv.: Kennel Storfoten 
 Liv Bakke Jørgensen. 3180 Nykirke 
 Mobil: 90987285 
 Web: www.kennelstorfoten.no 
 E-post: lbak@online.no 
 
 
Hannhund: US S UCH. Nebriowa Cole Haan 
Tispe: Siggen’s Elle Ville (3cert,1 CACIB) 
 Paret 10.mai 2009 
Henv.  Kennel Siggen 
 Rita Tilley og Leif-Herman Wilberg, 1920 Sørumsand 
 Tlf.: 63 82 61 17- 900 84 320 (R)- 970 27 566 (L-H) 
 Web: www.kennelsiggen.com/  
 E-post: kesiggen@online.no 
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Cardigan 
 
 
Hannhund: N UCH Yardican Cardiridge Eri Epeli (brindle) 
Tispe:  NordJV-06 Yardican Dreamade (brindle) 
 Paret 8.mai 2009 
 
Hannhund: Am Can N S Uch NordV-07 NV-08 Shadowalk Trademark 

(brindle) 
Tispe:  Nuch NV-07 NordV-07 All Trade Quit or Double  
 (trefarget) 
 Paret 15. mai 2009 
 
Henv.begge: Kennel All Trade 
 Ingrid Ohm Prytz, Nedre Vats 
 tlf. 52 76 20 49 eller 917 14 996 
 Web: http://www.alltrade.no/  
 E-post: alltrade@hesbynett.no  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

S UCH 
Siggens Dooley 
 
Eiere: 
Britt-Inger Chliffordson, 
Sverige 
og Rita Tilley Wilberg
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Cardigan 
 
Cardigan tispe, (snart) 5 år gammel, ønskes omplassert.  
  
Aia er kvikk og livlig, elsker ball, pinner og bading. For den som vinner hjertet til Aia 
vil hun bli verdens mest trofaste og hengivne hund. Går løs i skog og mark og 
forsvinner aldri ut av syne. Kommer som et skudd når du roper.  
 
På minus-siden så er hun en ”skravlete” og ei voktende dame, noe som muligens vil 
endre seg i et roligere hjem enn her, hvor det alltid foregår et eller annet.  
  
Jeg ser for meg at hun vil passe i et hjem med godt voksne, rolige mennesker, som 
har erfaring med hunder fra før, og som ønsker seg en trofast turkamerat. 
  
Henvendelse : Kennel Cardigarden  - Mimmi Momrak 
Tlf: 35 04 12 18 / mob 476 72 078 
Web: www.123hjemmeside.no/cardigarden  
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Baksidefoto:3 mnd. gamle Cardigarden`s Bull`s Eye (treffende navn her!). 
Eier: Julie Hermansen fra Kristiansand.
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B-ECONOMIQUE  

 
 
 

 
Returadresse:    
NORSK WELSH CORGI  KLUBB 
Postboks 5239  Majorstua 
NO-0303 Oslo 


