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       CORGIPOST 

kommer ut med  
4 nummer i året 

 
Ca.  Februar 

Juni 
September 
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MANUSFRISTER: 

 
Den 1. i hver 

utgivelsesmåned. 
 

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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   FORMANNEN HAR ORDET OG 
 
 
 
 
 

-OG SKUTA FORTSETTER ETTER OPPSTAKET KURS  
 
Så gikk kapteinen i land og overlot skuta til resten av mannskapet.  
Etter å ha hatt alle stillinger og små drittjobber ombord og også som 
megler i land til tider i ca 30 år, fant jeg ut at det nå seiles i smult 
farvann og til anløp i kjente havner og at det egentlig ikke var bruk 
for gamlingen lenger. Det skal heller ikke legges skjul på at det var 
mye mer heime som var ugjort og mer spennende å bruke den tida 
en har igjen på. De siste anløpene (Nes og Morokulien) forløp veldig 
bra spesielt takket være utmerket mannskap og suverene sjauere i 
land. Rederiet tror jeg, har forbedret sin økonomi veldig bra etter 
seilingen dette året. 
 
Jeg lot altså klubben i stikken utenfor fastlagt tidspunkt, men har ikke 
dårlig samvittighet for det.  Hadde egentlig tenkt å si takk for meg i 
mai.  Det ville nok vært litt for dramatisk med de store utstillingene 
foran oss og som jeg hadde hatt litt avgjørende innflytelse på.  
 
At jeg kom inn som formann i fjor, var nok delvis på grunn av at det 
ikke var villige kandidater på blokka til valgkomiteen.  Om det blir noe 
bedre ved neste korsveg, gjenstår å se.  Dette er et problem som 
mange klubber kommer til å streve med i tida som kommer.  Tids-
klemma tror jeg vi bare har sett begynnelsen på. Det som bekymrer 
med mest er, fornyelsen i klubben vår.  Her må det forsøkes med 
noen krafttak med tanke på både flere medlemmer, men ikke minst 
flere oppdrettere. Jeg kommer til å bivåne dette spent fra sidelinja. 
 
Helt ute av hundeverdenen er jeg ikke.  Sitter i to komiteer i NKK 
som skal vurdere lovendringer i NKK og likeså se på lovforslag 
innsendt fra klubbene.  Ellers blir det prioritert tid til hage og slekt.  
 
Takk for meg og lykke til videre  
   
Olav. 
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Denne sommeren har vært preget av misnøye med været for folk i 
Sør-Norge. For vår egen del, og ikke minst for hundene våre har det 
vært en helt grei sommer! Vi har sluppet glovarme og pesende 
ettermiddager og kvelder i stue og soverom, og heller hatt passe 
tempererte dager og kvelder, ypperlig for våre firbente venner! 
 
For det er jo sånn at har man hund(er) så blir det en livsstil og mye av 
fritida dreier seg om dem. For vår egen del har vi (Gry og u.tegnede) 
feriert i Norge i år, med div. hytteovernattinger rundt om. For oss er 
det en selvfølge å ta med corgiene våre men vi vet at det slett ikke er 
tilfellet for alle hundeeiere. 
 
Det har vært 2 mnd. med høy aktivitet i corgiklubben vår i sommer, 
fra Nes-utstillingen i juni, til Morokulien i begynnelsen av august og 
nå nylig Corgiens dag. Det kreves mye innsats av en liten klubb å ha 
så tett med aktiviteter og det kan nok slite på noen og en hver. Derfor 
håper jeg at flere nye corgieeiere, spesielt de som har begynt å delta 
litt på utstillinger, å melde seg ”til tjeneste” for å bidra til alle små og 
store oppgaver ved disse arrangementene. På denne måten kan vi 
sikre at Corgiklubben også i framtida vil ha evne til å arrangere 
utstillinger og få vist at vi har en aktiv og oppegående klubb for 
rasene våre. 
 
Nå blir dette kanskje ekstra aktuelt, da jeg nærmest i skrivende stund 
får melding om at vår formann må kaste inn håndkledet (se 
Formannen har ordet). Olav skal ha stor takk for det kjempe-arbeidet 
han har nedlagt for klubben i mange år. Jeg er sikker på at han med 
sine kunnskaper og kontaktnett vil være til nytte for styret og klubben 
også framover, men praktisk/fysisk arbeid må nok vi andre sørge for! 
 
Ha en god høst! 
 

   Richard. 
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LYST TIL Å LÆRE MER OM BLODSPOR???? 
 

       NWCK arrangerer medlemsmøte m/ skogsdag hvor vi tilbyr enkel  
innføring i blodspor. 

Instruktører Kari Aasgaard og Tor Johan Hatlehol. 
 

 
(foto fra corgiweb) 

 
Vi møtes lørdag 29 september.07 kl 0900 på gården til Vigdis og Ole 
Einar Løken. 
 
Her får vi først en teoretisk innføring i kunsten å gå blodspor, og etter 
dette går turen ut i skogen, hvor alle vil få anledning til å prøve og gå 
spor. Ta med: 
 Stol  Mat og drikke 
   (klubben holder engangsgriller) 
 Varme klær  Godt humør 
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 Har du langline og sele, så ta med det også! 
  
For å få en viss oversikt over hvor stort skogsområde vi trenger (sporene 
må legges minimum 3 timer før vi kan starte treningen), ser vi oss nødt til 
å ta påmeldinger.   
 
Påmelding til Vigdis Løken. E-mail: vigdis.loken@c2i.net eller ring 950 
52 462. Påmeldingsfrist: 25 september/07 

 
Møt opp, dette blir gøy!              

 
Kjøreanvisning: 
Fra sør:  Kjør E6 nordover til avkjøring mot Råholt.  Ta av mot Råholt, kjør til 
du får Rema 1000 på høyre hånd, Tobis interiør og Europris på venstre hånd. 
(rundkjøring nr 3). Ta til høyre i rundkjøring ned Nyvegen. I T-kryss etter 
lang bakke ta til venstre, hold denne vegen til du kommer til en nedlagt butikk 
på venstre hånd, ta til høyre mot Bøn Stasjon, kjør ned og over stasjon, kjør så 
ca 200 meter, ta brått til venstre opp Løkenvegen.  Da er det første gård på 
høyre hånd. Gule hus og en gjeng bernere og en eplekjekk corgi i hagen. (GPS 
vil antakelig ta dere en annen veg)  
 
Fra Nord: 
Kjør E6 igjennom Eidsvoll tunnelen, ta av til høyre rett etter tunellen. I 
rundkjøring, ta til høyre, kjør denne vegen til du kommer til rundkjøring ved 
Rema 1000( du passerer Eidsvollbygningen og kjører videre forbi den). Rema 
1000 er nå på venstre hånd, ta til venstre i rundkjøring, og følg beskrivelsen 
over. (GPS vil antakelig prøve en annen veg) 
 
Kommer du fra Vormsund: 
Kjør til Eidsvoll, ta til venstre rett etter den nye brua, kjør over bru, ta til 
høyre rett etter brua, mot Dal.  Kjør til du kommer til fartsdumper og en 40 
sone, ta til høyre( ved Finstad skole) mot Bøn Stasjon. Kjør ca 1,5 km. Vi er 
siste gård på venstre hånd.     Velkommen! 
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Nes 2007 

 
Atter en gang ……. 
Og det er bare en gang igjen. Vi har hatt et godt og hyggelig 
samarbeid med Nes hundeklubb på Brårud skole i flere år. 
Til neste år er det siste gang. Det syntes jeg er leit, for det har vært 
utrolig hyggelige folk, og de har vært veldig lette å samarbeide med.  
Som vanlig dro jeg opp til Rita og Læffen kvelden i forveien. Det ble 
tidlig nok å starte lørdag morgen allikevel. Jeg hadde med meg min 
niese Linda som skulle hjelpe meg på kjøkkenet. Bortsett fra å stille 
ut hundene mine, hadde jeg også i år ansvar for at alle dommerne, 
skriverne og ringsekretærene fikk også litt frokost for de som ønsket 
det. Men min hovedoppgave var å ha klar lunch til alle etter at de var 
ferdige i ringene. 
Det var supermange som hadde meldt seg på utstilling denne 
helgen. Alt i alt var det meldt på ca 1120 hunder  og det var 88 
forskjellige raser på begge dagene. Værgudene sviktet oss ikke de 
heller, det var et perfekt utstillingsvær på lørdag. Akkurat passe 
varmt, og akkurat passe sol. Noen skyer her og der. Dommer på vår 
rase denne dagen var Miroslaw Redlicki fra Polen. Det ble ikke så 
god tid til å stille hunden før lunch. Vi hadde nok litt for sent frammøte 
i ringen. Det blir kanskje tatt hensyn til det til neste år. Heldigvis 
hadde jeg med meg Linda. Hun gjorde en strålende jobb. Uten henne 
hadde det blitt kaos. Om kvelden etter utstillingen var det som alltid 
åpent hus hos Wilberg. Grillmat, god drikke og hyggelig prat. Nå har 
vi blitt så store at vi legger oss i normal tid. Det var å stå tidlig opp 
igjen dagen etter også. Samarbeidet mellom klubbene går ut på at vi 
har de samme oppgavene begge dagene. Det går greit. Så slipper vi 
å finne opp hjulet begge dagene. Rutinen er innkjørt. Dessverre var vi 
ikke så heldige med været på dag to, som var ”vår” dag. Dommer 
denne dagen for vår rase var Manuel Borges fra Portugal. Det var 
meldt på 2 cardigan og 16 pembroke. Det småregnet litt med jevne 
mellomrom hele dagen. Dessverre mer enn noen gang da det var 
den store ringen. Men du verden så mange mennesker som var igjen 
og så på de store og sist resultatene. Det er moro for de som vinner 
at det er noen igjen og klapper. En ting til som var veldig positivt på 
denne utstillingen, var at arrangørene hadde vært strenge med de 
som har med seg telt på utstilling. Klart det er praktisk og veldig 



 9 

koselig med telt. Har full forståelse for det. Men, det må kunne gå an 
å sette  
teltene i utkanten av området. For det første ser det ikke noe 
innbydende ut å komme til en plass og bare se telt. Man kan jo 
begynne å lure på om man har kommet feil, og havnet på en 
campingplass isteden. For de som kommer bare for å se på hunder 
og snuse litt på vår verden, må jo få helt aversjon. Og for det andre 
blir jo ikke teltene alltid flyttet om eieren er ferdig i ringen heller. Det 
er jo utrolig egoistisk. Hvor skal vi som kommer etterpå gjøre av oss 
da? På Nes var det helt fint, og det fungerte også fint for alle. Skulle 
ønske flere arrangører ville ta lærdom av det. Oppryddingen gikk 
også veldig fint for seg. Vi ble ferdige i normal og ønskelig tid. Altså, 
det var et vellykket arrangement. Resultater fra begge utstillingene er 
å finne et annet sted i bladet. 
 
 
                                                      Synnøve  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fra noen av ringene, før alle var på plass 
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En gammel mann 
 

24 oktober er han 14 år. Omgjort i hundeår er han over hundre.  Jeg vil så 
gjerne skrive litt om han nå mens han ennå lever. Håper han får enda noen 
år. Men alt kan skje i en så høy alder, og jeg er innstilt på det. Han er født her 
i huset, og har alltid vært en snill og en spesiell fyr. Jeg snakker om 
Stompen’s Herman. Hans mor var en import fra England, og het Malsis Sweet 
Girl. Vi kalte henne bare for Marion. 
Hun fikk sine fire valper som ventet. Det fant vi ut etterpå. Vi hadde tenkt at de 
skulle komme et par dager senere. Jeg hadde reist på jentetur til Stockholm 
med Rita Wilberg. Skulle bare være der i helgen, og hadde regnet med å ta 
imot valper da jeg kom hjem igjen.. Så stor var overraskelsen da jeg ringte 
hjem til Ruff og han var midt i fødselen. Det likte han dårlig. Ville nok hatt meg 
der. Heldigvis gikk alt bra. Og lille Herman var født. Oppkalt etter en stor 
oppdretter i corgiverdenen. 
Som unggutt var han veldig puslete. Var dårlig til å spise. Og utviklet seg sent. 
Men han kom, og han kom godt. Han har også etter hvert blitt far til mengde 
pene barn. Han har også gitt videre stomphalen som han var så heldig å arve 
etter sin mor. Han har alltid vært glad i snø og vinter. Ble med på lange 
skiturer. Nedover bakkene ville han  gjerne sitte i sekken eller henge mellom 
bena på oss. Han var, og er fremdeles veldig flink til å bære sekk selv. Det er 
stas for han at han kan bære appelsinene våre og kjeksen til seg og de to 
andre på tur. Pysete var han også. Om en annen hund la opp til kamp, og det 
ble litt munnhuggeri, så kom skuespillertalentet fram. Da kunne han begynne 
å halte. Det var så synd på han. Husker Ruff bar han på nakken en lang 
fjelltur vi var på. Han kunne altså ikke gå. Jeg var veldig bekymret. Og ville til 
veterinær. Trodde benet var alvorlig skadet. Det ble tatt røntgenbilde, og foten 
ble barbert. Ingen tegn til noen ting. Nei vel tenkte Herman. Da får jeg vel gå 
ut da! Og det gjorde han. Ferdig med haltingen for denne gangen. Ellers har 
han hatt forkjærlighet for bein. Ikke sine egne alltid. Helst andres. Og helst 
menneskebein. Eller rettere sagt føtter. Det er nok av de som har fått erfare 
det. Å sitte litt urolig med bena under bordet er ikke bra. 0g for all del, kom 
ikke bort i han. Det skal han ha seg frabedt. Blant de heldige var bl.a. Ruff en 
gang. Ellers kan jeg nevne min mor, noen dansende gjester hos oss en gang. 
Og for ikke å glemme Rita Wilberg. Hun har stadig vært utsatt. Og nå nylig ble 
hennes mann og  Hermans navnbror, Leif-Herman så uheldig å snuble over 
han. Det vil si han hang fast i tennene hans og gikk ned i knestående. Veldig 
komisk å se på, men sikkert ikke så deilig for tærne til Læffen. Uff, det er godt 
at hunden er blitt så gammel, ellers er det ikke godt å si hva som kunne ha 
skjedd. Skjønner egentlig ikke at han kan ta så godt for seg. Han var nemlig 
hos ”tannlegen” for et drøyt år siden og fikk fjernet hele 8 tenner. Han er frisk 
og er med på akkurat de samme turene enda, det står litt dårlig til med 
hørselen. Og synet er heller ikke det samme lenger. Kroppen er heller ikke så 
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kjekk å se på. Har liksom blitt litt tynnere over hoftene. Litt hvit i barten har 
han vel også blitt. Men han er like god. Maser og graver meg på beina, tigger 
og skal ha full oppmerksomhet hele tiden. Når han er våken da. Han sover 
mye. Men han er veldig oppdatert. Har fått egen mobiltelefon med eget 
nummer. Så nå kan alle ringe til han. Egentlig fikk han telefon av mine gode 
venner og nabo Anne-Vigdis og Øystein Melkild. Årsaken var at han ble borte 
for meg på hytta nå i høst. Det var mørkt, yr i været og tåkete. Jeg går ikke 
langt på siste tisseturen. Det finnes ikke noe form for lys på veien. Bare min 
hodelykt .Veien fram gikk greit. På veien tilbake var han plutselig ute av syne. 
Pokker, tenkte jeg. Bruker alltid å ha på refleks og blinkelys på hundene i 
mørket der oppe. Hadde vært ute av mønsteret i sommer. Tenkte ikke på det. 
Nå var det for sent. Hadde han gått forbi meg kanskje? Jeg gikk tilbake på 
hytta. Der var han ikke. Så gikk jeg tilbake igjen. Litt lenger enn vi hadde gått, 
i tilfelle han hadde fortsatt og ikke skjønt at jeg hadde snudd. Nei, ingen 
Herman. Jeg tilbake på hytta igjen. Nei, å nei ingen der. Da tok jeg bilen. Den 
lyste i hvert fall godt opp. Kjørte enda lenger enn jeg gikk. Null resultat. Da 
begynte jeg å bli engstelig. Tenkte at han fant vel tilbake selv. Har jo gått den 
veien hundre ganger. Men han er jo ustø når han står på tre og tisser. 
Kanskje han kan velte og triller utfor veien. Hvilke tanker man får i panikken. 
Jeg måtte gå igjen. Nå hadde det gått en time. Med hjerte i halsen og høyt 
blodtrykk hørte jeg ut i natten navnet mitt ljome. Da var jeg nesten tilbake på 
hytta igjen. Min gamle far hadde etter en lang stund fattet problemet, og 
syntes han fikk ta seg en titt ut. Og hvem satt der. Rett utenfor døra. Bare en 
vet hvor han hadde vært. Når denne historien ble fortalt til mine venner, 
hadde de bare en kommentar: ”Han må få seg telefon så du kan ringe ham.” 
Og sånn ble det. Den henger rundt halsen hans, og den ringer og ringer. Men 
tror dere han tar den? 

 
                                                                               Synnøve 
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NWCKs hovedutstilling på Morokulien 
 
For fjerde gang ble klubbens hovedutstilling arrangert på Morokulien 
samtidig med Svenska corgiklubben. Disse utstillingene er gjerne 
veldig sosiale og hyggelige, da de fleste kommer på fredag kveld og 
blir til søndag. Deltagerne var såpass mange at det måtte bli litt 
spredning på bostedene, men de fleste bodde enten på Grensrasta 
ved Charlottenberg eller i hytter ved utstillingsplasen på Morokulien.  
 
For vår egen del var dette siste helgen i sommerferien og vi (dvs. Gry 
Moen) hadde brukt mye av fredagen til å handle inn til kafeteriasalget. 
På kvelden traff vi Olav Hedne som hadde hentet dommerne og fått de 
innlosjert på motell. Sammen med bl.a. Ulf Hansen, Rolf Brunsnæs og 
Ingrid P.Ohm hadde han sørget for at ringer, telt etc. stod klart til 
lørdagen. En middag sammen på motellet smakte da bra.  
 
Vår klubb hadde utstilling først, på lørdagen som startet bra med 
lettskyet og passe varmt vær. Hele 47 Cardigans og 54 Pembrokes var 
påmeldt. Dommere var hhv. Stephanie Hedgepath og Patric Ormos.  
De dømte kanskje litt strengt etter noens (norske?) mening, i allefall 
ble det flere og flere norske corgier som ble plassert bakover i rekka 
utover dagen. Dette ble mer finnenes og svenskenes dag, med et 
unntak: Veteranen Nelly (til Synnøve Miltvedt) ble beste vet. denne 
dagen. Noen norske 2. plasseringer ble det jo også, se resultater 
lenger bak i bladet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Nelly” ble BIS-veteran              - og Annette BIS vaffelsteker 
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Klubben vår sto for kafeteriaen begge dagene, og Annette Kronholm 
stilte opp her begge dagene og gjorde en flott innsats, stor takk til 
henne! Takk også til Finn, som så ofte før igjen sørget for 
speakertjeneste og musikk. Få kan som han krydre meldinger og 
oppfordinger med sin lune trønderske humor.  
 
På lørdagskvelden samlet vi oss til middag på kafeteriaen ved 
utstillingsstedet, og den var helt utmerket. Under middagen holdt Olav 
en tale til dommere og deltagere, deretter ble gaver overrakt til 
dommerne. Dommerne holdt hver sin interessante og litt 
tankevekkende tale om sine erfaringer hjemme og sammenligning med 
nordisk corgiavl. Særlig kan nevnes fra Dr.Ormos hans inntrykk av 
hvor god stemning og godt miljø vi har på våre utstillinger i forhold til i 
USA, der det hele er mer ”serious business” og noe spissere albuer. 

Richard      
 

 
 
 
 
 
 
   
  
BIS unghund 
 
   
   
   
   
   
   
   
  
Beste pembroke  
hannhund 
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      Finske  
      Geestlands   
      Kitimat (til høyre)  
      ble BIS    
         
      Julie Wilberg   
      med sin Siggens  
      Uptown Girl ble Pembroke-
      BIR og BIS-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Beste valp kåres 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
       Norsk-svensk  
                                                              samling på 
      sidelinja 
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                Fam.  Wilberg 
       var på plass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
               
 
 
 
       Noen av våre  
                finske venner 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
              
Fra middagen 
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  RESERVE 

   C.A.C.I.B. 
                   

 
NORSK KENNEL KLUB 

 
 

CACIB- TRØBBEL. 
 
Jeg har alltid trodd at det har vært automatikk i at den hunden som får 
reserve-CACIB etter en CACIB-vinner som er internasjonal champion, 
fikk tilsendt CACIB fra FCI når utstillingspapirene kom dit. 
 
Men etter å ha gått og ventet på et CACIB i mer enn 7 måneder, 
sendte jeg enforespørsel til FCIs sekretariat om når jeg kunne forvente 
å få tilsendt dette dokumentet. 
 
Stor ble min forbauselse da jeg fikk svaret at dette ikke gikk 
automatisk. Jeg måtte skriftlig sende FCI en søknad. 
Søknaden skulle inneholde hvilken utstilling, sted, tidspunkt og hvilken 
dommer som hadde dømt. Alle opplysninger om min hund (kopi av 
stamtavlen i tre ledd) måtte også følge med. Kritikken fra utstillingen 
var også ønsket – og noe som var veldig viktig, katalognummeret på 
både min hund og den internasjonale championen. 
 
Jeg sendte FCI alt dette via e-post, men fikk svar tilbake at de kun 
mottok slike søknader pr. post! Dette ble gjort - og etter en stund fikk 
jeg beskjed om at de hadde gitt arrangørlandet beskjed om at min 
hund skulle ha CACIB. Nå har jeg ventet nye to måneder, men ingen 
CACIB har dumpet ned i postkassen. Nå er det snart tid for å melde på 
samme utstilling igjen. Kanskje det er det de venter på – at jeg 
kommer selv og henter det i deres sekretariat slik at de sparer 
portoen? 
 
Rita Tilley Wilberg    
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STRIKKEOPPSKRIFTER. 
 
En av mine hovedinteresser er å strikke. De som har vært aktive i 
Corgiklubben en stund og kjenner meg, vet at jeg også stikker 
forskjellige plagg med corgimønster på. Jeg har vært så heldig og fått 
flere fine corgimønster fra England. 
 
Disse mønstrene egner seg både til broderi og strikking.  
Jeg har: Cardigan og Pembroke valp, voksen Pembroke og corgi 
tøfler. 
  
Hvis noen er interessert er 
det bare å ta kontakt så 
sender jeg mønstrene. 
 
                                                               
Hilsen  
Gry Moen 
                      
Tlf: 41322591    
E post: 
gry.moen@online.no  
            
  
 
 
 
 
 
 
 
   
    Redaktøren i Corgipost er  
    motvillig fotomodell 
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STAFETTPINNEN 
 
 
Mitt navn er Bente Espevold- en kvinne midt i sin beste alder,☺  født 
og oppvokst i Harstad, nå bosatt på Bømlo – en øy i havgapet på 
vestlandet…OG den heldige eier av to pembroke tisper. 
 
Jeg er vokst opp med schäferhunder og det har alltid vært hunden i 
mitt hjerte. Det var ingen over og ingen ved siden - helt til jeg ble kjent 
med min første corgie. Min første egne schäfer fikk jeg i 1974, og 
siden har det blitt mange hunder og sterkt engasjement for rasen. 
Mange tillitsverv har det blitt innen raseklubben. - bla.”grunnlegger” av 
Norsk Schäferhund klubb avd. Harstad og omegn, sekretær, redaktør 
og styremedlem i avd. Bergen med mer. 
 
 Mens jeg bodde nordpå og var på utstilling i Mo i Rana en gang midt 
på 80-tallet, ble jeg kjent med corgien Tilda (Siggens oppdrettet), som 
var i eie hos schäferhund dommer Johnny Johnsen og hans frue 
Frøydis. Og gjett om jeg smeltet.!!!! Den tispen var en stor 
personlighet, og hadde en autoritet som satte en hver hund ut i sjakk 
matt bare med sin holdning. Hun var en dronning! Der og da besluttet 
jeg at en SÅNN hund skal jeg ha en gang…  og slik ble det etter 
hvert… Men ting tar tid. Jeg var enda i mange år inni i min schäfer 
”boble”, hadde mange hunder og corgien ble lagt litt på ”vent”. 
 
En schäfer krever et par timer mosjon daglig, i helgene bar det i vei på 
utstilling, og inni mellom et valpekull i ny og ne. I tillegg fungerer jeg 
som ringsekretær for ulike hundeklubber når jeg har anledning. Det tar 
jeg som en del av veien å gå for en gang å kanskje kunne bli dommer, 
da i første omgang for den rasen som jeg foreløpig kan mest om.. 
nemlig schäferhunden. Om jeg lykkes med det, kan jo autorisasjoner 
utvides og kanskje jeg kan bli corgie dommer også en gang når jeg blir 
stor jente. ☺ Den som lever får se…. 
 
Da den nye hundeloven trådde i kraft var tiden inne for å begynne å 
tenke seriøst på å anskaffe en corgie. Hundeloven sier klart at den 
som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med 
hunden. Eventuelt må vedkommende ledsages av noen som har slik 
kontroll. Det er altså ikke akseptabelt at et barn går alene med en stor 
hund i bånd dersom barnet ikke er i stand til å ha full kontroll med 
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hunden. Jeg vurderte det nemlig dit hen at min 12 år gamle sønn som 
elsket å gå på tur i skogen med mine veldresserte schäferhunder, ikke 
lengre kunne gis anledning til dette. Til tross for at han ALDRI hadde 
vært ute for noen uheldige episoder. Vi måtte altså skaffe oss en 
mindre hund som han kunne ha kontroll over i gitte uønskede 
situasjoner. Dette skulle bli hans turkamerat, men mors ansvar.  
 
Imidlertid skulle det ikke være bare- bare å kjøpe seg en corgie sånn i 
full fart. Jeg hadde listen over det som var et ”must” av krav til foreldre 
dyr osv. før jeg startet min ringerunde til de oppdrettere som jeg mente 
kunne tilby meg det jeg var ute etter. Jeg skulle nemlig ha en rød og 
hvit tispe MED STUMP, etter sunne og friske foreldre som også skulle 
være høyt premierte. På mine ringerunder var de fleste krav lette å 
innfri, men å få stump skulle vise seg å ta tid. Etter å ha stått på vente 
lister etter parringer, ble skuffelsen stor mange ganger da det sjelden 
dukket opp stump, og om det gjorde det så skulle enten oppdretteren 
ha den selv, eller så hadde noen andre vært før meg i køen. 
 
Etter ett år med leting fikk jeg tilbud om en stump (veldig stump= 
absolutt ingenting hale..) fra kennel Leite-Gård hos Målfrid Byrkja i 
Stavanger. Så i januar 2005 ble jeg eier av min første corgie, 
Waneska.  
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Waneska har vært en fornøyelse å ha fra dag en. Ei artig ”tøtta” med 
mye motor. Hun lar seg ikke stoppe av noen ting og har en arbeidslyst 
som en hver brukshund kan misunne henne. Hun er pratsom og har 
meninger om mangt og meget. Og hun gir uttrykk for det meste 
gjennom både verbalt og kroppslig språk. Uten å være ei kneldrebikkje 
altså. Waneska er trent utelukkende gjennom klikker trening og kun 
positive forsterkere så hun er en oppfinnsom, kreativ og glad dame. Å 
hvilken lykke å bare være til…….. 
 
Jeg har alltid vært nøye på at hundene mine ikke skulle bli overvektige. 
Her har jeg full dags jobb med Waneska. Hun spiser ALT, både det 
hun skal og det hun ikke skal. Kattebæsj er jo til min store fortvilelse en 
delikatesse for henne. Og skulle det ligge noen rester igjen når hun er 
ferdig å forsyne seg, så ruller hun seg likegodt i denne grusomheten.  
Det har vært en lite delikat opplevelse med denne rasen. Men når hun 
bare blir vasket og stelt igjen, og det kun er ånden som lukter, da er 
livet med corgie like herlig igjen. 
Men hun er freidigheten selv den hunden. Sosialisert har hun vært fra 
den dagen hun kom i hus, og hun er ofte med på besøk til andre 
hundevenner. Og da går Waneska med den største selvfølgelighet rett 
i matskålen til vertshunden, om den står fremme. Og hun spiser opp 
rubbel og bit om hun får anledning, og det gjør hun uten å skjemmes. 
Og ingen hunder TØR å nærme seg henne når hun har funnet noe å 
spise på, for det byttet er utelukkende hennes, noe hun gir klar beskjed 
om, uavhengig av opprinnelig eier av både skål og hus…. 
 
Ettersom vi er en del ute og reiser har imidlertid det å ha corgie kontra 
en schäferhund vist seg å være mye lettere. Reiser vi innenlands er 
det å ta de med ”No problem”. De tar jo ikke plass, og så lenge de har 
”huset” (buret) sitt med seg så slår de seg til ro hvor enn det skulle 
være. Men vi har også hus i Tyrkia som vi reiser til noen ganger i året, 
og da må hundene bli hjemme. Folk står jo nærmest i kø for å få passe 
disse hundene. Jeg har flere alternativer å velge mellom, men jeg må 
ikke glemme å spørre noen for da blir de rett og slett fornærmet. 
Luksus problem egentlig.  
 
Det største problemet er at Waneska alltid er så tykk når vi kommer 
hjem fra ferie. Hun sniker til seg alt av mat og sjarmerer de fleste 
vertskap i senk. Hun tilbyr alle slags adferder for å lure til seg litt godis  
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En gang vi reiste vekk og ”favoritt tanten” skulle passe Waneska så 
hun ut som en svissrull når vi kom hjem.  Da hadde jeg på forhånd 
fortalt at siste innlærte triks var å spille død… Waneska hadde da, så 
snart kjøleskaps døren ble åpnet eller noen var i nærheten av MAT, 
uansett hva, kastet seg på rygg og spilt død. I og med at hun er veldig 
flink å gjøre seg forstått, som nevnt over, mente ”tanten ” at Waneska 
prøvde å fortelle henne at hun var dødssulten, og hun fikk derfor 
selvfølgelig mer mat!  Resultatet av dette var nok ikke helt som 
forventet av Waneska - nemlig flere uker med mindre mat og mer 
mosjon når mor kom hjem. 
 
I utstillingsringen har Waneska gjort det veldig bra, og med sine 5 cert. 
Vi avventer litt nå og prøver å få det til å klaffe med pels , og at 
formene er i orden på matvraket, før vi stiller på NKK og prøver å få 
henne til champion.  
 
Da Waneska var ca 8 mnd gammel reiste vi til Sørumsand på utstilling, 
og hadde en kjempetur. Eier av Waneskas far, Gry Moen hadde vist 
stor interesse for Waneska og hennes utvikling og resultater. Hos 
henne og Richard ble vi tilbudt både overnatting og transport. Vi hadde 
det fantastisk koselig hele denne helgen. I tillegg inviterte Leif 
Hermann og Hilde Wilberg alle corgieeierne på utstilingen hjem til seg, 
og der fikk vi både mat og drikke. Jeg var helt imponert over 
gjestfriheten, opplegget, og miljøet blant corgie folkene! 
 
Søndagen var det NKK på Bjerke, og vi tok likegodt turen dit også, 
selv om Waneska var for ung til å stilles der. Her la jeg spesielt merke 
til to trikolor tisper som jeg falt pladask for, nemlig Siggens Qality New 
Era, og hennes datter Cymar’s Aurora som begge eies av Hanne 
Tvestad. Ettersom jeg hadde mistet min siste schäferhund av kreft like 
før Waneska kom i hus, hadde jeg rimelig god plass og tid til å 
anskaffe meg enda en corgie. Jeg bare MÅTTE ha en valp etter en av 
de tispene, og tok kontakt med Hanne der og da for bestilling. Denne 
gangen skulle jeg ha en trikolor tispe med stump. Heller ikke dette 
skulle vise seg å være helt enkelt, men etter venting, skuffelser, og 
mer leting både innenlands og utenlands, ringte Hanne en vakker dag.  
Jo nå hadde Aurora blitt mor, og der var 2 trikolor tisper med stump, så 
jeg kunne få kjøpe den ene. Lykkelig var jeg, og tiden gikk ikke fort nok 
til leveringsdato. 
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Så endelig i januar 2007 reiste jeg til Trondheim og hentet Cymar’s 
Chacarell (Chakka). En herlig frøken som bare er søt søt søt. Hun er 
så yndig og kjælen at hun smelter alle sine hjerter. En helt annerledes 
hund enn Waneska som er den tøffe, nærmest en guttejente i forhold 
til feminine, omsorgsfulle og særdeles vakre Chakka. 
 
Dette året har imidlertid 
vært svært hektisk for 
meg så jeg føler at jeg 
ikke har fått fulgt opp 
Chakka på samme 
måte som Waneska, 
men vi har store planer 
fremover i tid nå mot 
høsten, og vi er i 
startgropa med en 
rekke aktiviteter. Vi 
kommer sterkt igjen ☺ 
 
Det har vært en glede å bli kjent med denne rasen som jeg mener er et 
naturlig og UTMERKET småhund valg for en x- schäferhund eier. Jeg 
har blitt fortalt de første corgiene ble importert til landet nettopp av x-
schäferhundfolk! Dette har jeg full forståelse for ettersom rasene 
faktisk er nokså like på mange måter. Både mht robusthet, 
gjeterinstinkter, gemytt, pels, hodefasong, utholdenhet osv osv.  
 
Man må i ikke la seg lure og tro at en corgie ikke trenger stimuli og 
oppdragelse bare fordi den er liten. Da kan man få seg en 
overraskelse…. Men gjør man jobben sin som hundeeier og 
tilfredsstiller de behovene hunden har, ja da har man stor sjanse for å 
lykkes med en corgie.  
 
Mitt valg av alternativ rase har jeg aldri angret på og jeg gleder meg til 
hver dag sammen med mine corgier. Takker og bukker for 
mottagelsen i miljøet, og ser frem til enda mange gode år med corgie. 
 
Stafettpinnen sendes videre til Hanne Tvestad – kennel Cymar 
 
Bente Espevold 
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MENTAL DYREKOMMUNIKASJON 

 
 

Den ene var dyrekommunikator, og den andre var hundeeier, og det var en underlig dialog, 
tatt i betraktning at de ikke kjente hverandre fra før.  
 
Dyrekommunikatoren innledet med følgende spørsmål:  
- Hunden din er veldig opptatt av situasjonen i familien, har du noe i mot at jeg tar opp dette 
(hun nevnte en konkret relasjon) her? 
- Nei, det går utmerket, svarte hundeeieren selvsikkert. 
- Hunden din er veldig opptatt av det endelige utfallet av forholdet mellom person x og 
person y. 
- ?! 
- Den vil så gjerne ha en avklaring mellom dem, har du mulighet til å påvirke situasjonen? 
Hundeeieren så forvirret på dyrekommunikatoren, på oss kursdeltagere og på hunden sin.  
- Vil den vite om jeg kan gjøre noe med det? 
- Ja, det er det den ønsker. 
Hundeeieren mumlet noe om at hun fikk vel se å få til en avklaring, mens blikket vandret på 
ny mellom dyrekommunikatoren, oss og hunden. Så fikk hun tydeligvis en ny tanke i hodet og 
henvendte seg til dyrekommunikatoren med følgende spørsmål:  
- Ja vel, da vet jeg det. Men sa hunden noe om z? (hun nevnte en annen relasjon) 
- Nei, sa dyrekommunikatoren, hvordan det? 
- Eh, nei ingenting. Nei, overhodet ingen ting!  
Og så takket hundeeieren for den interessante informasjonen hun hadde mottatt og forsvant 
ut døren med et spørrende blikk på hunden og en dyp rynke i pannen. 
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I midten av juni tok jeg turen over fjellet til Bergen og kurs i dyrekommunikasjon, i regi av 
amerikanske Amelia Kinkade, som i likhet med mange andre alternative mennesker har sin 
base i California. På forhånd hadde jeg lest hennes bok ”Snakk med dyrene – og få svar”, og 
hadde en noenlunde oppfatning av kursinnholdet. Deltagerne var en blanding nysgjerrige, 
talentfulle, ikke fullt så talentfulle – og alle oss andre.  
 
Interessant var det også å merke seg at av omkring et hundre kursdeltagere, var det fem 
menn – det er kvinner som er kulturbærere og mer opptatt av de alternative temaer.  
 
I løpet av de to kursdagene ble vi i tur og orden presentert for tre hunder, en katt, en hest, en 
gris, en rotte og en kakadue. Sistnevnte avslørte overfor enkelte talentfulle og lyttende 
kursdeltagere at den var anklaget for mord på en parakit i sin forrige eierfamilie og derfor var 
omplassert. Og nå fortalte den videre at det var en ukjent katt som hadde kommet inn et 
åpent vindu og tatt livet av parakiten – ”Det var ikke meg!” Dette var bare noe av 
informasjonen som siden ble bekreftet av en svært så overrasket kakadueeier.  
 
Det var hunden som sladret om forholdene i familien, den pratesyke katten som akkurat 
hadde fått tunfisk for første gang i sitt liv og som rotet veldig med tidspunkter for de 
forskjellige hendelser (alt ble bekreftet av eieren, men hun korrigerte rekkefølgen av 
episodene), smågrisen som hadde kjærlighetssorg og den lille fjording-damen som klaget 
over en bøyle i salen som gnaget, ikke når den lille kona red, men når hun hadde den store, 
tunge mannen på ryggen. 
 
Vi hadde fått beskjed om å ta med oss gode bilder av våre egne kjæledyr, hvor det var lagt 
vekt på at øynene kom godt frem. Så satt vi der med bilder av ulike dyr i hånden og skulle 
kommunisere med dem. Jeg fikk et bilde av en dachs med store, ivrige øyne, og begynte å 
spørre om hverdagslige ting, slik vi var instruert. (Begynn med noe ufarlig, som i alle gode 
samtaler!) Jeg spurte om yndlingsleken, og fikk et bilde av en tofarget ball i  
gresset. – Hvor sover du vanligvis? Et bilde av et skiferlagt gulv med en bastmatte kom frem. 
– Hvor sover du helst? Da fikk jeg se dachsen sovende i en blå sofa. Men så hadde hun ikke 
tid til å snakke mer med meg og forsvant! Eieren kunne bekrefte alt dette etterpå, og 
dessuten at det kun var ved spesielle anledninger at hunden fikk lov å komme opp i den blå 
sofaen.  
 
Enkelte av de andre deltagerne hadde lite å fortelle, og andre igjen kunne legge ut om 
mange ulike temaer og detaljer som dyret hadde kommunisert. 
Det kan dessverre være vanskelig å kommunisere med dyr vi kjenner, nettopp fordi vi kjenner 
dem! Når vi kommuniserer med dyr og spør våre spørsmål, er det alltid den første tanken 
som dukker opp som er den korrekte. Deretter ”forurenses” inntrykket av våre egne tanker, 
holdninger og meninger. Stol derfor på førsteinntrykket. 
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Jeg tenker på den gangen jeg som grafisk formgiver skulle lage en brosjyre beregnet på 
elever i 10. klasse, for at de skulle velge Hotell- og næringsmiddelfaget. Jeg hadde med meg 
fotograf på ulike bedrifter innen næringer som meieridrift, brødbaking og kjøttproduksjon. 
Besøket på sistnevnte sted gjorde meg til vegetarianer for lang tid fremover. Forteller vi barna 
sannheten om pølseproduksjon, vil mange definitivt endre sine matvaner. Jeg opplever det 
som urettferdig at én rase så lidenskapsløst dreper representanter for andre raser og spiser 
dem, selv om vi strengt tatt ikke er nødt. Ja, jeg spiser pølser fra tid til annen, men de store 
biffenes tid er forbi. Nå går det primært i fugl og fisk. 
 
Vi hundeeiere kan ofte kritiseres for at vi tillegger hundene våre tanker og følelser som de 
kanskje ikke har. Men samtidig må vi ikke frata dem retten til å ha følelser. Det sies at griser 
er like intelligente som hunder, men dette er noe vi trekker frem kun når det passer oss, og i 
hvert fall ikke når vi spiser! 
 
Som lærer i videregående skole møter jeg mange unge mennesker med talenter av ulike 
slag. Det er min oppgave å vurdere deres prestasjoner, og hver dag ser jeg innsats som det 
står stor respekt av og som skal belønnes. Samtidig må jeg ikke glemme at jeg er del av en 
institusjon med sine rammer og vurderingskriterier. Og til tider opplever jeg disse rammene 
som altfor snevre; måleredskapene jeg skal bruke er ikke alltid egnet til å måle prestasjonene 
på en fullt ut rettferdig måte. For å si det litt enkelt: Det hender at jeg veier i kilo det som 
egentlig burde vært målt i meter! Slik kan det også være tilfellet med vår oppfatning av 
dyrene våre.  
 
Blant urbefolkningen i Australia er telepatisk kommunikasjon intet ukjent begrep, mens det 
her i Vesten ofte er betraktet som et sjeldent talent og eksotisk, litt skummel underholdning. 
Men vi alle skal være disponert for dette talentet. Forøvrig er jeg svært glad for at ikke alle 
kan lese tankene mine! 
 
Vi forstår dem ikke fullt ut, fordi vi ennå ikke har funnet frem til og erkjent de kriterier som 
virkelig skal til for å verdsette dyrenes gaver til oss. Vi har ennå langt igjen før vi kan forstå 
det totale omfanget av dyrenes måte å kommunisere på, fordi vi betrakter og vurderer dyrene 
innenfor rammer som bare delvis er dekkende. Og i dette forholdet mellom dyr og mennesker 
er det liksom vi som skal være de smarte.  
 
I global sammenheng er det vel bare nordeuropeere og nordamerikanere som kan tenke seg 
å dele sengeplass med en hund. Men Amelia Kinkade tror at vi er på vei mot et nytt syn på 
dyr i våre omgivelser, hvor vi etter hvert vil være i stand til å lytte, forstå og respektere dyrene 
for deres tanker, refleksjoner og følelser på en bedre måte.                                    
 
Bjørn Range 
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Her er jeg igjen – Loni altså… fremdeles i farta 
 
Noen av dere har kanskje lurt på hvordan det går med meg? Vet jeg 
har en STOR beundrerskare…… ikke for å være overlegen, men man 
skal jo si det som det er – ikke sant? 
 
Nå er jeg altså blitt 1 ½ år, tiden går jo så utrolig fort! Det ble en stor 
endring fra jeg fylte 1 år og til nå, før feiret mor bursdagen min hver 
måned, men nå sier hun at det er bare en gang i året! Har du hørt noe 
så urettferdig, jeg er akkurat den samme jeg☺. OK da, jeg er blitt litt 
større, litt større overalt kan man si, det var også en stund det var blitt 
litt mye av meg…., så nå får jeg enda mindre mat – enda så lite jeg 
fikk fra før av!!! Hvor skal dette ende mon tro? Kommer vel til å få SE 
på en teskje med mat hver dag fortsetter det slik. Har dere opplevd 
noe så fryktelig? 
 
Har vært på mange utstillinger siden sist, mor synes det er 
kjempeartig. Jeg derimot, må ligge pent i buret mens mor er høyt og 
lavt og snakker med ALLE, bare ikke meg….. unntatt en liten stund 
som hun tar seg tid til å ta meg ut av buret og viser meg fram, som hun 
sier. Og så går hun ut med sløyfer i forskjellige farger og er veldig 
fornøyd med meg. Så er det å granske kritikken – noe dommeren har 
skrevet, skjønner egentlig ikke hva hun skal med det – hun sier jo hele 
tiden at jeg er VERDENS SØTESTE LILLE DAME, hva er det å bry 
seg med hva andre mener – jeg bare spør? 
 
I år har vi bare vært 
en liten tur på hytta, 
og der som jeg elsker 
å være! Og ikke nok 
med at vi bare har 
vært der en tur, men 
mor var syk hele 
tiden og jeg måtte 
passe veldig godt på 
henne – det var 
slitsomt det! Det har 
vært noen som har 
jobbet på hytta, 
derfor har vi ikke kunnet være der. Det er jo nettopp da jeg burde ha 
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vært der, for å sjekke at de gjorde en ordentlig jobb. Av og til er moren 
min bare helt dum!!! 
 
Ellers har vi også reist og besøkt venner rundt omkring, og det er jo 
bare venner med mange hunder da. Jeg ELSKER andre hunder, store 
som små. Og vet dere hva, tante Grethe har fått seg en liten corgi-valp 
som heter Lotte og du kan tro vi er blitt kjempekompiser. Siden jeg er 
eldre enn henne, så har jeg tatt jobben som tante veldig alvorlig og 
passer på at hun har det bra hele tiden. Norman, som bor sammen 
med Lotte og er noe som heter sheltie, han får ikke lov til å komme 
nær henne så lenge jeg er der nei – dette er en sånn damegreie 
skjønner dere – å passe på de små. 
 
I går var vi på noe veldig morsomt – igjen! Det kalte mor agility, vi skal 
gå på kurs. Det var jo bare så morsomt, der kunne jeg løpe omkring, 
hoppe, klatre og krype – fikk bare ikke nok jeg. Snudde og tok alt om 
igjen, når jeg var ferdig med en runde. Om en stund tenker jeg mor 
skal få problemer med å holde følge med meg….he-he. Også der var 
det mange koselige hunder. Tror jeg må trene ganske mye hvis jeg 
skal bli like flink som Iver, tenk han er verdensmester i agility han! Det 
er fint det! 
 
Må jo fortelle hva mor har gjort siden sist da… husker dere at jeg skrev 
hvor flink jeg var til å dra opp alle blomsterløkene? Vet dere hva hun 
har gjort nå da, jo hun har fjernet alle løkene hun. Sier at de er giftige 
og at hun ikke tør å ha de der lenger. Og jeg som var så flink! Nå lager 
jeg ”luftehull” i gressplenen i stedet, ganske morsomt det også. Blir så 
fint, og så tror jeg det er bra for plenen å få noen sånne hull bort etter. 
Og da mor klippet hekken og kastet grenene ned en skråning, så løp 
jeg ned og hentet alle opp igjen! Litt av en jobb, men hva gjør man ikke 
for å hjelpe til??? Skjønner bare ikke hvorfor hun ikke synes jeg var 
flink da…?  
 
Og så har vi storebror Fabian da – det er gutten sin det tenker jeg. Han 
er ganske kjekk skjønner dere, så jeg flørter med ham så godt jeg kan. 
Bare innimellom altså, for i lange perioder er han helt teit. Og hva skjer 
når jeg vil kose med ham da? Jo, da putter mor oss i hvert vårt bur! 
Det er det jeg sier, mor er ikke å forstå til tider. Her forleden kjøpte hun 
nye puter vi kunne ha i sengene våre, jeg var jo kjempefornøyd, men 
tror dere at Fabian var? Neida, han nektet å legge seg i sengen sin før 
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han fikk den gamle puten tilbake. Typisk mannfolk altså, det som har 
fungert før – fungerer bra nå også. Ikke sans for moter og den slags. 
Mor sier at Fabian er ganske tålmodig med meg – har dere hørt? Han 
skal bare være beæret med å ha en så flott dame i huset, og da må 
jeg da kunne få gjøre akkurat det jeg vil med ham? Av og til er han 
faktisk med og leker med meg, men ellers er han bare opptatt av 
tennisballene sine han da. 
Han kan trille de i timevis. 
Jeg har fått min egen 
fotball, den er mye større 
og flottere, så da kan han 
bare ha de usle små 
ballene sine for seg selv. 
Det hender forresten av og 
til at jeg tar en av de små 
ballene hans og løper fort, 
veldig fort – og da står han 
der som et fjols da.  
 
Akkurat nå er det fint vær ute og vi koser oss i skogen hver dag. Mor 
er ganske redd for 
hoggorm da, så vi må 
være litt forsiktige med 
hvor vi går, men heldigvis 
har jeg ikke sett noen jeg 
da. Og når vi går i skogen, 
så går vi forbi en elv og før 
i sommer var det så mye 
vann der at jeg ikke turte 
bade, men nå er det helt 
toppers der. Jeg elsker å 
bade i elven, Fabian 
derimot – han går forsiktig ned og til nød drikker litt vann, men bare 
hvis det ikke bølger for da kan han bli bløt på potene sine.  
 
Nå vil jeg ønske alle dere corgi-venner en riktig fin høst. Sees snart 
håper jeg. 

Med påholden pote 
Loni (Siggen’s Apollonia) 
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Kjære medlem 
 

Husk at også i år kommer det krav på kontingent 
fra Norsk Kennel Klubb ca i slutten av november. 
Kontingenten er da også for Norsk Welsh Corgi 

Klubb. 
Vi i styret ber dere vennligst om å betale 

kontingenten snarest mulig  
så det unngåes å måtte purres. 

 
Dersom du har spørsmål vedrørende din kontingent 

så vennligst ta kontakt med sekretæren på 
telefon 22 69 22 08 eller send en e-post: 

annecito@online.no 
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Brev fra Norrland 
 
Här kommer en rapport från SWCK:s   Norrlandregionens 
Corgiträff  i samband med Vännäs-utställningen  16-17 juni. 
 I år slogs alla rekord  11 cardigan och 4 pembroke var anmälda till 
utställningen samt 23 personer och 20 hundar till corgiträffen 
dagen därpå. 
Siffrorna blir ännu mera fantastiska om man tänker på att Vännäs 
ligger 3mil väster om Umeå så dom flesta hade 30-60 mil till träffen 
och många behövde minst två övernattningar. 
De som hade åkt längst var en husbilsåkande familj  från 
Trelleborg  (Sveriges sydligaste stad) som ”bara” hade 130 mil till 
träffen 
. 
Den blivande veteranen  Intuch Smultronbackens Harallf  blev 
bästa Cardigan och Freja (uppf. Gunnlög Frost) blev bästa 
Pembroke. 
 
Corgiträffen hölls i samma fantastiska väder som vi hade på 
lördagen   20-25 grader och strålande sol. Platsen var som tidigare 
år Vännäs Brukshundsklubbs Klubbstuga. 
 
Efter det att alla hade samlats var det dax för den prestigefyllda  
tävlingen  ”Norrlands snabbaste  Corgi”,  ett lopp över 50m, där 
alla sorters ”harar ” är tillåtna som tex.  hundkompisar , 
matte/husse eller löptik placerad vid mållinjen. Tävlingen vanns 
överlägset av cardiganen Cindy på fantastiska 6,4sek!!  bra  
”harad” utav colliekompisen Tissla. Öppenklassen vanns av en av 
våra trelleborgsdeltagare  Tervuerensen Trolla som vann på 
6,2sek. 
 
Före maten så fick alla gnugga geniknölarna i en klurig 
tipspromenad. 
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Maten serverades på dukat   
långbord ute på den härliga 
gräsmattan 
 
Efter maten informerade 
Sanna Lindfors, mycket 
uppskattat,  om så  otrevliga 
saker som  fästingar och 
avmaskning. Sist på 
programmet fick vi en 
fantastisk trevlig uppvisning  
av  3st  internationella 
räddningshundar från Umeå 
Brukshundsklubb. Förarna 
berättade om 
räddningshundsarbetet och 
hundarna visade oss olika  
situationer som de är tränade         Sanna pratar avmaskning 
till att klara av i krissituationer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dumle 
söker 
skadad i 
folkgrupp 
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Lex Alva och Dumle väntar på att få arbeta 
 
 
Sist en liten trevlig historia som utspelades på fredagen innan 
utställningen. 
 
Jag och min fru Ann-Christine var på väg till en stormarknad för att 
handla. Precis när jag skulle svänga in på stormarknadens 
parkering så kommer vi ifatt en husbil. Ann-Christine upptäcker en  
pem-dekal (klistremerke) + en annan hunddekal på husbilen!   
Husbilen körde rakt fram!! 
Full fart genom parkeringen för att inte missa husbilen! Som tur var  
körde husbilen in till stormarknaden via en annan infart. Dagen 
räddad!!  Efter som jag chansade på att det var Trelleborgarna 
som hade anlänt,  så var det det första jag sa när dom hade klivit 
ur husbilen       - Jasså det är Trelleborgare i ”stan”- 
Minen  på familjen Glemvik var obetalbar!!    
-Hur kunde dessa okända personer veta att dom var från 
Trelleborg???- 
Har man tagit emot anmälningarna till träffen så var det inte någon 
våldsam gissning! 
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Gör som 1000-tals ”finnmarkare” har gjort under decenium planera 
in en semestertripp 
till  Norrlandskusten som efter Öland och Gotland  är Sveriges 
solsäkraste område. 
Nästa år är Vännäs-utställningen internationell. Corgisarna ställer 
ut  lördag 14 juni  och 
Corgiträffen är söndag 15 juni. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hälsningar 
Lennart   Ann-Christine och Macay  
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MINE SYV SMÅ DVERGER ER BLITT STORE! 
 
-Det er snart gått ti måneder siden jeg var jordmor til ”de syv små 
dverger”. 
Seks av dem har fått sine nye hjem og nye familier, de fleste i rimelig 
nærhet . Den syvende er blitt her i huset. 
 Det er ofte besøk av fire av dem og noen ganger ”barnepass” . 
Å følge med på valpene så tett er veldig hyggelig – og jeg ser de har det 
godt. Glade og tillitsfulle, blanke og velstelte, høyt verdsatt og elsket av 
familiene sine. Det er flest hverdager for oss alle – og når hunden 
fungerer i hverdagen i familien sin og livet utenfor, er det viktigste i 
boks. 
Og han som flyttet til Sverige var også innom en tur på våren. Han som 
dro langt mot nord er” på nett” med bilder og info om sitt varierte liv. 
Det beste en valpekjøper kan ønske seg, er et godt hjem til hundene, og 
det føler jeg veldig sterkt at dette kullet har fått. 
 
 

 
 
 OZZY som bare bor noen minutter unna, er ”bror” til en liten jente på 
2 år og en liten til i vente. De har funnet tonen i aktiv lek, men voksne 
passer alltid på. Under trappen til annen etasje har han sin egen ”hybel , 
velutsyrt med alt en hund kan ønske og en god plass å være i ro når  
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behovet er der. Ellers stor  
inngjerdet have å boltre seg i. Han er 
også med matmor på stallen og 
treffer både hunder og hester og 
lever et lykkelig liv. 
Overgangen fra å eie en Grand 
Danois til corgi har gått smertefritt. 
Familien har vært hyppige gjester i 
huset og blitt kjent med våre hunder. 
De hadde bestemt at den neste måtte 
bli en corgi.  
 
 
 
 
DARJA er ofte på ”dagis” hos oss. Hun forble i familien hos yngste 
sønn og samboer. De jobber ofte så det kan bli lenge å være hjemme for  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en valp, men da er det godt å bo i nærheten, komme innom og leke og 
spise dobbel porsjon mat….minst. 
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Darja har vært sporty hele 
tiden. Gått på skiturer i 
dypsnøen og sittet i sekken for 
å hvile. Sekken har også vært 
fin på sykkelturer og 
klatreturer, høyt opp og mye å 
se på fra en annen vinkel. På 
orrhaneleik sov hun i teltet 
uten å reagere på spillet. Er det 
natt, så er det natt.  
På elvetur i kano er hun i sitt 
ess – og hun ser frem til 
spennende utflukter av alle slag. 
 
 
 
 
GIZMO gjorde svenske av seg. Da Ozzy en dag var med på jobb, fikk 
en svensk ansatt hilse på han og ble som mange andre bettatt av 
corgiens sjarm. Siden han gikk i tanker om hundekjøp, kom han for å 
hilse på hos oss for å se på den siste usolgte valpen. Jeg så straks at 
dette var et menneske som hadde hundetekke, kontakten var der – og så 
var det klart for eksport! 
 

 I familien 
er det både 
små og 
store barn, 
og enda ett 
er født 
etter 
Gizmo 
kom. Den 
nest yngste 
er autist og 
har vist en 
spesiell 
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evne til å være i god kontakt med dyr. Det var spennende å se om disse 
to ville finne hverandre. Og det har både han og resten av familien gjort 
Gizmo var en overraskelse i familien. Det var ingen som visste hvem 
som var med i bilen da far kom hjem for helgen. 
En annen gledelig overraskelse er at Gizmo som bare hadde èn sten da 
han dro over grensen, etter hvert fikk den andre også på plass. Gizmo 
bor som de andre i eget hus med stor have. Nå har han også fått gjerde 
rundt, for veien er like ved og ikke alltid er det lett å vite at det er 
naboens have man plutselig er inne i…… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Og så var det ELVIS! Lille Elvis som jeg ble så sjarmert av!  
Nå sjarmerer han mange andre også! Da Elvis skulle reise nordover, 
var grundige forberedelser gjort. Trond som eier han og jeg hadde 
nærmest daglig kontakt på mail fra Elvis var knapt en uke gammel. Her 
rådet ingen tilfeldigheter når planene for mottakelse ble lagt. Til minste 
detalj var alt ordnet da jeg dro til Gardermoen for å overlevere til han 
som skulle ta han med på flyet. Alt gikk fint – siden har livet vært fylt 
av gode opplevelser 
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 Han er en 
hund med 
mye variert 
friluftsliv i 
hverdagen. 
Turer på 
skaren i fjellet 
med ryper og 
elgmøkk som 
spennende 
ingredienser. 
Pilketurer 
hvor hans 
oppgave var å leke med sprellende fisk på isen var noe han fikk delta i 
ganske tidlig.   
I tillegg til mange menneskevenner, har han en katt å være kompis 
med. De har funnet tonen og deler gjerne mat og seng. 
Han ”eier” to hus og 
kan gå på besøk til 
katten fra den ene 
haven til den andre. 
Aldri behøver han å 
være hjemme-alene-
hund og er nok på 
alle måter en glad og 
lykkelig hund. 
 
Og Trond har endelig 
fått den corgien har 
lenge hadde ønsket 
seg. Elvis kjente vi 
aldri mer enn èn sten 
på før han dro 
hjemmefra, men den 
har også kommet på 
sin plass! 



 39

 

 
 
PENNY, 70-årsdagsgaven som satte fart og liv i hus og hage hos to 
som for lengst hadde sagt farvel til arbeidslivet. 
I sine unge dager bodde matmor hos en corgifamilie i Canada. Av deres 
mange hunder, ble en med navnet Penny favoritten som ga gode minner 
med på veien og ble 
aldri glemt, men ofte 
nevnt. 
Da kullet mitt ble født, 
ble også tanken om en 
ny Penny for matmor 
født. 
I tillegg til 
”surprise”bursdag, ble 
lille Penny ”lånt” ut for 
å bli overrakt som 
gave. Det ble suksess!! 
Hun tok festen og nye 
omgivelser med den 
største selvfølgelighet 
– og jubilant og gjester 
falt fullstendig. Da hun 
var moden nok for overlevering en uke senere, var alle forberedelser 
utført. Planleggingen måtte foregå i største hemmelighet, men den var 
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der til minste detalj. Nå lever Penny sitt lykkelige liv med hus, hage og 
hytte i skogen med to som har fått nytt liv i huset. Ofte er hun med barn 
og barnebarn på stall der hun også nyter livet i fulle drag! 
 
 

 
 
DEVINE er blitt igjen hjemme og er en uforbederlig mammadalt!  
De to andre corgidamene er jo godt voksne, og det er veldig lett å falle 
for fristelsen å beholde en av kullet. Det er nærmest en vane hos meg 
når jeg har et kull. 
Devine er en blid dame, noe som kjennetegner alle valpene i dette 
kullet. Sosiale og vennlige valper. 
Hun trives med å bli med på ”jobb” i stallen og kjenner godt 
morgenrutinene. 
I stallen er det mange muligheter til å ”stjele” litt.  Hun er god til å 
finne noe hun kan ha bruk for. Gulrøtter, sokker og annet som kan være 
kjekt å ha for en stund, forsvinner fort ut på gårdplassen hvor byttet blir 
”drept”.  
Devine har mange kompiser i alle menneskene som er på stallen og 
hunder de har med seg. Hester er greie dyr, nesten farlig greie……til nå 
har alt gått bra. 
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Rett som det er 
kommer søster Darja 
på ”dagis”. Da er det 
tempo i hundegården. 
Først i matfatet der 
begges rasjon går ned 
på høykant – i Darjas 
mage. Så rundt og 
rundt. Utenfor 
området går det i å 
leke ”sisten” i høyt 
tempo, for til sist å 
punktere en stund før 
neste økt. 
 
 
 
DINA ble også på en måte i familien, selv om adressen er Elverum.  

 
Hun ble boende lenger hjemme enn de andre fordi det var viktig at hun 
måtte være gammel nok til å være noen timer hjemme alene av og til. 
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Det var to barn som ble lykkelige da de fikk hundebur til jul! Da 
skjønte de at de skulle få velge valp hos mormor! Dina er også en 
friluftshund, haiker i sekken på lange skiturer og står på seilbrett så hun 
slipper å svømme, selv om det også er veldig moro. Hun elsker leken 
med barna og er en fin kompis for dem. 
 Dina har ”svart belte” i å forsere valpekasser i alle høyder og 
fantasifulle utførelser. En kunst hun lærte seg bare noen få uker 
gammel og til de andre valpenes ergrelse. Senere har hun lært seg å gå 
rett oppover hundegårdsgjerder i netting. Hun er en virkelig 
friluftselskende hund! 
GREY SHADOW-valpene etter Siggens Roxy Music fra Sørumsand 
som mor og  Cuuchin Aspenglow fra Australia som far, kan sammen 
med meg være fornøyde med sine avkom. 
Så får vi kanskje etter hvert høre mer fra deres liv som voksne, fra alle 
damene som har hatt sin 
første løpetid, to av gutta 
som har fått sine stener på 
plass – og èn – som i 
skrivende stund mister 
sin(e) på veterinærens 
kalde stålbord! 
I neste runde oppfordrer 
jeg eierne til å sende inn 
sine beretninger!! 
 
Vigdis W. 
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En liten røverhistorie 
 
Jeg heter Robin og er en aldri så liten rampegutt. Vet ikke om det er 
vanlig, men jeg er altså 3,5 mnd og mine ører er definitivt bare til pynt! 
Jeg har nå den siste uka funnet ut at når matmor roper "RRrrrrooobiiin" 
så er det faktisk MEG hun mener... Jeg ble skikkelig rar i fjeset da jeg 
forsto det. Ellers ser jeg litt pussig ut for tiden.. Har et øre opp og et 
ned.. og når jeg løper berserk i hagen vifter de så jeg nesten letter! 
Småguttene i huset her ler så tårene triller, og jeg syns det er enda 
morsommere og løper litt til. 
 
Jeg har lenge hatt en favorittplass hvor jeg gjerne sover. Under 
sofaen. Men her for en uke siden tok matmor og matfar hele sofaen og 
bar den ut av huset! Inn bar de en helt ny flott sak, som sikkert er 
veldig god å sitte i, men den er altfor lav!!! Jeg kommer ikke under! 
Kan ikke se hvordan disse menneskene kunne gjøre noe sånt uten å 
ha spurt meg først. Jeg deler hus, mat og leker med to gutter. De er av 
en eller annen grunn ikke så glad for akkurat det med deling av mat og 
leker, men jeg er storfornøyd. Deres leker er jo MYE festligere enn 
mine... 
 
At jeg er gjeterhund er det ingen tvil om.. Jeg henger stadig fast i et 
eller annet buksebein, når vi er flere ute og går tur sammen stresser 
jeg om ikke alle går i samlet flokk og sykler noen forbi i god fart får de 
nesten valp mellom eikene. Ungene er rimelig sure innimellom, for de 
liker ikke ha 6 kg valp hengende fast i buksa.. Jeg syns de er 
utakknemlige som ikke innser hvor heldige de er, som har meg til å 
holde orden i rekkene.. 
 
Når matmor skjenner på meg og vil ta fra meg en eller annen skatt jeg 
har funnet, og da rettmessig er min, blir jeg skikkelig sinna! Jeg knurrer 
så høyt jeg kan.. men maten min og andre ting kan hun gjerne ta ut av 
munnen på meg, så lenge det ikke er kjeft å få. Ungene kan behandle 
meg akkurat som de vil, jeg tolererer absolutt alt. Har aldri knurret til 
dem.  
 
Jeg har opplevd noe skikkelig skummelt... Jeg var med på Corgiens 
Dag. Akkurat det var ikke noe skummelt da.. Det var skikkelig moro 
faktisk. Kjempeartig å møte søstrene mine igjen! Det som var så nifst 
var det som skjedde kvelden før... Jeg ble puttet inn i et merkelig 
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glassbur og så begynte det å regne! Matmor fikk dette varme regnet til 
å spyle overalt og etter en stund fikk jeg noe kaldt og flytende i pelsen 
som begynte å skumme og lukte skikkelig sært. Den lukten ble 
sittende i pelsen selv om matmor spylte og spylte til alt skummet var 
borte. Jeg ristet og skalv, men hun skjønte ikke at jeg ikke likte det. 
Jeg ble søkk våt og så skikkelig trist ut, men håndkletørkingen etterpå 
var kjempedeilig! Da sovnet jeg på fanget til mor. Og hun fikk lov til å 
klippe både klør og potepels uten at jeg leverte en eneste protest. Etter 
at jeg hadde sovet litt løp jeg berserk i stua og gned meg skikkelig godt 
i alle gulvteppene, rullet og akte, pustet og peste.. men den ekle lukten 
ville ikke helt forsvinne. Den ble faktisk sittende i helt til tirsdag hvor jeg 
fant en sandhaug jeg rullet meg ordentlig godt rundt i. 
 
Når vi først 
snakker om sand... 
Matmor lurer på 
om det er en 
jordrotte hun har 
fått i huset. Jeg 
skjønner ikke helt 
hva hun mener 
med det... Jeg som 
har laget så mange 
fine hull i hagen. 
Plen, bed og 
gårdsplass er nå 
totalrenovert etter 
beste mulige 
valpestandard. 
Fatter ikke hva hun 
bråker sånn for. 
 
Nå er det sen kveld og jeg er blitt trøtt. Det tar på å skrive så masse.  
 
Håper jeg får se mange av dere igjen snart og ønsker dere en riktig fin 
høst... Tiden går så fort, snart er det jul sier matmor.. Jeg skjønner ikke 
helt hva hun mener med det. Jeg finner hjul stadig vekk jeg! 
 
Høstlig hilsen fra Robin (av Locksley) 
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CORGIENS DAG 
 
Corgiens dag ble arrangert 1. sept., for 3. år på rad på Blaker Skanse 
ved Sørumsand. Dette stedet egner seg godt for arrangementet, pent 
sted, passe sentralt og ikke minst bare et langt stenkast fra ”basen” til 
klubben hva materiell og utstyr angår. 
  
Arrangementet fulgte vanlig oppsett med valpeshow, matchshow, barn 
og hund, vakreste øyne, 
vakreste pels og corgi-sprint. 
Dommer i år var Harald Aune. 
Han er nok mest kjent i 
jakthundmiljøet og dømmer stort 
sett alt av jakthunder. I fjor ble 
han godkjent på corgirasene og 
fikk nå en fin anledning til å se litt 
av bredden blant corgiene våre. I 
høst skal han også dømme 
corgier på NKK’s 
Tromsøutstilling.  
 
Det møtte ca 45 tobeinte og ca. 
30 firbeinte. Det startet som 
vanlig med Valpeshow, deretter 
Matchshow, som er lagt opp til at 
to og to konkurrerer mot hverandre ut fra innledende trekning, 
uavhenhig av kjønn og tidligere meritter. Til slutt ender man så opp i 
semifinaler og finale. Resultatene fra disse og de øvrige 
konkurransene er listet på de neste sidene.  
 
Kafeteria og lotteri med masse fine premier var som vanlig på plass. 
Alle som var med bidro godt til at både alt dette ga overskudd. 
 
Flere personer var med og hjalp til på de enkelte arrangementene, 
med myndig ledelse fra L.H. og R.T. Wilberg.  
       RG 
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Tisper 3-6 mndr: 1. Chloe - S. Alnæs/R. Brunsnes 
       2. Lotte - Grethe Skorpen 
Hann 3-6 mndr:    1. Robin - Virve Wold 
Hann 6-9 mndr:     1. Kimmi - Heidi Momrak 
 
Beste valp: Chloe - S. Alnæs/R. Brunsnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 deltakere 
  
1. Ayla - Synnøve Miltved 
    og vinner av Karwins 
    vandrepremie 
2. Oliver - Maren/Petter 
    Wilberg 
 
Beste cardigan: Snoopi  
- Heidi Momrak 
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Under 10år 
 
1. Robin - Daniel Wold 
2. Kimmi - Vilde Momrak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         7 delt.  

 
1. Betty - John-Per 

Haugstad  
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      5 delt. 
 
 
1. Zik Zak / Hedda Bay 
  (som i fjor!) 
 
 
 
 
 
 

 
     Tid: 
 1.Klara - Caroline Jacobowitz  5.40 
    Vinner av vandrestaven 
 2. My - Ole Lien  6.14 
 3. Oliver - Petter Wilberg  6.16 
 4. Mille - Camilla Helenius  6.25 
 5. Adrian - Bjørn Range  6.28 
 6. Doffen - Julie Wilberg  6.57 
 7. Zik-Zak - Hedda Bay  6.59 
 8. Loni - Ragnhild Vig  6.94 
 9. Anna - Richard Gjersøe  7.16 
 10. Betty - John-Per Haugstad  7.45 
 
 
 
   
  

 Caroline og  
 Klara var
 raskest! 
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Pristest dyrlegetjenester 
 

At prisene på dyrelegekontorer kan variere mye er noe de fleste hundeeiere har 
erfart. Fra nettsidene Dinside.no har vi sakset en oversikt som viser hvor mye 
dette faktisk kan variere.  

 
 

Dyrlegekontor Avlivnin
g katt 

Avlivnin
g hund 

Ultralyd 
av buk, 
labrador 

* 

Ultralyd 
av buk, 
katt * 

Vanlig 
konsult-
asjon 

Id-merking, 
chip 

Kloklipping
, labrador 

Tannrens-
ning og 
polering, 
labrador 

Oslo 
Dyreklinikk 990 1.700-

1.800 975 975 587 657/719** 293 2.000 

Stavanger 
Smådyrklinikk 590 1.700 800 800 470 530/630** 265 875 

Groruddalen 
Dyreklinikk 848 1.474 1.184 657 500 563 145/348*** 988 

Trondheim 
Dyrehospital 619 1.166 644 644 451 571/659** 193 805 

Hvittingfoss 
Dyrlegekontor 400 1.200 Har ikke Har 

ikke 360 500/600** 150 1.000 

Abc 
Dyreklinikk, 
Kr.Sand 

750 1.500 500 500 400 400/700** 190 700 

Sørlandets 
Dyreklinikk 602 1.391 808 808 421 610 197 1.093 

Lillestrøm 
Dyreklinikk 690 1.373 Har ikke Har 

ikke 485 625 175 940 

Vestfold 
Dyrehospital 899 1.899 600 400 499 499 200 899 

Vets 4 Pets, 
Asker 820 919 Har ikke Har 

ikke 438 473/762** 85 913 

Ålesund 
Dyreklinikk 403 785 Ikke 

fastpris 
Ikke 
fastpris 357 550/600** Ikke 

fastpris 633 

Bodø 
Dyreklinikk 613 1.231 413 413 413 469/625** 200 875 

Kilde: Telefonoppringinger til kontorene mandag 4. juni og onsdag 6. juni 2007. * I forbindelse med 
konsultasjon, som man også må betale for. ** Laveste pris hvis i forbindelse med betalt konsultasjon. 
*** Laveste pris hvis gjort av assistent, høyeste pris hvis gjort av dyrlege.  
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Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, 4. februar 
Dommer: Jørgensen, Leif Lehmann 
Pembroke: 5 
Hannhund: 2 
New Kid On The Block Av Milkcreek, 1.AK 
1.AKK CERT 2.BHK (3) 
Jørgensen, Liv Bakke  
 
Bojojamile Bullet Proof, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK BIR 
Lauritzen, Bjørg Irene/ Wilberg, Rita  
 
Tispe:3 
Siggen's Apollonia, 1.JK 1.JKK CERT 1.BTK 
BIM 
Vig, Ragnhild Astri  
 
Vovselia's Zurriburri, 1.CHK 1.CHKK CK 
3.BTK 
Hansen, Ulf Egil 
 
Vovselia's Queen, 1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK 
Hansen, Ulf Egil 
 
Sør-Rogaland Brukshund-Klubb, 5. mai 
Dommer: Cate, Marion Ten 
Pembroke: 6 
Hannhund: 3 
Eidland Gård's Rocky, 1.AK 1.AKK CERT 
3.BHK 
Tengesdal, Wenke 
 
Leite-Gård's Winnie, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK BIR 
Tengesdal, Wenke 
 
Leite-Gård's Neo, 1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK 
Serigstad, Irene 
 
Tispe: 3 
Black Autumn Rose, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIM 
Serigstad, Irene 
 
Leite-Gård's Ussi, 1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK 
Serigstad, Irene 
 
 

Hammerfest Og Omegn Hundeklubb, 5. mai 
Dommer: Wilberg, Leif-Herman 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Imme's Buffy Ballerina, 1.UK 1.UKK CERT 
1.BTK BIR 
Drevik, Janne Døving  
 
NKK, Kristiansand, 12. mai 
Dommer: Berg, Hans Van Den 
Pembroke: 12 
Hannhund: 5 
Leite-Gård's Winnie, 1.CHK 3.CHKK CK 
4.BHK 
Tengesdal, Wenke 
 
Stompen's Oliver, 1.CHK 2.CHKK CK 3.BHK 
R.CACIB,  
Mathiesen, Maren/Wilberg Petter  
 
Leite-Gård's Neo, 1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK 
CACIB 
Serigstad, Irene 
 
Siggen's Noble Prince, 1.VTK 1.VTKK CK 
1.BHK 
Christoffersen, Anne 
 
Tispe: 7 
Siggen's Ayla, 1.JK 1.JKK CERT 3.BTK 
Miltvedt, Synnøve 
 
Aberlee Annies Song, 1.AK 1.AKK CK 
Solberg, Helge/Indergaard, Anne 
 
Siggen's Uptown Girl, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BTK CACIB 
Wilberg, Julie 
 
Annwn's Tia Maria, 1.CHK 2.CHKK CK 4.BTK 
R.CACIB 
Christoffersen, Anne 
 
Otreks Only In My Dreams, 1.VTK 1.VTKK CK 
1.BTK BIR 
Miltvedt, Synnøve, Wilberg, Julie 
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Haugesund og omegn HK, 26. mai 2007 
Dommer: Dan Erichsson 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Yardican Dreamade, 1.UK 1.UKK HP, 
Øvergaard, Maria Christiane  
 
NKK, Drammen 2. juni 2007 
Dommer: Alessandra, Giuseppe 
Cardigan: 1 
Hannhund: 1 
Yardican Black Knight, 1.UK 1.UKK CERT 
1.BHK CACIB BIR 
Ohm, Ingrid Prytz  
 
Pembroke: 13 
Hannhund: 5 
Benfro's Jolly Good Chap, 1.UK 1.UKK CERT 
3.BHK 
Nordahl, Marit J. 
 
Andy Capp, 1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK 
R.CACIB 
Moen,  Gry 
 
Bojojamile Bullet Proof, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK CACIB BIM 
Lauritzen, Bjørg Irene/ Wilberg, Rita  
 
Tispe: 8 
Siggen's Apollonia, 1.UK 1.UKK CERT 4.BTK 
Vig, Ragnhild A. 
 
Siggen's Uptown Girl, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BTK CACIB 
Wilberg, Julie 
 
Cimaith's By Siggen's Request, 1.CHK 
2.CHKK CK 3.BTK R.CACIB 
Haugstad, Kari og Jon Per 
 
Vovselia's Queen, 1.VTK 2.VTKK CK 
Hansen, Ulf E. 
 
Otreks Only In My Dreams, 1.VTK 1.VTKK CK 
1.BTK BIR 
Miltvedt, Synnøve og Wilberg, Julie 
 
Tromsø Hundeklubb, 7. Juni 2007 
Dommer: Banbury, Brenda 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Immes Buffy Balerina, 1.UK 1.UKK HP CERT 
1.BTK BIR 
Drevik, Janne Døving  
 

Pembroke: 1 
Hannhund: 1 
Benfro's Knight Of Northern Lights, 1.UK 
1.UKK HP CERT 1.BHK BIR 
Wang, Hilde 
 
Norsk Dalmatiner Klubb, Tromsø, 10. juni 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Immes Buffy Balerina, 1.UK 1.UKK HP CERT 
1.BTK BIR 
Drevik, Janne Døving  
 
Pembroke:  
Hannhund: 1 
Benfro's Knight Of Northern Lights, 1.UK 
1.UKK HP CERT 1.BHK BIR 
Wang, Hilde 
 
Norsk Belgisk Fårehund Klubb, 16. juni 
Dommer: Boziowski, Pero 
Cardigan: 1 
 
Pembroke: 1 
Hannhund: 1 
Kongen A' Queens Av Lee Armand, 1.CHK 
1.CHKK CK 1.BHK BIR 
Vigdis og Ole Einar Løken 
 
Kirkenes Og Omegn Hundeklubb, 16. juni 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Immes Buffy Balerina, 1.UK 1.UKK HP CERT 
1.BTK BIR 
Drevik, Janne Døving  
 
Salten Brukshundklubb, 17. juni 
Dommer: Kantzou, Rouli 
Pembrole: 1 
Hannhund: 1 
Kongen A' Queens Av Lee Armand, 1.CHK 
1.CHKK CK 1.BHK BIR 
Vigdis og Ole Einar Løken 
 
Nes Hundeklubb, 16. juni 
Dommer: Redlicki, Miroslaw 
Cardigan: 1 
 
Pembroke: 11 
Hannhund: 3 
Tispe: 8 
Charmed Phoebe, 1.AK 1.AKK CERT 1.BTK 
BIR 
Caroline Ljungquist 
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Siggen's Uptown Girl, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BTK 
Wilberg, Julie 
 
Otreks Only In My Dreams, 1.VTK 1.VTKK CK 
3.BTK 
Synnøve Miltvedt og Julie Wilberg 
 
NWCK, 17. juni 
Dommer: Manuel Borges 
Cardigan: 2 
Hannhund: 1 
Adonis' A Noble Lad, 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK 
BIR 
Bjarkøy, Silje Katrine  
 
Tispe: 1 
Immes A Blue Angel, 1.UK 1.UKK HP CERT 
1.BTK BIM 
Lie, Ingvild Ruud 
 
Pembroke: 15 
Hannhund: 3 
Benfro's Jolly Good Chap, 1.AK 1.AKK CERT 
1.BHK BIM – Ny Norsk Champion 
Marit J. Nordahl 
 
Bojojamile Bullet Proof, 1.CHK 2.CHKK CK 
3.BHK 
Lauritzen, Bjørg Irene/ Wilberg, Rita  
 
Andy Capp, 1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK 
Gry Moen 
 
Tispe: 12 
Noble Baguette Indra, 1.JK 1.JKK CK 
Ann Christin Kristensen 
 
Azita, 1.JK 2.JKK HP 
Anita Hegedal 
 
Siggen's Apollonia, 1.UK 2.UKK CK 
Ragnhild A. Vig 
 
Siggen's Ayla, 1.UK 1.UKK CERT 3.BTK 
Synnøve Miltvedt 
 
Charmed Phoebe, 1.AK 1.AKK CK 
Caroline Ljungquist 
 
Siggen's Uptown Girl, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIR 
Wilberg, Julie 
 
Anna Av Kleve, 1.CHK 2.CHKK CK 4.BTK,  
Gry Moen 

Beauthy-Tessa, 1.CHK 3.CHKK CK 
Anita Hegedal 
 
Otreks Only In My Dreams, 1.VTK 1.VTKK CK 
2.BTK 
Synnøve Miltvedt og Julie Wilberg 
 
Vovselias Queen, 1.VTK 2.VTKK CK 
Hansen, Ulf E. 
 
NKK, Trondheim, 23. juni 
Dommer: Kavcic, Marija 
Cardigan: 2 
Hannhund: 1 
Tamlin Frans Hals, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK 
CACIB BIR 
Hanne Tvestad 
 
Tispe: 1 
Penelope, 1.JK 1.JKK HP 
Ukjent 
 
Pembroke: 6 
Hannhund: 3 
Bojojamile Bullet Proof, 1.CHK 3.CHKK CK 
3.BHK 
Lauritzen, Bjørg Irene/ Wilberg, Rita  
 
Annwn's Rockin' Robin, 1.CHK 2.CHKK CK 
2.BHK R.CACIB 
Wiik, Harald A. 
 
Benfro's Gareth, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK 
CACIB BIR 
Aasgaaed, Kari 
 
Tispe: 3 
Cymar's Bring It On, 1.UK 1.UKK CK 3.BTK 
Tvestad, Hanne 
 
Aberlee Annies Song, 1.AK 1.AKK CERT 
2.BTK R.CACIB – Ny Norsk Champion 
Solberg, Helge/Indergaard, Anne 
 
Birkebakken's Pixie, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK 
CACIB BIM 
Aasgaard, Kari 
 
Vestnes Hundeklubb, 1. juli 
Dommer: Raita, Ritva 
Pembroke: 3 
Hannhund: 1 
Benfro's Gareth, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK  
BIR 
Aasgaaed, Kari 
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Tispe: 2 
Aberlee Annie’s Song 
1.CHK 2.CHKK CK 2.BTK 
Solberg, Helge/Indergaard, Anne 
 
Birkebakken's Pixie, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK  
BIM 
Aasgaaed, Kari 
 
Norsk Japansk Spisshund Klubb, 7. juli 
Dommer:  Hjorth, Leif Ragnar 
Pembroke: 5 
Hannhund: 2 
Leite-Gård's Winnie, 1.CHK 2.CHKK CK 
2.BHK 
Tengesdal, Wenke 
 
Leite-Gård's Neo, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK 
BIR 
Serigstad, Irene 
 
Moss Og Omegn Hundeklubb, 26. juli 
Dommer: Leonard, Michael 
Pembroke: 6 
Hannhund: 2 
New Kid On The Block Av Milkcreek, 1.CHK 
1.CHKK CK 1.BHK BIM 
Jørgensen, Liv Bakke  
 
Tispe: 4 
Azita, 1.UK 2.UKK HP 
Hegdal, Anita 
 
Aiwa, 1.UK 1.UKK HP 
Mårtensen, Gitte  
 
Welcop's Frideborg, 1.CHK 1.CHKK CERT 
1.BTK BIR 
Barry-Berg, Marianne  
 
Beauthy-Tessa, 1.CHK 2.CHKK CK 2.BTK 
Hegdal, Anita 
 
NWCK, Morokulien 4. August 
Dommer: Ormos, Patric 
Cardigan: 47 
Hannhund: 26 
Adonis' A Noble Lad, 1.JK 2.JKK HP 
Bjarkøy, Silje Katrine  
 
Kerman Capthain Jack, 1.JK 1.JKK HP 
Widin, Margaretha og Sandell Widin, Carina 
 
Immes Brage To Carddicted, 1.UK 2.UKK HP 
Eriksson, Malin 
 

Welshtian Aconitum, 1.UK 1.UKK CERT 
1.BHK BIM 
Hiltunen, Susanna 
 
Geestland's Mythic Minx, 1.AK 1.AKK CK 
Welin, Hinni 
 
All Trade Gravytrain, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BHK 
Eriksson, Malin 
 
Antoc Backbencher, 1.CHK 2.CHKK CK 
4.BHK 
Faarup, Ilse og Erik 
 
Nicknames Castor To Cardax, 1.VTK 2.VTKK 
HP 
Widin, Margareta 
 
Smultronbakkens Harri, 1.VTK 1.VTKK CK 
3.BHK 
Therman, Ulla 
 
Tispe: 20 
Imme's Cassie, 1.JK 1.JKK HP 
Lie, Ingvild Ruud 
 
Cardax Malva, 1.UK 1.UKK CK 
Widin, Margareta 
 
All Trade Once In A Lifetime, 1.UK 2.UKK CK 
Elving, Max 
 
Teddilyn´s Felicia, 1.AK 2.AKK CK 
Margaretha Synak 
 
Imme's A Blue Angel, 1.AK 1.AKK CK 4.BTK 
Lie, Ingvild Ruud 
 
Faarup Vicky, 1.CHK 2.CHKK CK 3.BTK 
Faarup, Ilse og Erik 
 
Geestland's Kitimat, 1.CHK 1.CHKK CERT 
1.BTK BIR 
Taru Tuomi, 
 
Geestland's Matey Marvel, 1.CHK 3.CHKK CK 
Susanna Hiltunen 
 
Geestland's Fave Rave, 1.VTK 1.VTKK CK 
2.BTK 
Hirsikangas, Heli 
 
Nicknames Colombine To Cardax, 1.VTK 
2.VTKK CK 
Lena Petersson 
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Pembroke: 54 
Hannhund: 26 
Siggen's Doffen, 1.JK 1.JKK CK 
Wilberg, Rita T. 
 
Trengate Mardi Gras, 1.UK 2.UKK CK 4.BHK 
Ahlbom, Else 
 
Annline's Quick Beryllos, 1.UK 1.UKK CK 
Terhi Notkola/A.Sutala/K. Korjula 
 
Annline's My Ways Chance, 1.AK 1.AKK CK 
2.BHK 
Anneli Sutela & Maija Kosunen 
 
Annline's Great Chance, 1.CHK 1.CHKK 
CERT 1.BHK BIM 
Anneli Sutela & Maija Kosunen 
 
Igro`c Star Trek, 1.CHK 3.CHKK CK 
Marie Ingemarsson 
 
Annelines Irish Coffee, 1.CHK 4.CHKK CK 
Gunnel Bondeson 
 
Maplecreek Beryllos Time To Fly, 1.CHK 
9.CHKK CK 
Kikka Korjula 
 
Dygae Travellers Tale, 1.CHK 2.CHKK CK 
3.BHK 
Ahlbom, Else 
 
Annwn's Quartermaster, 1.VTK 1.VTKK CK 
Christina Sylven 
 
Siggen's Noble Prince, 1.VTK 3.VTKK HP 
Christoffersen, Anne 
 
Siggen's Majk Martini, 1.VTK 2.VTKK HP 
Nilsson, Sonja Og Kenneth 
 
Tispe: 38 
Noble Baguette Irma, 1.JK 2.JKK CK 
Elisabeth Winter-Harrysson 
 
Beryllos Tak Me Please, 1.JK 1.JKK CK 
Kikka Korjula 
 
Anneline`s Original Design, 1.UK 3.UKK CK 
Gunnel Bondeson 
 
Gaylord`s Hi Hope, 1.UK 2.UKK CERT 2.BTK 
Annika Falk 
Igro´c Tenaya, 1.UK 9.UKK CK 
Eva Sjöström 

 
Siggen's Ayla, 1.UK 4.UKK CK 
Miltvedt, Synnøve 
 
Haywire's Line Of Faith, 1.UK 1.UKK CK 
Ahlbom, Else 
 
Hagwire's Farewed Seattle, 1.AK 1.AKK CK 
4.BTK 
Else Ahlbom & Nina Lappi 
 
Siggen's Uptown Girl, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIR 
Wilberg Julie og Rita Tilley 
 
Welcop's Frideborg, 1.CHK 3.CHKK CK 
Barry-Berg, Marianne 
 
Annwn's Tia Maria, 1.CHK 4.CHKK CK 
Christoffersen, Anne 
 
Annline's Game Of Chance, 1.CHK 2.CHKK 
CK 
Anneli Sutela & Maija Kosunen 
 
Noble Baguette Fairy, 1.CHK 9.CHKK CK 
Tommy Lake 
 
Otreks Only In My Dreams, 1.VTK 1.VTKK CK 
3.BTK 
Miltvedt Synnøve/Wilberg Julie 
 
NKK, Bjerke, 11. august 
Dommer: Per Erik Wahlin 
Cardigan: 4 
Hannhund: 3 
Adonis' A Noble Lad, 1.JK 1.JKK HP 
Bjarkøy, Silje Katrine  
 
Tamlin Frans Hals,  
1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK R.CACIB 
Tvestad, Hanne 
 
Verdidas Frodo, 1.CHK 1.CHKK CERT 1.BHK 
CACIB BIM 
Marteus, Petra 
 
Tispe: 1 
All Trade Intimate Suggestion, 1.CHK 1.CHKK 
CERT 1.BTK CACIB BIR 
Marteus, Petra 
 
Pembroke: 15 
Hannhund: 5 
Siggen's Doffen, 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIM 
Wilberg, Rita T. 
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Benfro's Kind Of Magic, 1.UK 1.UKK HP 
Alnæs, Siri/Brunsnes, Rolf 
 
Benfro's Gareth, 1.CHK 2.CHKK CK 3.BHK 
R.CACIB 
Aasgaard, Kari 
 
Bojojamile Bullet Proof, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BHK CACIB 
Lauritzen, Bjørg Irene/ Wilberg, Rita  
 
Siggen's Noble Prince, 1.VTK 1.VTKK HP 
Christoffersen, Anne 
 
TIspe: 10 
Azita, 1.UK 3.UKK HP 
Hegdal, Anita 
 
Siggen's Angel, 1.UK 2.UKK HP 
Belgen, Ragnhild  
 
Cymar's Bring It On, 1.UK 1.UKK CERT 4.BTK 
Tvestad, Hanne 
 
Siggen's Ayla, 1.AK 1.AKK CK 
Miltvedt, Synnøve 
 
Annwn's Tia Maria, 1.CHK 3.CHKK CK 
Christoffersen, Anne 
 
Siggen's Uptown Girl, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK CACIB BIR 
Wilberg, Julie 
 
Birkebakken's Pixie, 1.CHK 2.CHKK CK 3.BTK 
R.CACIB 
Aasgaard, Kari 
 
Vovselia's Queen, 1.VTK 2.VTKK CK 
Hansen, Ulf E. 
 
Otreks Only In My Dreams, 1.VTK 1.VTKK CK 
2.BTK 
Synnøve Miltvedt og Julie Wilberg 
 
Rana Trekk- Og Brukshundklubb, 18. 
august 
Dommer: Campbell, Ralf 
Cardigan: 1 
Hannhund: 1 
Tamlin Frans Hals, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK 
BIR 
Tvestad, Hanne 
Pembroke: 2 
Hannhund: 1 

Cymar's Colargol, 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK 
BIM 
Tvestad, Hanne 
 
Tispe: 1 
Cymar's Bring It On, 1.UK 1.UKK CERT 1.BTK 
BIR 
Tvestad, Hanne 
 
Norsk Chow Chow Klubb, 18.august 
Dommer: Mona Selsbach 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Astrantia's Stary Eyes, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BTK BIR 
Momrak, Heidi  
 

Agility 
 
Nannestad og omegn hundeklubb, 5. mai 
Agility kl. 1 liten,  
Corwels Buddy, 5.pl.17,71 feilpoeng    
3.premie 
Rune Moen 
 
Hopp kl. 1 liten 
Corwels Buddy, 12.pl.  22,40 feilpoeng    
3.premie 
Rune Moen 
 
Oslo Hundeshow, 27. mai 
Agility kl. 1 liten,  
Corwels Buddy, 9.pl.22,64 feilpoeng    
3.premie 
Rune Moen 
 
Hopp kl. 1 liten 
Corwels Buddy, 9.pl. 22,64 feilpoeng    
3.premie 
Rune Moen 
 
Gjøvik Hundeklubb, 10. juni 
Agility kl. 2 liten,  
Beauthy-Tessa, 1. pl., 5 feilpoeng, 1. premie 
Anita Hegdal 
 
Agility kl. 1 liten,  
Corwels Buddy, 10,00 feilpoeng    2.pemie 
Rune Moen 
 
Hopp kl. 1 liten 
Corwels Buddy, 6.pl.33,75 feilpoeng 
Rune Moen 
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Lillehammer, 7. juni 
Hopp kl. 1 liten, 9. pl, 12,17 feilpoeng, 2. 
premie 
Corwels Buddy 
Rune Moen 
 
 
 

NKK, Oslo, 11. august 
Hopp kl. 1 liten, 8. pl, 8,31 feilpoeng 
Corwels Buddy 
Rune Moen 
 
 

 

Viltsporprøver 
 
Norsk Basser Klubb, Smøla, 21. april  Jotunfjell Fjordane EHK, 2. juni 
Dommer: Arvid Mjølkeråen    Dommer: Syver Plassen 
Birkebakkens Pixie, 1pr.- Ny Norsk VCH  Benfros Gareth, 1 pr HP 
Kari Aasgaard    Kari Aasgaard 
 
Jetta Hundeklubb, Vågå 10.juni   Norsk Basset Klubb, Vågå, 28. juli 
Dommer: Christian Vole   Dommer: Nils Bjerkavåg 
Benfros Gareth, 1 pr   Aberlee Annis Song, 1pr. 
Kari Aasgaard    Helge Solberg 
 
Norsk Basset Klubb, Vågå, 28. juli  Norsk Basset Klubb, Vågå, 28. juli 
Dommer: Ove Haukeberg   Dommer: Ove Haukeberg 
Birkebakkens Pixie, 1pr.   Benfros Gareth, 1 pr. HP, Prøvens 2. beste hund 
Kari Aasgaard    Kari Aasgaard 
 
 
 

ØVRIG LYDIGHET OG VILTSPOR-RESULTATER 
(noe overlapp med ovenstående) 

 
Fra Sørlandet har vi fått følgende resultater på Lydighetsprøve: 
 
Klasse Elite: 01.09.07 i Dalane Hundeklubb, Egersund 
Dommer var Odd Geir Sørmarken  
NUCH Siggen's Noble Prince 
Det ble 195,0 poeng og 3. premie. 
 
Med hilsen 
Anne Christoffersen 
 
Og fra Trøndelag: Blodsporresultat  
for Annie ( N S UCH N VCH Aberlee Annies Song : 
Smøla 06 09 06 Svein Roksvåg 1.pr 
Vatne  16 09 06 Bjørn Andreassen 1.pr 
Steinkjer 03 06 07 Tore Hervik 2.pr 
Åfjord  09 06 07 Arild Tørum 1.pr og ble Norsk  viltsporchampion 
Vågå  28 07 07 Nils Bjørkavåg 1.p 
Sunndal 11 08 07 Tor Stendal 1.pr og Prøvevinner 
 
Med hilsen 
Helge Solberg (etter sterk anmodning fra Kari Åsgaard) 
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CARDIGAN 

 
Hannhund Tispe 

 
1 Tamlin Frans Hals 14/4 1 Immes Buffy Ballerina 20/4 
2 All Trade Lasting Impression 8/2 2 Immes A Blue Angel 9/2 
3 Smultronbackens Harri 7/1 3 Nicknames Incantation to Cardax 4/1 
4 Adonis A Npble Lad 4/1 3 Yardican Dreamade 4/1 
4 Posibles Arthur 4/1    
4 Yardican Black Knight     

 
 

 

 

PEMBROKE 
  
 

Hannhund Tispe 
 

1 Bojojamile Bullet Proof 23/5 1 Siggens Uptown Girl 45/5 
2 Kongen av Queens av LeeArmand 20/5 2 Otreks Only in My Dreams 31/5 
3 Leite-Gårds Winnie 19/5 3 Siggens Apolonia 19/5 
4 Benfros Gareth 16/4 4 Birkebakkens Pixie 16/4 
5 Andy Capp 14/4 4 Vovselias Queen 16/5 
6 Benfros Knight of Northern Lights 12/3 6 Cymars Bring It On 13/4 
6 Benfros Jolly Good Chap 12/4 7 Vovselias Zurriburri 10/4 
8 Leitegaards Neo 11/3 8 Charmed Phoebe 8/1 
9 Siggens Yassir 10/2 8 Black Autumn Rose 8/2 

10 New Kid on The Block of Milcreek 7/2 10 Aberlee Annies Song 7/2 
11 Siggens Noble Prince 6/1 10 Beauthy Tessa 7/2 
11 Siggens Doffen 6/1 10 Ci Maith’s By Siggen’s Request 7/2 
13 Eidlandsgaards Rocky 5/2 13 Siggens Ayla 6/2 
14 Corwels Bernhard 4/1 14 Welcops Frideborg 5/1 
14 Cymars Collargol 4/1 15 Craygicor Irish Diva 4/1 
16 Annwns Rockin’ Robin 3/1 15 Anna av Kleve 4/2 
16 Annwns Unben 3/1 17 Borgatuns Estelle 3/1 
16 Dobscots Albert R. Aaberg 3/1 17 Cennards Awela 3/1 
16 Stompens Oliver 3/1 17 Leite-Gårds Waneska 3/1 
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Cardigan Hannhund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verdidas Frodo. Eier: Petra Marteus 
 

 
Cardigan Tispe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

All Trade Intimate Suggestion. Eier: Petra Marteus 
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Pembroke Hannhund 
 
 
 
 
 
 
Leite-Gårds Winnie. Eier:Wenke 
Tengesdal 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Benfros Jolly Good Chap. Eier: 
Marit J. Nordahl 
 
    
               
 

      
      Eidlandsgaards Rocky  
                 Eier:Wenke Tengesdal 
 
Pembroke Tispe  

 
 
 
 
 
Aberlee Annies Song.  
Eier: Helge Solberg 
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Pembroke 
 
 
Far: NS UCH Stompens Oliver 
Mor: Leitegårds Xina 
 7 rød/hvite valper født 25. juni, 4 hanner (2 stump, 1 halvlang 

hale og 1 lang hale) og 3 tisper (alle stump) 
 3 hanner til salgs 
Henv.: Kennel Leitegård 

Målfrid Byrkja, Sandnes  
Tlf: 51 67 33 47 

 
 
Far: NSUCH Annwn`s Unben 
Mor: NSUCH Craigycor Irish Diva 
 7 valper født 5. juli, 4 hanner og 3 tisper 
 Alle rød/hvite med hale, 2 hanner til salgs 
Henv. Kennel Phrostmade 
 Lill Kristin Nilsen, Tennevoll 
 Hjemmeside : www.phrostmade.com 
 Tlf : 77175105 Mob : 46661919 
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Pembroke 

 
Hannhund: Siggen’s Dooley 
Tispe: Int. Nord.N.S.DK.SF.UCH NV-04, SV-04, 05, EUV-06 
 Siggen’s Uptown Girl 
 Parret 23. juli 2007 
Henv.  Kennel Siggen 
 Rita Tilley og Leif-Herman Wilberg 
 Tlf.: 63826117- 90084320 - 97027566 
 e-post: kesiggen@online.no 
 
Hannhund: NORDJV-06 Trengate Mardi Gras 
Tispe: NSUCh NVCh Aberlee Annies Song 
 Parret 13. og 15.august. 
Henv.: Anne Indergaard og Helge Solberg, Sør-Trøndelag  
 Tlf. 72 55 99 48 eller 918 53 149 (Anne Indergaard) 
 E-post: annwn@online.no  
 
Hannhund: NORDJV-06 Trengate Mardi Gras 
Tispe: Annwn Tequila 
 Parret 18.og 19.august 
Henv.: Mette Ekern, Hønefoss 
 Tlf. 920 56 724 eller 918 53 149 (Anne Indergaard) 
 E-post: metteker@online.no eller  
 annwn@online.no 
 
Hannhund: NORDJV-06 Trengate Mardi Gras 
Tispe: NUCh Annwn Tia Maria 
 Parret 21. og 23. august 
Henv.: Anne Christoffersen, Kristiansand 
 Tlf. 416 33 583 eller 38 08 74 21 
 E-post: arnnaes@online.no 
 Hjemmeside: http://www.123hjemmeside.dk/nickyogtia  
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PEMBROKE 
 
The Kydor  
Trophy 
 
 
Kennel 
Annwns 
Vandrepremie 
 
Kennel  
Siggens  
Vandrepremie 
 
Kennel Borgatuns  
Vandrepremie 
 
Karwins Throphy 
 
 
 
Siggens Hi Fi’s 
Vandrepremie 
 
N.S.U.Ch. 
Siggens Orion’s 
Vandrepremie 
 
Kennel 
Contenders 
Vandrepremie 
 
The Jofren Trophy 
 
 
Kennel Benfros 
Vandrepremie 
 
 
 
 
 

VANDREPREMIER 2007 
 
Int.Nord.Fin.U.Ch.NV-04 SV-04,05 EUV-06 
Siggen’s Uptown Girl 
Eiere: Julie og Rita Tilley Wilberg,Sørumsand 
 
Int.Nord.Fin.U.Ch.NV-04 SV-04,05 EUV-06 
Siggen’s Uptown Girl 
Eiere: Julie og Rita Tilley Wilberg,Sørumsand 
 
Int.Nord.Fin.U.Ch.NV-04 SV-04,05 EUV-06 
Siggen’s Uptown Girl 
Eiere: Julie og Rita Tilley Wilberg,Sørumsand 
 
Flying Fivel 
Eier: Marianne Barry-Berg, Fjellstrand 
 
Int.Nord.Fin.U.Ch.NV-04 SV-04,05 EUV-06 
Siggen’s Uptown Girl 
Eiere: Julie og Rita Tilley Wilberg,Sørumsand 
 
Ikke utdelt 
 
 
EUW-06, Fin.U.Ch.Annline’s Great Chance 
Eiere: Maija Kosunen og Anneli Sutela, Finland 
 
 
 
EUW-06, Fin.U.Ch.Annline’s Great Chance 
Eiere: Maija Kosunen & Anneli Sutela, Finland 
 
NORDJW-06 Haywire’s Line of Faith 
Eier: Else Ahlbom, Finland 
 
CiMaith’s Calvin Klein 
Eiere: Åse og Finn Myrvold, Trondheim 
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Int.Nord. U.Ch 
NV-91,92,97,99 
SV-93,94 
NORDV-94 
BRV-95 
KBHV-97, 
EUV-97 
Siggen’s Connys 
Vandrepremie 
 
 

 
 
Int.Am.Nord.Fin.U.Ch.NV-00,03,05,NordV-02,06 
Otrek’s Only in My Dreams 
Eiere: Julie Wilberg og Synnøve Miltvedt, Trollåsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vi ønsker velkommen: 
 
Angler, Rita Kristin, Nygård 27, 8250 Rognan 
Dyre Vaa, Viktor, Finstadlia 125, 1475 Finstadjordet 
Gardner, Marla, c/o I.P. Ohm, 5578 Nedre Vats 
Hustad, Silje Knudsen, Kaptein Lingesvei 136, 6006 Ålesund 
Korsrud, Marianne, Finstadlia 125, 1475 Finstadjordet 
Lie, Torill, Nesveien 69 Styri, 2080 Eidsvoll 
Magnussen, Hilde, Gruveveien 6, 3614 Kongsberg 
Schult, Julie Elisabeth, 7290 Støren 
Sørensen, Henriette Vistrup, Røglevangen 16, DK-4000 Roskilde 
Teilgård, Marit, Ødegårdsfeltet 37, 3810 Gvarv 
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B-ECONOMIQUE 

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

 
 

 
 
 


