
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIS på NWCKs spesialutstilling 2009: Siggens Uptown Girl, med Julie Wilberg 
(til høyre) og BIS 2, Phi-Vestavia Goody Goody med Christine Sonberg.                                                                                  
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  sranden@online.no 
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 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  
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Trøndelag: (Ledig!!)    
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 
Vestlandet: Bente Espevold  99 04 77 00  
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     rastri@online.no 
 

 

       CORGIPOST 

kommer ut med  
4 nummer i året 

 
Ca.  Februar 

Juni 
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Desember 

 
Neste manusfrist: 

1. des. 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: 
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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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Det er vel på tide å si takk og farvel til sommeren 2009 som 
kom fint i juni, svømte gjennom juli og mot slutten av august 
glimtet til med litt varme. 
 
Vi har vært gjennom den største (?) ”Spesialen” i klubbens 
historie – tenk hele 110 hunder påmeldt med stort og smått. Det 
var trivelig å være med på det store arrangementet som vi trygt 
kan si gikk veldig - veldig bra – og vi hadde værgudene på vår 
side hvilket jeg var bekymret for da jeg dagen før var i 
Vigelandsparken med dommerne   – vi hadde heldigvis 
paraplyer.  
 
Jeg vil her rette en hjertelig takk til alle som deltok i opplegget 
med gjennomføringen for en utmerket innsats. Har i ettertid fått 
hyggelige tilbakemeldinger fra dommerne. De var begge meget 
tilfreds med det de hadde fått være med på. Her følger direkte 
kopi av noe fra den ene: 
 
 I was very impressed with the quality of the Norwegian Pems ,especially 
pleasing was to see so many with perfect natural tails, judging them was a 
great pleasure also the exibitors were very sporting. I found your system 
more complicated than any other I have encountered, but the stewards were 
very patient and helpful so hopefully I didn`t make any mistakes. Would you 
thank the committee for inviting me and for their generosity . 
 
        Kindest regards         Sue. 
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For å være sikre på en forlengelse av sommeren hadde Eva og 
jeg meldt oss på en tur med vår bank til den franske Riviera. 
Det var en fin – varm – men slitsom tur. Tettpakket program 
med mange og bratte fotturer – vi var slitne ved hjemkomsten. 
 
Corgiens dag ble avviklet dagen etter vår hjemkomst, det var 
lagt planer for gjennomføringen – da vi ankom Flysamlingen var 
det bare tre fra Styret tilbake. All avvikling var tilfredsstillende 
gjennomført, og deltakerne hadde vært fornøyde.. 
 
Den tredje helgen i september måned er for lang tid siden avtalt 
med ”gjetertreff” på gården til Hanne og Rune. Da denne 
avtalen ble inngått og tilpasset deres program, fikk jeg den triste 
meldingen at det var siste gangen vi kunne få være med på 
dette fordi de skal avvikle den delen av gårdsdriften som har 
med husdyrhold å gjøre. Det vil kreve for store investeringer til 
at det vil kunne være lønnsomt.            
PÅ VEGNE AV KLUBBEN VIL JEG RETTE EN STOOOOR 
TAKK TIL HANNE OG RUNE FOR ALLE DE FANTASTISKE 
DAGENE VI HAR HATT HOS DEM! 
 
Sverre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
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Hei alle sammen! 

En sommer er over, og en del av oss vil nok lure på om den i det hele 
tatt har vært her. Mange av oss har opplevd langt mer regn enn 
normalen, og her i vår lille krok av Telemark har det blitt målt mer 
nedbør enn noen andre steder i fylket. 

 Men det har vært en flott Corgi-sommer, som ble toppet med vår 
spesialutstilling, hvor det møtte flere hunder og mennesker enn noen 
gang før. I hvert fall på en ren, norsk Corgi-spesial. Les mer om det i 
artikkelen fra spesialutstillingen.  

Jeg laget en bildekavakade fra spesialen, men siden det i år var 
ringer, èn for Pembroke og èn for Cardigan, så fikk jeg litt problemer 
med å ta bilder fra begge ringene. Jeg håper å bli tilgitt at det er lite 
bilder av pembroke i kavalkaden. Er det noen der ute som tar 
send dem til oss i CP. Vi bruker dem hjertens gjerne! 

 Antall corgier er for stigende, og blant cardigan-folket ligger det flere 
nye oppdrettere i startgropa, klare for ”klekking”. Dette er veldig 
gledelig, vi ønsker nykomlingene hjertelig velkommen. 

 Ha en fin (og forhåpentlig tørr) høst alle sammen �   

 For redaksjonen; Mimmi 

 

En sommer er over, og en del av oss vil nok lure på om den i det hele 
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Hei alle sammen, sommeren er over og høsten i anmars.  
Styret i Corgiklubben er i full gang etter sommerferien og dette er det vi har 
på hjertet denne gangen�   
 
Først og fremst vil vi takke alle for en fantastisk flott dag på Blaker Skanse! 
Corgispesialen går inn i historien som den største spesialutstillingen vi har 
hatt alene med 110 påmeldte hunder, 44 Cardigan og 56 Pembroke.  Dagen 
bød på flotte hunder, flotte folk og fantastisk god stemning! Stedet var topp, 
været holdt seg, vaflene og pølsene forsvant som dugg for solen og 
dommerne gjorde en kjempejobb. Tusen takk til alle som bidro! Styret håper 
på like stor deltakelse i årene fremover�  Neste år er spesialen på Morokulien 
sammen med Svenske Corgiklubben. Her er det muligheter for både svensk 
og norsk storcert. Sett av helgen 07-08 august 2010!  
 
Vandrepremier  
Vandre- og minnepremier skulle vært delt ut til flere på spesialen. Styret 
beklager at vi ikke har klart å samle inn og få oversikt over alle premiene. 
Det skal vi gjøre noe med, og alle som skulle ha hatt vandrepremier skal 
selvfølgelig få dem. Fint om dere som har slike premier fra i fjor leverer dem 
til Eva Kronholm eller Sverre Randen. 
Når det er sagt er det fortsatt en vandrepremie som mangler. Det er ”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. Ellers mangler bøkene som følger vandrepremiene for 
Cardigan.  Kikk litt i hylla, - har du en så send den til meg, Sverre eller Eva!  
 
Heder og ære 
Etter litt frem og tilbake har styret landet på at det ikke er nødvendig at nye 
championater er godkjent og registrert i NKK før de blir presentert i Corgi 
Post. Det er stas å se flotte hunder med flotte titler. Det vil vi ha i fremtiden 
også! Husk å sende med bilde og info om hunden!  
  

���������	
�������
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Dogs4All  
Vinnerutstillingen i Vikingskipet på Hamar er flyttet til Lillestrøm. 
Utstillingen heter Dogs4all og arrangeres 28 og 29. november 2009. 
Corgiklubben stiller med rasestand og deltar i raseparade. Har du lyst og 
anledning til å bidra på stand eller i paraden er det supert om du gir meg et 
vink. Vi må jo promotere rasen vår! E-postadressen min finner du nederst på 
siden�   
Styret har også diskutert mulighetene for å arrangere julebord i forbindelse 
med utstillingen, men har kommet til at dette blir vanskelig siden mange 
deltar på gallamiddagen. Vi satser i stedet tradisjon tro på å ha et sosialt lag 
med litt å bite i ved ringen på utstillingsdagen!  
 
Trøndergruppa 
Åse Myrvold trekker seg som kontaktperson i Trøndelag. Dermed trenger vi 
en ny kontaktperson. Noen som kan tenke seg jobben? Førstemann til 
mølla�  Tusen takk for innsatsen Åse!  
 
Frivillige 
Klubben trenger fortsatt frivillige til å hjelpe til med arrangementer.  Nå 
nærmest er Dogs4All på Lillestrøm der vi trenger noen hender, men si gjerne 
i fra om det er andre arrangementer du kan tenke deg å hjelpe til med selv om 
det ikke passer denne gangen!  
 
Tante Sofie igjen 
Husk å betale annonser i Corgi Post 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 Corgi Post.  
 
Kos dere i høstsolen alle sammen!  
 
Beste hilsner SiljeK  
skbjarkoy@gmail.com 
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Hei alle sammen!  
 
Jeg tenkte å presentere meg selv. Mange har kanskje lurt på hvem denne 
SiljeK som skriver ”styret informerer” er? -Vel, det er meg!  
 
Jeg bor i Oslo sammen med Pelle. Han er en tre år gammel Cardigan og er 
selvfølgelig verdens vakreste i mors øyne�   
 
Jeg ble valgt inn i styret på årsmøtet i 
februar og er den eneste med Cardigan. Pelle 
kommer fra Mimmis første kull. Da Pelle 
kom til meg var jeg helt bestemt på at vi 
ikke skulle på utstillinger. Nei sånt tull 
tenkte jeg, men jammen ble det utstillinger 
likevel. Det er jo ikke bare tull! Det er tvert i 
mot ganske morsomt og ikke minst sosialt! 
Pelle har fått tittelen NV-07 og NUCH og nå 
synes jeg det er på tide at han lærer seg å gå 
som en ekte herremann i ringen også �    
 
Jeg fikk min første corgi da jeg var ti år. Det 
var stas! At det ble en corgi var tilfeldig, 
men jeg var verdens lykkeligste. Mitt største 
ønske var oppfyllt, nemlig å få hund! Han 
het Angus og var en liten rar, nesten 
firkantet Pembroke-valp med store ører. Fra 
den dagen har det bare vært en rase for meg. 
Ingen raser kan måle seg med en corgi, det være seg pembroke eller 
cardigan.  
 
Jeg maser og skriver at vi trenger hjelp til både det ene og det andre i 
klubben vår. Det håper jeg at vi kan få. Det er ikke så mye på hver enkelt så 
lenge mange gjør litt. Det er min filosofi. Også så hyggelig det er å treffes og 
gjøre noe sammen�   
                                                                              SiljeK   
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Spesialutstillingen 2009 
 
 
Årets spesialutstilling ble lagt til Blaker Skanse, beliggende i 
Sørumsand. Bjerkeutstillingen gikk av stabelen samme helg, og 
corgiene stilte der på lørdag, derav ble Corgi-spesialen lagt til  søndag.  
Men vi gikk ikke glipp av hyggelig 
treff for corgifolket av den grunn, 
lørdag kveld etter Bjerke-utstillingen 
var det stor grillfest hos Rita og Leif 
Herman Wilberg, hvor hundepraten 
gikk høyt i taket. En aldeles strålende 
kveld, hvor mange ferske fjes fikk bli 
bedre kjent med klubbens harde kjerne. 
Tusen takk til Rita og Leif Herman for en koselig kveld! 
 
Søndagen opprant med godt 
vær, der hadde vi flaks etter alt 
regnværet som har vederfart 
oss denne sommeren. Blaker 
Skanse, en gammel, militær 
forsvarforlegning, viste seg fra 
sin beste side, med sine grønne 
plener omkranset av de gamle  Blaker Skanse: en trivelig plass for  
bygningene.         utstillingen 
                                                                 
                                                                                
I år, for første gang i klubbens historie, stilte klubben opp med to 
ringer og to dommere. (her unntatt når vi har dobbelt utstilling med 
Svensk Welsh Corgi Klubb på Morokulien)  
 
Det ble en formidabel økning i antall påmeldte cardigan. Det ble 
påmeldt hele 44 stykker, her av 10 valper. Til sammenligning stilte  
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kun 10 cardigan på spesialutstillingen i fjor! 
Dommer for cardigan var Alison Benson, kennel Corben,  UK.  
 
Til tross for mange påmeldte cardigan, slo pembrokene dem i antall. 
Her ble det påmeldt hele 57 stykker, hvor av 4 valper.  
Dommer var Sue Harrison, kennel Haresfoot, også UK.  
  
Det ble også stilt 7 pembroke i spesialklassen, så totalt ble det påmeldt 
108 corgier til årets spesial. Veldig bra! 
 
Best i Showet ble Siggen`s Uptown Girl etter å ha møtt Phi Vestavia 
Goody Goody i den siste avgjørende runden. Se forsidebildet. 
 
 
 
I cardigan-ringen: 
 
BIR og BIS 2  
Phi Vestavia 
Goody Goody 
 eier                                                   
Christine Sonberg.                                                                                       
 
 
BIM Yardican 
Black Knight,  
eier Ingrid P.Ohm 
og Per Morten 
Aarak.    
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I Pembroke-
ringen ble 
resultatet slik: 
 
BIR og BIS 
Siggen`s 
Uptown Girl,  
eier Julie 
Wilberg. 
 
BIM Siggen`s 
Doffen, 
eier Kevin 
Dover.   

 
 

 
 
 
 
 
 
BIS veteran ble    
Shadowalk 
Trademark,    
Eiere Ingrid P. Ohm 
og Susan &  
Donald Lassila. 
Handlet av Per 
Morten Aarak 
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BIS valp ble 
Cimaith 
Elegant  
Siggen 
Design, ”Evy” 
Eiere: Rita 
Wilberg og 
Åse Myrvold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evy møttes til 
dyst i siste 
runde mot BIR 
valp cardigan 
Imme`s Fancy 
Face 
handlet av 
Christine 
Flesche Nøstdal. 
 
Eier Ingvild 
Ruud.  
 
 
 
 
Øvrige resultater finnes et annet sted i bladet. 
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Dagen forløp strålende, og det var kun lutter smil og fornøyde fjes å se 
rundt ringene. Så mange hunder, og så mange mennesker er det sjelden 
å se på en Corgi-spesial! Stemningen var på topp, etter et alle tiders, 
strålende vellykket arrangement. 
 
Tusen takk til alle dere som gjorde dette til en så flott dag, ingen 
nevnt, ingen glemt.  
 
Så håper vi at vi kan gjenta det samme til neste år, med like stor 
oppslutning på spesialutstillingen, som da vil bli en dobbeltutstilling 
på Morokulien sammen med våre naboer i øst.  
 
Flere bilder følger:  

 
 
 
 
 
Yassir, beste 
avlsklasse. 
                                                                      

 
 
 

 
 
Kennel 
Siggen, 
beste 
oppdretter- 
klasse 
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Oppdretter-klasse  Kennel Cymraeg Ci 
 

 
Nr 1 Synnøve, 
barn og hund  
Klasse 2- 10 år 

 
 
 
 

 Nr 1 Vilde,     
barn og hund, 

      Klasse 10-16 år 
 
 

 
 
 

 
 

 
Malin Aasgaard viser Pixie, 
som ble BIR veteran 
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Åse og Evy i full                                       
konsentrasjon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

og en ditto skriver; Linn 
Grønnerøe            

 
 
 

Her så det gresselig 
morsomt ut … 
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Valper på rekke og rad            Blide kjøkken-jenter ;-). Det var      
                                      meget travelt ved dette bordet  

     den dagen 
 
Flere blide åsyn, Silje er kjempefornøyd 
med dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
          Vi koser oss og slapper av på  
          utstilling.. 
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Flere klipp, i og rundt ringen…. 
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Tusen takk for  
en flott  
utstilling! 

Mimmi 
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Ad spesialen 2009  

Vi vil få lov til å takke alle som hjalp til med rigging, rydding, kjøkkentjeneste, 
salg og ringarbeid på Blaker Skanse! 

Ingen nevnt, ingen glemt. 

 I tillegg må vi få lov til å hilse og takke til alle som var med på grillfesten hos 
oss på lørdag.  

Her var nye og gamle bekjente, pembroke og cardiganeiere - og utlendinger 
med svensk og engelsk tale. 

Med to store griller under tak på verandaen, stort fellesbord med mat på 
kjøkkenet og mange hyggelige mennesker med godt humør rundt i hele 
huset, gjorde det ingenting at regnet bøttet ned utenfor. Det gikk utmerket 
med grillfest inne, det ble et supert party! 

 Rita og Leif-Herman 

 

Dommerne til Morokulien 2010 er klare 
(NWCKs og SWCKs felles hovedutstilling)  

 
Begge har takket ja og signert dommerkontraktene for gjeldende 
arrangement. 
 
 NWCK 07.08.10 Tracy Irving dømmer pembroke og BIS,  

Fran Fricker dømmer cardigan  
 
SWCK 08.08.10 Fran Fricker dømmer pembroke og BIS,  

Tracy Irving dømmer cardigan. 
 
Rita Tilley Wilberg 
Sekretær i NWCKs utstillingskomite 
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Fire i Estland ved én av dem! 
 
Fredag 26. juni ved syvtiden stilte vi, dvs. Leif Herman, Cole Haan, Star og 
undertegnede på Gardermoen for tidlig avreise til Estland.  Alle så frem mot en 
spennende og fin helg med bl.a. en tur i Tallinn på fredag formiddag før avreise til 
Pärnu hvor utstillingene skulle finne sted på lørdag.  Nå skulle det imidlertid vise seg 
at så enkelt ble det ikke.  Ved innsjekking viste det seg at Estonian Airs morgenfly 
var innstilt og samtlige reisende var overført til 
kveldsflyet.  Dermed måtte vi gjøre vendereis 
til Sørumsand og vente til ettermiddagen før vi 
kunne gjøre et nytt fremstøt mot Estland. 
 
Etter innsjekking, og de firbente vel anbrakt i 
flyselskapets varetekt, bega vi tobente oss til 
utgangen hvor neste overraskelse ventet.  10 
minutter før avreise ble vi informert om at flyet 
var overbooket og at de av de reisende som 
hadde anledning ble bedt om å vente til 
påfølgende dags morgenfly mot en viss 
kompensasjon.  Heldigvis var det noen som 
hadde tid og tok imot til tilbudet, mens vi andre 
kunne gå om bord i flyet.  Dessverre var ikke 
alle problemer over med dette, og tilløp til kaos 
oppsto da det viste seg at enkelte av setene var 
dobbelt registrert.  Til slutt var imidlertid det 
meste i orden, samtlige reisende på plass og 
flyturen kunne begynne. 
   Venter på skyss hjem etter at flyet  
Vi ankom Tallinn uten ytterligere Vider-    til Estland var kansellert              
verdigheter, fikk med oss Cole og Star og kunne  
begynne på den en 90 minutters biltur fra Tallinn til Pärnu.  Været ved ankomst til 
Tallinn var fint med sol og varmt men ettersom vi nærmet oss bestemmelsesstedet 
begynte det å regne.  Etter litt forespørsler om hvor hotellet vårt var, kom vi frem ca. 
ved midnatt.  Hotellet, Park Hotel og Spa, var et.greit sted for overnatting med stort 
rom og bred seng.  Etter å ha gitt de firbente mat og en liten luftetur var tiden inne til 
å ta senga på ryggen og hengi seg i Morfeis armer. 
 
Utstillingsdagen opprant, og etter en god frokost på hotellet bega vi oss over til 
plassen hvor utstillingen skulle finne sted.  Underveis kom de første regndråpene og 
etter hvert ble det mer regn.  Det ble derfor nødvendig med en rask tur innom et 
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kjøpesenter for anskaffelse av paraply og regnkappe.  Ved ankomst til 
utstillingsplassen måtte Læffen kjøre langt for å få parkert bilen, mens undertegnede 
samt våre tofirbente kunne gå inn.  Etter å ha funnet ringen vi skulle stille i, samt fått 
opp vår lille ”gapahuk” var det bare å vente til det ble vår tur i ringen.  
Regnet ville ikke gi seg, og den nyinnkjøpte paraplyen ble flittig brukt, men i de få 
øyeblikkene hvor det ikke regnet, var solen fremme og varmet slik at vi kunne tørke 
opp litt innimellom. 

Så kom endelig vår tur i 
ringen, og først ut av våre var 
Cole Haan  med  Læffen som 
handler.  Resultatet ble 
meget bra, beste hanhund 
samt CERT og CACIB.  Så 
var turen kommet til Star.  
Her ble det beste tispe, samt 
CERT og CACIB.  Dermed 
var begge estiske champions 
og mye av turens mål var 
innfridd.  Så måtte også 
undertegnede til i ringen som 
co-handler.  Utfallet ble BIR 
til Cole Haan og BIM til 
Star.  Dette var en fin 
uttelling og alle var meget 
glade og fornøyde etter 
resultatet så langt.  Så var 
det bare å vente på gruppe- 

Leif Herman sammen med Cole Haan og Star på           bedømmelsen.  Det ble      
utstillingsplassen.           mange, lange og våte timer
              å vente, og det var svært få 
fasiliteter med overbygg.  Dette medførte at det lille spiseteltet, bestående av til 
sammen seks bord, ble hyppig frekventert for inntak av betydelige mengder kaffe. 
Det før omtalte regnet fortsatte å strømme ned og selve utstillingsplassen og 
løpebanen rundt begynte etter hvert å ligne en dårlig oppløyd åker.   
 
Da klokken nærmet seg fem var det klart for gruppebedømmelsen.  Vi var svært 
spente på hvordan det skulle gå, men det må innrømmes at vi hadde stor 
forhåpninger.  Cole og Læffen var begge klare for innsats og skuffelsen ble derfor 
stor da de ikke kom blant de som skulle plasseres engang.  Vel slik kan det gå, og vi 
pakket fort sammen og returnerte til hotellet hvor våre våte klær raskt ble byttet om 
til tørre.   
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Etter å ha slappet litt av på hotellet, tok vi en tur inn til sentrum av Pärnu hvor vi 
inntok en smakelig middag på Restaurant Edelweiss.  Deretter ble det en liten tur 
rundt i byen før vi vendte tilbake til Park Hotell og kunne slitne, men tilfreds gå til 
sengs etter en brukbar dag. 
 
Søndag var det hjemreise, og vi 
var litt spente på hvordan det 
ville gå med Eestonian Air i dag.  
Men før vi kom så langt hadde vi 
noen fine timer i gamlebyen i 
Tallinn.  Været viste seg fra sin 
flotteste side, stekende sol og 
følgelig godt og varmt. Tallinns 
gamle bydel er en stor opplevelse 
med sine trange gater og flotte 
hus og vakre kirker.  Den er 
virkelig verdt et besøk.   Leif Herman, Cole Haan og Star tar en pust i    
  bakken i Tallinn 
Det var morsomt å rusle rundt 
blant turister og fastboende 
estlendere med to corgier, og det 
vanket mange beundrende blikk, 
og mange både store og små ville 
gjerne hilse på de firbente. 
Som sagt var vi litt spente for 
hjemreisen, men det var ingen 
ting å frykte..  Flyet var i rute, ja 
faktisk litt før ankomsttiden.   
 
Til slutt vil undertegnede få takke 
Læffen for at jeg fikk være med 
på denne turen, og håper at jeg kan  En stor corgibeundrer i en liten kropp i Tallinn 
få bli med ved en senere anledning.  
 
Så har jeg lyst til å avslutte slik vi alle gjorde da vi skrev stil på Folkeskolen: 
”Så spiste vi matpakken vår før vi tok fatt på hjemturen, og alle syntes det hadde 
vært en fin tur!” 
 
Takk for turen! 
John-Per,  Co-handler 
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CORGIENS DAG 
 
Corgiens dag, 5.august, var som i fjor lagt til Gardermoen, på en 
gressplen utenfor Forsvarets Flysamling. Sentralt for mange corgifolk 
og med kafeteria tilgjengelig ved plassen. 
 
Været var heldigvis på vår side denne gang, med oppholdsvær hele 
dagen. Arrangementet ble en dugnad, med Silje Bjarkøy som leder og 
Rita T. Wilberg som hadde passet på at det at det meste praktiske var 
på plass.  Anne Ingebrigtsen hadde påmelding og resultatføring og 
Knut Wilberg var ringsekretær. I tillegg bidro flere andre medlemmer 
med oppgaver.  
 
Deltagelsen var noe dårligere enn vanlig, bare ca. 15 hunder totalt 
som deltok i forskjellige konkurranser. Som vanlig begynte dagen med 
valpeshow, deretter fulgte matchshow med BIS-kåring, barn og hund, 
vakreste øyne, vakreste pels og corgi-sprint. Match-spesial hadde i år 
ingen deltagere. Dommer var Mette M. Tufte som utførte jobben på 
utmerket måte. Hun er nå elev for corgirasene, så henne kan vi regne 
med å se i andre utstillingsringer senere. 
  
Matchshowet 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. I år gikk unge Hazel til 
topps, ført av Rita T. Wilberg, vi gratulerer! Gratulasjoner også til 
cardigutten Bandit, som både ble vinner av vakreste pels og corgi-
sprint. 
 
Lotteriet var også på plass, med Silje og undertegnede i 
lotterikomitéen. Gevinster hadde som vanlig kommet inn fra flere hold, 
tusen takk til dere alle! 
 
 Richard Gjersøe
 
 
Resultater følger på de neste sider 
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3-6 mndr tispe: Molly/Torill Ekstrand 
3-6 mndr hann: Aiko/Per Kr. Voldmo 
               Diego/Madelen Hærnes 
6-9 mndr hann: Touch/Rita T. Wilberg 
 BIR: Touch/Rita T. Wilberg 
 BIM: Molly/Torill Ekstrand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinner av valpeshowet, Touch, 
til venstre og Molly (BIM) 
 

 
 
 
 
 
13 deltagere 
 
Semifinalen: Hazel/Julie Wilberg mot Moonica/Rita T. Wilberg 
           og Darja/Marita Henriksen mot Baros/Jane Serigsta. 
 
Finalen: Darja/Marita Henriksen mot Hazel/ Julie Wilberg 
 
VINNER: Hazel/Julie Wilberg. 
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Matchshow-vinner Hazel, ført av Rita T. Wilberg (til høyre) og Darja med 
Marita Henriksen. 
 
 

 
 

 Ingen deltakere i år!  
 
 
 
 
 
 
 
under 10 år. 
Til stor applaus viste Felippa Carper-Rask frem Ozzy 
og fikk fin premie for innsatsen. 
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Bølla/Vigdis Wærhaug 
Darja/Marita Henriksen 
Baros/Jane Serigstad 
Luna/Jane Serigstad 
Ozzy/Felippa Carper-
Rask 
Elle Melle/Hege Wenaas 
Klara/Carolibne 
Jacobowitz 
Betty/John-Per Haugstad 
Bandit/Malin Hager 

VINNER: Betty – John-Per Haugstad 
 
 
 
 
 

Darja/Marita Henriksen 
Baros/Jane Serigstad 
Bandit/Malin Hager 
Luna/Jane Serigstad 
Devine/Vigdis Wærhaug 
Aiko/Per Kr. Voldmo 
 
 
 
       VINNER: Bandit – Malin Hager 
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.   
 

 
Bjørn Ranges Vandrestav  

 
1. Bandit – Malin Hager  6,06 sek 
2. Klara – Caroline Jacobowitz 6,19 sek 
3. Daria – Trygve Wærhaug  7,20 sek 
4. Pelle – Silje Bjarkøy  7,26 sek 
5. Ozzy – Ola nRask   8,02 sek 
6. Anna Kleve – Richard Gjersøe 8.05 sek 
7. Devine – Vigdis Wærhaug  8.14 sek 
8. Betty – John-Per Haugstad 8,34 sek 
9. Molly – Erik Ekstrand  9,14 sek 
10. Aiko – Per Kr. Voldmo           20,60 sek 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norges raskeste         
corgi  i 2009::  
Bandit  
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En stor liten dame er borte 
 
15. mars var Debbie eller Nordic Princess of Jonloran 15 år og 29. juni var det slutt på 
et langt og innholdsrikt liv for oss som fikk lov å leve sammen med henne. 

 
 I mai 1994 var jeg så heldig å bli invitert til England av 

Dorothy og Wally Winter. De skulle dømme en League 
utstilling i Birmingham og ikke minst hjelpe meg å finne 
en valp.  
 
Etter utstillingen dro vi på besøk til Loll og John Boulton 
og valpene slapp løs på kjøkkengulvet. Det var det 
kjærlighet ved første blikk. 
 
I juni var hun reiseklar og Alan Taylor var snill og tok 
henne med. da han skulle til Norge på dommeroppdrag. 

 
Fra hun kom ut av buret med en mine som tydelig sa: Her er jeg, og helt til det siste 
har hun vært en personlighet uten like. Hun har regjert huset med hard labb til stor 
frustrasjon for de andre hundene, ingen nåde der.  
 
Hun elsket utstillinger, showet den vesle stumpen av seg og fikk hun ikke nok 
oppmerksomhet, ja, da kom det et klart og tydelig bjeff for å fortelle at her er jeg og se 
på meg. 
 
Det er tomt uten henne og at hunder også kan sørge er det ikke tvil om. Det var så 
stille i haven i dag så jeg gikk ut for å kikke – og hvor lå Jacko – jo der vi hadde 
begravd Debbie og plantet en klaserose over.  
 
Det beste sted å begrave en hund er i hjertet, og der vil hun forbli for alltid. 

 

Siri, Rolf og Jacko 
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”ELLEVILLE” sommerdager 

I en liten flettet ”soppkurv” ankom kanskje årets største valpekull til gårds.  

9 rykende ferske valper – ett døgn bare – med sliten mor skulle på 
gårdsopphold mens familien Wilberg skulle sørpå. ”Læffens” dag skulle feires 
med stort og smått i solen. Innspurten mot avreise ble tøff nok – valpene kom 
ikke seilende helt av seg selv. Det ble både tang og keisersnitt og fødselen 
strakte seg over en hel dag. Mor ”Elleville” var sliten –og noe i villrede da 
valpekassen ble plassert på en helt fremmed ”klode”. Med godt morsinstinkt 
visste hun hva hun hadde å gjøre: vaske og stelle, mate, mate, mate…… Vi 
ble kompiser fort, Elleville og jeg, livet ved valpekassen er like spennende 
hver gang.  

De første døgnene kan 
være avgjørende for 
både mor og barn. Litt 
nattesøvn ofres gjerne 
til alt ser ut til å være i 
godt gjenge. Elleville er 
en oppmerksom og flink 
mamma som tross 
antallet så ut til å ha full 
oversikt. Alle valpene 
var kvikke og sterke og 
jevne og vokste og 
vokste. Tillegg var ikke 
nødvendig og 
appetitten til mor var upåklagelig – bare hun fikk det hun ville. Det ble lever 
og omelett med valpemelkpulver, yoghurt, fiskegryte og brødskiver med 
leverpostei og masse smør. Eget hundefor var ikke så interessant. Derimot 
var ”husets”hundefor å foretrekke – en stund. Damen ble fort litt matlei og jeg 
ble bekymret. Så fikk hun diare, noe som visstnok var et sommerproblem i 
år. Hun hadde gått på medisiner etter keisernittet og variasjonen i foret var 
heller ikke noe pluss. Ingen feber, ingen drikke- eller matlyst, bare sultne 
valper. Zoolac er en god ting! Valper og mor ble alle behandlet og alt rettet 
seg. Det var like før de alle skulle hjem til Sørumsand.  
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9 kvikke valper fylte til tider kjøkkengulvet på sine første oppdagelsesrunder. 
Ryktene spredde seg fort om valpene og vi hadde utover det normale mye 
besøk i de dagene. Sosialisering i massevis! Mellom Elleville og meg oppsto 
det et godt tillitsforhold. På de besøkene jeg har vært i Sørumsand for å hilse 
på ”mine” valper, har hun svart til navnet og helst villet bli med til Skedsmo 
en tur.  

Kanskje et ønske om ferie uten 
valper. Snart skal hun si ha det til alle 
sammen. De skal ut i verden, noen 
riktig langt av gårde. Noen ikke så 
langt. Og om noen får dager henter 
jeg min lille, ville ”Jozze FinFin” som 
blir familiens nye klovn og glede. Men 
i skrivende øyeblikk er det fortsatt min 
egen hemmelighet som blir årets 
hyggelige overraskelse!!!  

VigdisW 
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CORGI I ANDRE DELER  AV EUROPA 
Tekst og foto: Anne Indergaard 

 
I sommer har jeg hatt den store glede å få dømme den nasjonale 
utstillingen i forbindelse med den første Euro-Corgi, og siden den 
sveitsiske hovedutstillingen, som også var deres 40-års jubileum.   
 
Euro-Corgi fant sted i Douai, i Frankrike, like ved den belgiske grense, og 
vi hadde påmeldte fra Frankrike, Belgia, Danmark, Italia, Russland, 
Nederland, Sveits og Tsjekkia,- jeg håper ingen nasjoner er glemt?  
Lørdagen, hvor jeg dømte, hadde vi til sammen noen og 60 corgier, 
søndagen, med CACIB, 80 for Glenda Cook fra Australia.   
 
Danske Blondie’s kennel ved Kim Vigsoe Nielsen var totalt dominerende i 
cardigan lørdag, med BIR til vår gamle kjenning Blondie’s Nobleman og 
BIM til Blondie’s Zsa Zsa Gabor.  Nobleman vant også søndag, men da 
gikk BIM til Phi Vestavias Gooy Goody, nylig ankommet fra USA,  som 
forøvrig ble BIR på NKK Bjerke, 
men da i adskillig bedre form.  
 
I pembroke hadde jeg en soleklar 
vinner i den unge italienske  tispen, 
Dragonjoy Glory of the Sun som 
Chiara Ceredi  senere fortalte meg 
også hadde blitt BIR under Leif 
Herman Wilberg fra Junior i Italia 
tidligere på året.  Hun ble senere 
BIG 2.  BIM var kennel-kameraten 
Ch Dragonjoy Fall From a Star, som 
også hadde fått samme plassering av 
Læffen.  Res-cac gikk også til 
samme kennel, men ved en 
amerikansk importert tispe; Ch 
Aubrey Forever and Always.  
Glenda Cook valgte som sin BIR her         Dragonjoy Glory of the Sun 
juniortispen Riverside Believe in Me,  
importert fra USA, men bosatt i Sveits. Hun ble nr 2 i Junior for meg.   
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Men vi var enige om hvem som var den beste hannhunden �    Annwn 
Wynona ble 3.beste tispe med cert og res-cacib for Glenda, men siden nr 1 
var junior og nr 2 allerede Internasjonal ch., så tilfalt også CACIB’et  
etterhvert henne.  Ikke det at hun trenger det, jeg har mistet tellingen, men 
minst 9 fra 5 ulike land, så hun må bare bli gammel nok og få ett til for å få 
den høyt hengende tittelen hun også.  Hun kunne naturligvis ikke stille 
lørdagen. 

BIS kåres av dommer Glenda Cook, Australia 
 
Etter utstillingen lørdag var det samling av alle corgi-folkene unntatt 
Glenda og meg.  Jeg skulle så gjerne ha vært der og pratet med dem alle, 
men kunne ikke overlate Glenda til seg selv på en fransk dommermiddag. 
Jeg er sikker på det ble en minneverdig kveld, en kveld for nye vennskap 
og befestelse av gamle.   
 
Noen få uker senere bar det av gårde til Sveits. Der var det ikke så mange 
påmeldte, og heller ikke så mange tilreisende.  Det er ikke så lett, når det 
ikke bare er utstillingsforbud for kuperte hunder, men også importforbud.  
Men det var likevel nesten like mange franske hunder som sveitsiske, og 
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også en god del italienske, om enn noen andre enn på Euro-Corgi.  
Utstillingen ble holdt i Basel, på den lokale hundeklubbens 
treningsområde, og for et område!  NKK kunne være grønne av 
misunnelse!  Et stort grøntområde, fullstendig inngjerdet, med kafeteria, 
toalettblokk og utstyrshus, samt grillpavilion, sentralt beliggende, sto til 
hundeklubbens disposisjon.  I strålende solskinn var vi glade for de høye, 
gamle løvtrærne som ga skygge til området.  BIR cardigan her ble også en 
Blondie’s, Blondie’s Victory Challenge, med BIM til en meget lovende 
ungtispe; Egzaltowana Elegantka Controversia , begge til J.P. Gasson fra 
Frankrike.  Pembroke dominertes av oppdrettet til Hans Ulrich Häberli, 
selv om hverken han eller konen hans Stephanie stilte ut selv.  De var i 
stedet allestedsnærværende verter for arrangementet.  BIR ble Hazel vom 
Moosacher til frau Siebemann, samme vinner som sist det var spesial-
utstilling i Sveits, for to år siden, og BIM hennes sønn ch Verdi vom 
Moosacher fra Frankrike, som jeg for øvrig har gitt et cert på Championat 
de France, om jeg ikke husker feil?  BIS ble pembroke Hazel vom 
Moosacher.   
 
Det er et privilegium å få lov til å gå over så mange fine corgier,- det gir et 
perspektiv på hva en selv holder på med.  Det er ikke alltid vi er verdens 
beste, her oppe på haugen!  Men det gir en noe å streve etter! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikkelforfatteren 
setter her Hazel              
vom Moosacher        
til BIS   
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Gjeterdag 
 

Da har vi igjen hatt en trivelig gjeterdag her hos oss. Vi var kanskje ikke så 
mange som tidligere, men vi hadde en veldig trivelig dag, til tross for sur 
vind. Tror  vi var ca 20 personer, og 16-17 corgier + en irsk setter. 
 Ayla og Rune hadde en liten «oppvisning» først, hvor de viste hvordan de 
flytter kuene fra et sted til et annet. Etterpå spiste vi kaker og drakk kaffe 
og brus, mens vi skravlet om hunder. Eva hadde bakt i flere dager, for hun 
trodde vi skulle møtes på lørdag, og hadde planer om fersk bakst da. Men 
det smakte fortreffelig i dag også! Rune kokte kaffe så det holdt i massevis. 
Noen flere bidro også til at vi hadde nok av både det ene og andre. 

 Etter at vi hadde kost oss med 
det vi hadde, fikk de besøkende 
prøve sine hunder. Kuene fikk 
bra med trim, da det nok var 12-
13 hunder som prøvde. Noen 
hadde litt mer talent enn andre, 
og både hunder og eiere fikk 
bra med trim. Sverre var vel 
kanskje den som løp mest, og 
han egnet seg godt som 
gjeterhund!! 
 

 Siden vi slutter med ku i løpet av året, var dette siste mulighet for gjeting 
hos oss, men jeg håper det kan være interesse for andre aktiviteter som 
ikke dreier seg om hvordan hundene ser ut utenpå. Er det interesse, har vi 
plass. Vi er aktive på det meste innen hund. Her i huset trenes det både 
lydighet, agility, spor og feltsøk i tillegg til gjetingen. Corgien er en flott 
hund, som kan brukes til det meste, og de trenger å bli brukt! 
 Tusen takk for en fin dag til alle som møtte opp. Og til dere som ikke var 
her, kan vi bare si at det var synd 
dere ikke kom. Og til de av dere som 
ikke synes vi skal drive med den 
slags aktiviteter: Vi bruker bare 
hundene til det de er ment for, og lar 
andre få muligheten til å prøve under 
kontrollerte forhold. 
 Vårt motto er at corgien kan mer en å 
bare være till pynt. 
 
Mvh Hanne Lystad    
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Noen ord fra nytt medlem, Inger Lise Jensen  

Hei på dere i Corgi klubben. E e ei dame fra Kristiansand på noen og førr. E fikk 
min første Corgi for litt over ett år siden, ei lida skjønn ei, mi henta o hoss familien 
Belgen i Trøgstad. 

De va ikkje me, men ”gubben” som ville ha ein sånn ein. E synns mi hadde nok me 
8 Schäfere, ein katt å 6-700 fule på garasjelofte, men som vanlig fikk han viljen. 

 Den lille skjønne heide Welincha’s Welincha, (”gubben ville kalle ho for Cider.”) 
Faren e vist ein fin ein fra Australia; Cuuchin Aspenglow står det i papiran. Mora; 
de e Siggen’s Angel, e hadde jo sett o før hoss Belgen, men e syns de va noe små 
å korte i beinan, så e hadde ikkje så veldi løst på ein sånn ein. (hann e leve sie mi 
e lige korte i beina begge to) 

 Nå e ho ein 14-15 måne gammel, å e e så førnøyd me o, for ein hond ho e me 
over alt, ho tror ho e ein Schäferhond. Ho bade å svømme løbe å styre på det 
beste ho kan. Ho e ein perfekt hond. E e gla i ho, ikkje bråge o, ødelegge litt det 
gjørr o, men men det e sønn valpan e. 

 Mi har stilt ho ut au, å herregud i 
Sverige Cert og BIM, og 1 Jkk CK 2 
BTK begge gangan va det Fru 
Wilberg som hjalp oss, de e akurat 
som om e skolle kjent ho heile livet. 
Ho e så hjelpsom og grei, tusen 
takk Rita. Mi stillte au på NKK 
Bjerke det blei visst et Cert å 2 BTK 
der au, på Bjerke fikk mi au kjempe 
hjelp fra Herr Wilberg og ”skjønne 
Julie” (mi veid at ho var en velig og 
håndballspiller), ei spreg jente som kan vise hund. 

Mi va au på Blaker der gikk det ikkje så bra, igjen stillte ”The Wilberg’s”  opp å hjalp 
oss. Mi gikk me i gang mi va ferdige, de e ikkje for de at mi e dårlige tabere, men 
mi måtte tebage te Bjerke å vere me i BIS ringen med ”Gubben” sin Schäfer, ikkje 
plassert så mi onne lige godt bare hvert på Blaker og sett ferdig. 

 Mi synns at stemninga va så god at mi kommer nok igjen. 
 
Me hillsen fra Lillesand  
Inger Lise & Cider 
 
Mi har au ei hjemmesie (det kommer mer om Cider her etter hvert):   www.kennelquantos.com 
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Turistbilder fra Frognerparken 
 
 Trotter er en elsket hund av de aller fleste turistene i 
Frognerparken. Han er et elsket fotoobjekt med sitt vennlige vesen. 
 
Hilsen Anne Ingebrigtsen.     

 
 
Her får en turist fra Amerika en 
hjertelig velkomst. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da var det kanskje nok oppstilling 
og fotografering for i dag? 
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Hei alle sammen. 
 
Jeg heter Putte, og jeg er en sobel Cardigan-Corgi. 
Jeg begynner nå å bli en riktig gammel herre-mann, for jeg er født  
2 november 1992! Tenk, jeg fyller snart 17 år!  
 
Min mor ble i sin tid kjøpt hos Gunda Olden, men selv ble jeg født 
som enebarn hos matmor Tone og matfar Arne Sættem i Trondheim, 
og hos dem har jeg bodd hele mitt liv. 
 
Jeg har alltid vært en veldig glad og aktiv hund, som elsker baller og  
kan leke i timevis.  
Støvsugeren er også en 
innretning som jeg har hatt mye 
moro med, og aller helst vil jeg 
hasenappe den � . 
 
Jeg har aldri fått gitt mine gode 
gener videre, (ja, for gode er de, 
så gammel som jeg er blitt!). 
Jeg manglet en stein, og det var 
det. Jeg ble ingen stjerne i 
ringen, men jeg har vært en 
stjerne hjemme i stedet ;-) 
 
Nå begynner jeg å høre dårlig, 
og skrotten er ikke helt som før. 
Men det er fremdeles moro å løpe etter baller, og matlysten er 
aldeles på topp.  
Og så holder jeg sangkonsert for matmor og matfar hver kveld, for 
da vil jeg ha kos ;-)  
 
                               Masse kos og hilsen fra Putte �  
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Cardigan på camping- treff. 
 
Sommeren er tiden for ferie og reise, og således førte tilfeldighetene til et aldri så 
lite corgi-treff på Gol 
Campingsenter. 
Egentlig så skulle vi treffe en 
hanhund for paring, men det ene 
drar det andre med seg, og før vi 
visste ordet av det, så hadde vi 
samlet 8 cardiser på campingen. 
Det var moro, å spasere gjennom 
campingen med 8 cardigan av ymse 
farger og størrelser! Gjett om vi ble 
glodd på! �  
 
Resultatet av paringen: 
 
Alltrade Rollercoster X 
Astrantia`s Stary Eyes.  
 
Paret 27 juli, og paringen tegner til å være vellykket.  
Valper ventes ca 28 september. 
 
Kennel Cardigarden, www.123hjemmeside.no/cardigarden  
tlf 350 41 218 
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Pembroke Hannhund 

 
 

GB.Ch Siggen's Doffen  ble 
N.U.Ch. på NKK Bjerke 
15.08.09. 

Eier er Kevin Dover, England og 
Rita Tilley Wilberg. 

 

 

 

 

 

US.Ch. Nebriowa Cole Haan  er blitt 
S.U.Ch. og Est.U.Ch  

Eier. Thomas Mathiesen og Rita Tilley 
Wilberg 

 
 

 



�
 

43

 

 

 

US.N.S.U.Ch.NV-08 
Siggen’s Yassir er blitt 
Fin, Nord. & Int.U Ch.  

Eier: Rita Tilley Wilberg 

 
 
 
 

Aust.S.U.Ch. Cuuchin 
Aspenglow er blitt 
Est.og Int.U.Ch.  

Eier: Rita Tilley Wilberg  
 
 
 

 
 
Pembroke  Tispe  

 

 

S.U.Ch. Otreks 
Northern Star er blitt 
Est.U.Ch  

Eier. Rita Tilley Wilberg 
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Sunnmøre Hundeklubb , 23. mai 2009 
Dommer: Karlsdotter, Nina 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Blåtirans Daisy Dagdrivare, 1.JK 1.JKK 
HP 
Kragset, Andre  
 
Pembroke: 2 
Hannhund: 1 
Ryslip Bob's Your Uncle, 1.JK 1.JKK 
CERT 1.BHK BIR (4) 
Solberg, Helge  
 
Haugesund Og Omegn Hundeklubb, 
31. mai 2009 
Dommer: Schill, Roberto 
Cardigan: 3 
Tispe: 3 
All Trade Undeniable, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BTK BIR (4) 
Aarak, Per Morten  
 
NKK, Drammen, 6. juni 2009 
Dommer: Hübenthal, Rodi 
Cardigan: 8 
Hannhund: 2 
Cymareg Ci Golddigger, 1.AK 1.AKK 
CERT 1.BHK CACIB BIR (5) 
Hallbom, Lars 
 
Adonis' A Noble Lad, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BHK R.CACIB (3) 
Bjarkøy, Silje 
 
Tispe: 6 
All Trade Shaken Not Stirred, 1.JK 2.JKK 
HP 
Aarak, Per Morten  
 
All Trade Undeniable, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BTK BIM (5) 
Aarak, Per Morten  
 
Pirtek Piana Dantalian, 1.UK 1.UKK CK 
2.BTK (3) 
Ruud, Ingvild  

 
Pembroke: 8 
Hannhund: 3 
Billy, 1.JK 1.JKK HP 
Banggren, Anita  
 
Tispe: 5 
Siggen's Hazel, 1.JK 1.JKK CERT 1.BTK 
BIR (5) 
Wilberg, Julie  
 
Welincha's Welincha, 1.JK 2.JKK HP 
Belgen, Ragnhild  
 
Siggen's Elle Melle, 1.UK 2.UKK HP 
Wenaas, Aud Hege  
 
Leite-Gård's Baronesse Beatrix, 1.UK 
1.UKK HP 
Byrkja, Målfrid 
 
Sandefjord Hundeklubb 20. juni 2009 
Dommer:  Melchior Schlechter, Marie J  
Cardigan: 4 
Hannhund: 1 
Smultronbackens Kummin, 1.CHK 
1.CHKK CK 1.BHK BIM (4) 
Momrak, Heidi Engen  
 
Tispe: 3 
Vistruphus Billie Jean, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BTK BIR (4) 
Ruud, Ingvild  
 
Pembroke: 6 
Hannhund: 2 
Adam Theodor Heartbraker, 1.JK 1.JKK 
CERT 1.BHK BIR (5) 
Jørgensen, Liv Bakke 
 
Tispe: 4 
Amazing Gift From Kid, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BTK BIM (4) 
Jørgensen, Liv Bakke 
 
Borgatun's Estelle,  1.VTK 1.VTKK HP 
Moen, Gry 
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Surnadal Og Rindal Hundeklubb , 20. 
juni 2009 
Dommer: Nielsen, Kim Vigsø 
Gardigan: 1 
Hannhund: 1 
Tamlin Frans Hals, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK BIR (4) 
Tvestad, Hanne 
 
Pembroke: 10 
Hannhund: 3 
Jonloran Jack Frost, 1.VTK 1.VTKK CK 
1.BHK BIM (4) 
Alnæs, Siri/Brunsnes, Rolf 
 
Tispe: 6 
Annwn's Xalvia, 1.AK 1.AKK CERT 2.BTK 
(3) 
Skogø, Trude  
 
Benfro’s Headline News, 1.CHK 1.CHKK 
CK 1.BTK BIR (5) 
Alnæs, Siri/Brunsnes, Rolf 
 
Siggen’s Apollonia, 1.CHK 3.CHKK CK 
4.BTK (1) 
Vig, Ragnhild A. 
 
Cymar's Bring It On, 1.CHK 2.CHKK CK 
3.BTK (2) 
Tvestad, Hanne 
 
Oppdal Hundeklubb 21. juni 2009 
Dommer: Zidar, Miroslav 
Pembroke: 7 
Hannhund: 2 
Ryslip Bob's Your Uncle,  1.JK 1.JKK 
CERT 1.BHK BIM (4) 
Solberg, Helge 
 
Tispe: 5 
F-L Adorable Gee Gee, 1.JK 1.JKK CK 
Vig, Ragnhild A. 
 
Annwn's Xmart Kamille, 1.UK 1.UKK 
CERT 3.BTK (2) 
Eilertsen, Kristin  
 
Annwn's Xalvia, 1.AK 1.AKK CK 4.BTK 
(1) 
Skogø, Trude  
 

Siggen’s Apollonia, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIR (5) 
Vig, Ragnhild A. 
Benfro’s Headline News, 1.CHK 2.CHKK 
CK 2.BTK (3) 
Alnæs, Siri/Brunsnes, Rolf 
 
NKK, Trondheim, 27. juni 2009 
Dommer: Per Iversen 
Cardigan: 2 
Hannhund: 1 
Tamlin Frans Hals, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK CACIB BIR (4) 
Tvestad, Hanne 
 
Pembroke: 15 
Hannhund: 4 
Cimaith's Calvin Klein, 1.AK 1.AKK CERT 
1.BHK CACIB BIM (6) 
Myrvold, Åse og Finn 
 
Siggen's Doffen, 1.AK 2.AKK CK 2.BHK 
R.CACIB (4) 
Dover, Kevin  
 
Tispe: 11 
F-L Adorable Gee Gee, 1.JK 2.JKK HP 
Vig, Ragnhild A. 
 
Red Royalty´s Hansome Harry, 1.JK 
1.JKK HP 
 
Siggen's Hazel, 1.JK 1.JKK HP 
Wilberg, Julie 
 
Welcop´s Jasmine, 1.AK 1.AKK CERT 
3.BTK  
 
Siggen's Uptown Girl, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIR (8) 
Wilberg, Julie 
 
Siggen's Apollonia, 1.CHK 3.CHKK CK 
4.BTK (3) 
Vig, Ragnhild A. 
 
Siggen's Ayla, 1.CHK 2.CHKK CK 2.BTK 
(5) 
Miltvedt, Synnøve 
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Vestnes Hundeklubb, 4. juli 2009 
Dommer: Lokodi, Csaba Zsolt 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Blåtirans Daisy Dagdrivare, 1.JK 1.JKK 
CERT 1.BTK BIR (4) 
 
Kragset, Andre  
Norsk Eurasierklubb, 4. juli 2009 
Dommer:  Selbach, Mona K. 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Blåtirans Daisy Dagdrivare, 1.JK 1.JKK 
CERT 1.BTK BIR (4) 
Kragset, Andre  
 
Pembroke: 1 
Tispe: 1 
Storfoten's Eastersun, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BTK BIR (4) 
Brenne, Bjørg  
 
Åsnes Og Omegn Hundeklubb , 5. juli 
2009 
Dommer: Petursdottir, Sigridur 
Pembroke: 1 
Tispe: 1 
Storfoten's Eastersun, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BTK BIR (4) 
Brenne, Bjørg  
 
Moss Og Omegn Hundeklubb, 25. juli 
2009 
Dommer: Blid Von Schedvin, Benny 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Blåtirans Daisy Dagdrivare, 1.JK 1.JKK 
CERT 1.BTK BIR (4) 
Kragset, Andre  
 
Pembroke: 6 
Hannhund: 4 
Adam Theodor Heartbraker, 1.JK 1.JKK 
HP 
Jørgensen, Liv Bakke 
 
Asto, 1.UK 1.UKK CERT 2.BHK (3) 
Christoffersen, Anne 
 
Jonloran Jack Frost, 1.VTK 1.VTKK CK 
1.BHK BIR (5) 
Alnæs/Brunsnes 

Tispe: 2 
Benfro’s Headline News, 1.CHK 1.CHKK 
CK 1.BTK BIM (4) 
Alnæs/Brunsnes 
 
Norsk Myndeklubb, 1. august 2009 
Dommer: Stafberg, Carl-Gunnar 
Pembroke: 3 
Hannhund: 1 
Leite-Gård's Baros, 1.AK 1.AKK CERT 
1.BHK BIM (4) 
Serigstad, Jane 
 
Tispe: 2 
F-L Adorable Gee Gee, 1.JK 1.JKK CERT 
2.BTK (3) 
Vig, Ragnhild A. 
 
Siggen's Apollonia, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIR (4) 
Vig, Ragnhild A. 
 
Norsk Tibetansk Terrier Klubb , 2. 
august 2009 
Dommer: Nekrosiene, Natalja 
Pembroke: 3 
Hannhund: 1 
Leite-Gård's Baros, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK BIM (4) 
Serigstad, Jane 
 
Tispe: 2 
F-L Adorable Gee Gee, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BHK BIR (4) 
Vig, Ragnhild A. 
 
Siggen's Apollonia, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BTK (3) 
 
NWCK, 16. august 2009 
Dommer: Benson, Alison E 
Cardigan: 29 
Hannhund: 13 
Highlander Cymraeg Ci, 1.JK 1.JKK HP 
Sonberg, Christina 
 
All Trade Rollercoaster, 1.UK 1.UKK CK 
3.BHK (5) 
Nøkling, Tone Beate 
 
Cymraeg Ci Golddigger, 1.AK 2.AKK CK 
4.BHK (3) 
Hallbom, Lars 
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Immes Bosse, 1.AK 1.AKK CERT 2.BHK 
(6) 
Ruud, Ingvild  
 
Adonis' A Noble Lad, 1.CHK 2.CHKK CK,  
Bjarkøy, Silje 
Yardican Black Knight, 1.CHK 1.CHKK 
CK 1.BHK BIM (8) 
Ohm, Ingrid Prytz   
 
Smultronbackens Kummin, 1.CHK 
4.CHKK CK, 
Momrak, Heidi Engen 
 
Shadowalk Trademark, 1.VTK 1.VTKK 
CK 
Ohm, Ingrid Prytz  
 
Tispe: 16 
All Trade Undeniable, 1.JK 1.JKK CK 
3.BTK (5) 
Aarak, Per Morten  
 
Blåtirans Daisy Dagdrivare, 1.JK 3.JKK 
HP 
Kragset, Andre  
 
All Trade Shaken Not Stirred, 1.UK 1.UKK 
CK 
Aarak, Per Morten  
 

All Trade So What, 1.UK 2.UKK CK 
Skåle, Per Albin  
 
Hashfan Linedance Girl, 1.AK 1.AKK 
CERT 2.BTK (6) 
Momrak, Heidi Engen  
 
Phi Vestavia Goody Goody, 1.CHK 
1.CHKK CK 1.BTK BIR 
Sonberg, Christina 
 
Yardican Glorious.  1.CHK 2.CHKK CK 
4.BTK (4) 
Aarak, Per Morten  
 
Carddicted Basheesh,  1.AK 2.AKK CK 
Eriksson, Malin 
 
Pembroke: 47 – 2 IM 
Dommer: Harrison, Sue 
Hannhund: 14 

F-L Awesome Dickie, 1.JK 1.JKK HP 
Nesset, Ingvild 
 
Siggen's Doffen, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK BIM (8) 
Dover, Kevin 
 
Fergwyn Power O Magic, 1.CHK 3.CHKK 
CK 3.BHK 
Sjøström, Eva Granlund 
 
Thennek´s Herbert, 1.CHK CERT 
Fremberg, Jan Åke 
 
Benfro's Gareth, 1.CHK  CK 
Aasgaard, Kari 
 
Siggen's Yassir, 1.CHK 2.CHKK CK 
2.BHK (6) 
Wilberg, Rita T. 
 
Cimaith's Calvin Klein, 1.CHK 4.CHKK 
CK 4.BHK (4) 
Myrvold, Åse og Finn 
 
Igro`c Star Trek, 1.CHK  CK,  
Ingemarsson, Marie 
 
Jonloran Jack Frost, 1.VTK 2.VTKK HP 
Alnæs/Brunsnes 
 
Siggen’s Oberon, 1.VTK 1.VTKK HP 
Wilberg, Rita T. 
 
Tispe: 35 – 2 IM 
Siggen's Hazel, 1.JK 1.JKK CERT 2.BTK 
(10) 
Wilberg, Julie 
 
F-L Adorable Gee Gee, 1.JK 2.JKK CK 
Vig, Ragnhild A. 
 
Annwn's Xalvia, 1.UK 2.UKK HP 
Skogø, Trude/Indergaard, Anne 
 
Siggen's Fanny, 1.UK 1.UKK CK 
Carlsen, Siw E. 
 
Annwn's Xmart Kamille, 1.UK 3.UKK HP 
Eilertsen, Kristin 
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Igro´c U R Unique, 1.AK 4.AKK CK 
Sjöström, Eva og Camilla 
 
Grey Shadow I'm Darja, 1.AK 1.AKK CK 
3.BTK  (9) 
Wærhaug/Bjerge 
 
Ulfs Chanti, 1.AK CK 
Sjöström, Eva 
 
Haywire's Perdendo, 1.AK 2.AKK CK 
4.BTK 
Sonberg, Chrisstina 
 
Siggen's Ayla, 1.CHK 4.CHKK CK 
Miltvedt, Synnøve 
 
Siggen's Apollonia,  1.CHK 3.CHKK CK 
Vig, Ragnhild A 
 
Benfro's Headline News, 1.CHK 2.CHKK 
CK 
Alnæs/Brunsnes 
 
Siggen's Uptown Girl, 1.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIR (14) 
Wilberg, Rita T og Julie 
 
Vovselia's Queen, 1.VTK 2.VTKK CK 
Hansen, Ulf E. 
 
Birkebakken's Pixie, 1.VTK 1.VTKK CK 
(BIR VETERAN) 
Aasgaard, Kari 
 
Norsk Chow Chow Klubb , 22. august 
2009 
Dommer: Hedne, Olav 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Hashfan Linedance Girl, 1.AK 1.AKK 
CERT 1.BTK BIR (4) 
Momrak, Heidi Engen  
 
Pembroke: 7 
Hannhund: 3 
Asto, 1.UK 1.UKK CERT 1.BHK BIM  (4) 
Christoffersen, Anne 
 
Leite-Gård's Baros, 1.CHK 1.CHKK CK 
3.BHK (2) 
Serigstad, Jane 

Jonloran Jack Frost, 1.VTK 1.VTKK CK 
2.BHK (3) 
Alnæs/Brunsnes 
 
Tispe: 4 
F-L Adorable Gee Gee, 1.JK 1.JKK HP 
Vig, Ragnhild A. 
 
Sacaron Up-To-Date, 1.UK 1.UKK CERT 
3.BTK (2) 
Serigstad, Jane 
 
Benfro’s Headline News, 1.CHK 1.CHKK 
CK 1.BTK BIR (5) 
Alnæs/Brunsnes 
 
Siggen's Apollonia, 1.CHK 2.CHKK CK 
2.BTK (3) 
Vig, Ragnhild A. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

CARDIGAN 

Hannhund  Tispe
 

1 Cymareg Ci Goldigger 21/5 1 Yardican Glorious 
2 All Trade Rollercoster 13/3 2 All Trade Undeniable
3 Yardican Black Knight 11/1 3 Blåtirans Daisy Dagdrivare
4 Adonis A Noble Lad     10/3 3 Immes Buffy Ballerina
5 Smultronbackens Kummin 9/2 5 All Trade Stars and Stripes
6 Tamlin Frans Hals 8/2 6 Hashfan Linedance Girl
7 Immes Bosse 6/1 7 Vistruphus Billie Jean
   8 Chami 
   8 Yardican Dreamade

 

 

 

PEMBROKE 
 

 

Hannhund  Tispe
 

1 Siggens Yassir 21/4 1 Siggens Hazel  
2 Leite-Gårds Baros 20/5 2 Siggens Uptown Girl
2 Spring Expectations Av Milkcreek 20/5 3 Siggens Apollonia
4 Jonloran Jack Frost 16/4 4 Benfros Headline News
5 Siggens Doffen 12/2 5 Saracon Up to Date
6 Asto 11/3 6 F-L Adorable Gee Gee
7 CiMaiths Calvin Klein 10/2 7 Haywires Unity of Light
8 Adam Theodor Heartbreaker 8/2 8 Grey Shadow I am Darja
8 Ryslip Bob’s Your Uncle 8/2 9 Storfotens Eastersun

10 Vovselias www Dot No 4/1 9 Znorkefrøken av LeeArmand
11 F-L Awesome Dickie 3/1 11 Vovselias Queen
11 Leite-Gårds Winnie 3/1 12 Siggens Elleville 
13 Kongen av Queens av LeeArmand 2/1 13 Leite-Gårds Baronesse Beateix
13 Leite-Gård Neo 2/1 13 Siggens Ayla 
   15 Amazing Gift from Kid
   15 Charmed Phoebe
   15 Leite-Gårds Diva
   15 Annwns Xalvia 

For fullstendig liste over Pembroke tisper, se http://www.corgi.no/gull_corgi_0

 
Tispe  

 15/4 
All Trade Undeniable 14/3 
Blåtirans Daisy Dagdrivare 12/3 
Immes Buffy Ballerina 12/3 
All Trade Stars and Stripes   11/3 
Hashfan Linedance Girl 10/3 
Vistruphus Billie Jean 8/2 

4/1 
Yardican Dreamade 4/1 

 

Tispe  

34/5 
Siggens Uptown Girl 30/4 
Siggens Apollonia 20/5 
Benfros Headline News 17/4 
Saracon Up to Date 15/5 

L Adorable Gee Gee 12/3 
Haywires Unity of Light 11/2 
Grey Shadow I am Darja 9/1 
Storfotens Eastersun 8/2 
Znorkefrøken av LeeArmand 8/2 
Vovselias Queen 7/2 

 6/2 
Gårds Baronesse Beateix 5/1 

5/1 
Amazing Gift from Kid 4/1 
Charmed Phoebe 4/1 

Gårds Diva 4/1 
4/2 

For fullstendig liste over Pembroke tisper, se http://www.corgi.no/gull_corgi_09.html 



 

 
Pembroke 
 
Far: US S UCH. Nebriowa Cole Haan 
Mor: Siggen’s Elle Ville (3 cert,1 CACIB) 
 9 valper født 9. juli 2009 
 2 hannhunder – 1 rød/hvit stump, 1 tricolour m/hale 
 7 tisper – alle rød/hvite m/haler- 1 tispe igjen for salg  
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 
 
Far: Int Est AUS S UCH Cuuchin Aspenglow 
Mor: New Beginnings at Milkcreek 
 2 valper født 13. august 2009 
 2 rød/hvite tisper stump 
Henv.  Torunn og Terje Nyen 
 Siggerudhagan 63 C, 2080 Eidsvold 
 Tlf.: 63 96 75 70 – 950 80 950 (Te)- 916 95 996 (To) 
 E-post: terje@nyen.no 
 
Cardigan 
 
Far: Am Can N S UCH NordV-07 NV-08 Shadowalk Trademark  
Mor:  N UCH NV-07 NordV-07 All Trade Quit or Double  
 7 tispevalper født 17. juli 2009 
 3 tricolour og 4 brindle – 2 valper igjen for salg 
Henv.: 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  
 
Far:  Am Can N S UCH NordV-07 NV-08 Shadowalk Trademark 
Mor:  Skargårdvallarens Emma 
 6 valper født 11. juli 2009 
 1 tispe (brindle) 5 hannhunder (2 tricolour, 3 brindle) 



 

 Ønsker forvert til 2 av valpene  
Henv.:  Imme’s Kennel 
 Ingvild Ruud Lie, Akkerhaugen 
 Tlf.: 412 03 526 
 Web: www.freewebs.com/immes/index.htm  
 E-post: immes@c2i.net 
 
 

Pembroke 
 
Hannhund: AUS S N CH Fergwyn Power o Magic 
Tispe:  Annwn Tequila 
 Parret 1. og 3. august 2009 
Henv.: Mette Ekern 
 3512 Hønefoss 
 Mobil etter kl 17.00 920 56 724 
 E-post: metteker@online.no   
 
Hannhund: Ryslip Bob’s Your Uncle 
Tispe:  NS uch Cymar’s Bring It On 
 Parret 14. og 16. Sept. 2009 
Henv.: Kennel Cymar 
 Hanne Tvestad 
 7320 FANNREM 
 Tlf: 90056889 E-post: 

cymar@online.no  
www.freewebs.com/kennelcymar/ 

 
Cardigan 
 
Hannhund:  All Trade Rollercoster 
Tispe:  Astrantia`s Stary Eyes 
 Parret 27. juli 2009 
Henv.:  Kennel Cardigarden,  
 Mimmi Momrak, 3870 Fyresdal 
 tlf 35 04 12 18. Mob: 472 72 078 
 Web: www.123hjemmeside.no/cardigarden   
 E-post: h-momrak@online.no  



 

  

 
 

B-ECONOMIQUE  

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


