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MEDLEMSBLAD FOR  

NORSK WELSH CORGI KLUBB  

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  

Leder:   Nina Ramberg 

   Tlf. mobil: 95 17 89 49 

   E-post: nramberg@online.no 

 

Nestleder:   Rita Tilley Wilberg  

   Tlf: 63 82 61 17 Mob: 90 08 43 20 

   E-post: rita@wilberg.info  

  

Styremedlem:  Silje Kathrine Bjarkøy  

   Tlf: 915 71 257 

   E.post: skbjarkoy@gmail.com 

 

Sekretær:   Anne Ingebrigtsen 

   Tlf: 22 69 22 08  m/svarer  

   E-post: annecito@online.no 

 

Kasserer:   Eva Kronholm 

   Tlf: 63 98 02 09 Mobil: 90 61 82 68 

   E-post: sranden@online.no  

  

Varamedlem:  Synnøve Miltvedt 

   Tlf: 66 80 77 77 Mob:  917 17 019 

   E-post: miltvedt@online.no 

 

REDAKSJONSKOMITE: corgipost@corgi.no 

   Andre Kragset 

     Richard Gjersøe  

   Kyrre Øien  

                
KONTAKTPERSONER:   
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

Vestlandet: Bente Espevold  99 04 77 00  

Trøndelag: Hanne Tvestad  90 05 68 89  
 

VALPEFORMIDLER : Merete Hartmann Nilsen  

       merete.hn@hotmail.com  
       38 28 19 00 /  41 20 42 20 

 
 

 

  

   

 

       CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

Ca.  Februar 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

01.06.2013 

 

 

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.360,-inkl. medlemskap i NKK 

mailto:nramberg@online.no
mailto:rita@wilberg.info
mailto:skbjarkoy@gmail.com
mailto:sranden@online.no
mailto:miltvedt@online.no
mailto:corgipost@corgi.no
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
callto:+47%2038281900
callto:+47%2041204220
mailto:corgipost@corgi.no
mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no
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Design forside Bjørn Range. 
Forsidehunder er årets gullcorgier.  
Golddigger ble også nr. 3 på Bamselisten for  2012
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Etter å ha sittet som leder av Norsk Welsh Corgi klubb i ett år har jeg valgt å trekke 

meg fra vervet. Det har vært et spennende år med mye læring, men for å kunne 

gjøre en god jobb trenger man tid og overskudd. Det har jeg funnet ut at jeg 

dessverre ikke har nå.  

 

Noen refleksjoner har jeg gjort meg i de to årene jeg har sittet i styret.  Det er få 

personer i forhold til medlemsmassen i klubben som legger ned mye frivillig 

innsats. Dette er viktig for å holde klubben aktiv. Allikevel har jeg opplevd at flere 

aktive medlemmer har fått urettmessig og negativ kritikk fordi de gjør ting på sin 

måte og ikke slik det pleier å være, burde være osv. Hvem er det egentlig som 

bestemmer hvordan ting skal være? jeg har grunnleggende tro på at man gjør det 

man selv mener er riktig og det varierer fra person til person. Det er jo det som gjør 

at vi utvikler oss og kan få til mange ting. Slik oppførsel gjør at det er vanskelig å 

beholde gløden for mange av de menneskene som virkelig bidrar til klubbens 

eksistens. Noe vi alle er avhengige av.  

 

Det er lov å være uenig i beslutninger eller måter ting gjøres på, men det betyr ikke 

at man kan tillate seg å være negativ og krenkende mot de som bidrar.  Alle aktive 

i klubben er viktige for at vi fortsatt skal ha en aktiv klubb, så neste gang du er 

uenig i noe, så tiltal folk med den respekten de fortjener og heller kom med gode 

forslag til løsninger. 

 

Med disse ord takker jeg for meg og sender stafettpinnen videre til ny leder og nytt 

styre og ønsker dem lykke til i videre arbeid. 

 

Mvh Nina Ramberg 
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Da er tiden kommet, jeg skriver min siste lille epistel som medlem av 

redaksjonskomiteen for denne gang. Jeg kommer nok til å bidra med bilder 

og litt tekst om redaksjonskomiteen ønsker det. 

 

Det har vært noen fine år, men tiden strekker rett og slett ikke til. Av og til 

må man prioritere på en annen måte enn man opprinnelig har lyst til og 

kutte ut noe man syns er gøy for å nå over alt uten å slite seg helt ut. 

 

Til sommeren kan vi på ny se frem i mot noen trivelige utstillingsdager på 

Morokulien sammen med våre svenske venner. Håper jeg ser mange av 

dere der. 

 

Ellers vil jeg stille meg bak mye av det Nina skriver i lederen har ordet. Det 

er mye lettere å stå på sidelinjen å kritisere og beskylde enn å skryte og 

eventuelt bidra selvé 

 

Takk for meg 

Andre 

 

 

Det er ikke noe spesielt nytt å informere fra styrets side utover det som står 

i Årsberetningen på sidene lenger bak. Vi sakser følgende derfra: 

 
 Planlagte aktiviteter 2013. 

 1. juni: Corgiens Dag i forbindelse med NKK-Drammen 

 8. juni: Hundens Dag 

 3-4. august: Spesialutstilling på Eda Folkets park  

16-17. nov: Dogs4All ï stand hele helgen og julebord lørdag. 
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Innkalling til årsmøte i  

Norsk Welsh Corgi Klubb 
 

onsdag den 20. mars 2013 kl. 19.30 

 

Sted: Sørumsandvegen 73, 1920 Sørumsand, Gjensidigegården 

(Tanngarden på Sørumsand vis a vis jernbanestasjonen) 

 

DAGSORDEN: 

 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 2. Valg av møteleder 

 3. Valg av referent og 2 til å undertegne protokollen 

 4. Valg av tellekorps 

 5. Årsberetning 2012.  

 6. Regnskap 2012 med revisors beretning 

 7. Forslag til budsjett for 2013 

 8. Kontingent for 2014.  Styret anbefaler uendret. 

 9. Innkomne forslag fra medlemmene.  

           10.  Innkommet forslag fra styret.: 

a) Godkjenning av nye lover ï mindre endring.          

    Vedlagt. 

    b) Fastsettelse av godtgjørelser i NWCK. Vedlagt  

 

      

      11. Valg. 

 Styret: 

    Leder:      Nina Ramberg  ï ikke på valg 

    Styremedlem:   Rita Tilley Wilberg  ï ikke på valg 

    Styremedlem:   Silje K. Bjarkøy  ï ikke på valg 

    Styremedlem:   Eva Kronholm  ï  på valg for 2 år 

   Styremedlem:   Anne Ingebrigtsen  ï på valg for 2 år 

    1. varamedl:     Synnøve Miltvedt  ï på valg for 1 år 

    2. varamedl:     Ny    ï på valg for 1 år      
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 Revisorer:  for 1 år 

    John Per Haugstad 

    Maren Mathiesen Wilberg, varamedlem 

 

 

 Corgipost: 
      Andre Kragset ï ikke på valg 

      Kyrre Øien ï ikke på valg 

      Richard Gjersøe ï på valg for 2 år 

 

 

 Valgkomite  for 1 år 

      Leif -Herman Wilberg, Gry Moen og Ingrid P . Ohm 

     Varamedl: Anne Christoffersen 

 

 

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2013 
            

Vel møtt                                      STYRET 
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Sak 5 
 

ÅRSBERETNING 2012  

 
1. Medlemmer: Pr 31.12.12: 296  medlemmer  

 

2. Styret:   
 Leder  Nina Ramberg:  

 Nestleder: Rita Tilley Wilberg 

 Kasserer: Eva Kronholm 

 Sekretær: Anne Ingebrigtsen 

 Styremedlem: Silje Kathrine Bjarkøy 

 Varamedlem: Synnøve Miltvedt 

    

Revisor:  John-Per Haugstad   Vararevisor:

 Maren Mathiesen Wilberg 

 

Redaksjonskomité Andre Kragset 

Kyrre Øien 

Richard Gjersøe 

Silje Bjarkøy, styrets representant 

 

3. Regnskapet: Se eget skriv. 

 

4. Møter/utstillinger/aktiviteter med mer:  

 

Styremøter: Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden. 

 

Aktiviteter  

Det ble utgitt jubileumsbok for de siste 15 år, hvor ca. 300 hunder er beskrevet. Det 

ble gjennomført helseundersøkelse på våren.  Det var god respons fra 

medlemmene. Resultatet samlet for begge rasene foreligger, men styret har bedt 

om rapport pr. rase. Denne foreligger ikke ennå.  

Det er nedsatt en komite som skal utarbeide Rasespesifikk avlsstrategi. Deres 

arbeid skal være ferdig 31.12.2013.  

Det er kjøpt inn lagerbrakke for klubbens utstyr.  

Vi har også fått ny valpeformidler og materialforvalter.  

Styret har lagt ned mye arbeid for å få på plass corgieffekter, som nåler, klær m.m. 

Dette vil være tilgjengelig for medlemmene i løpet av våren. 

NKK har hatt stor aktivitet som har ført til at styret har jobbet med mange saker 

gjennom hele året. 
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Det er refundert kursavgift til 2 medlemmer. 

 

Den kuperte hales orden ble tildelt Bjørn Range 

 

Utstillinger/aktiviteter:  
11-12. februar: Utstiling i Letohallen - Corgipost 2/2012 

24. mars 2012 Årsmøte og årsfest. Corgipost 2/2012.  

3. juni Corgiens Dag på Berg gård. Corgipost 2/2012 

19. august Hovedutstilling, Blaker Skanse. Corgipost 3/2012 

23. november Festmiddag på Lillestrøm. Corgipost 4/2012 

24-25. november Stand på Dogs4all. Corgipost 4/2011 

  

5. NWCK på internett:  
Adressen er: www.corgi.no. Webmaster har vært Andre Kragset. Styret har 

arbeidet med å få på plass nye hjemmeside og webmaster. Ny side vil bli lansert 

våren 2013. webmaster@corgi.no. 

 

 6. Corgipost. 
Corgipost kom ut med 4 nummer. Redaksjonen har som vanlig gjort en god 

innsats.  

 

7. Registrerte hunder ifølge NKKs lister: 

Listen er i skrivende stund ikke kunngjort. 

Cardigan:       

Pembroke: 

 

8. Gullcorgi 2012: 

Welsh Corgi Cardigan:  Golddigger Cymraeg Ci 

Welsh Corgi Pembroke: Cymarôs Emma 

 

9. Trønderpokalen 2012:  (BIM Gullcorgi, gjelder Pembroke) 

 Siggens Kosakk  

 

10. Veteranpokalen 2012 

   (Pembroke veteran som har oppnådd flest poeng på årets  

   Gullcorgiliste og stilt i veteranklassen hele året.) 

  Siggens Uptown Girl 

 

11. Den lilla pris: (For veteraner) 

Benfroôs Guinevere 

Anna av Kleve 

Andy Capp 

Cymarôs Aurora 

 

http://www.corgi.no/
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12. Den røde pris:  

(Hunder som utmerker seg på utradisjonelle måter)  

 

Lydighet:  

Gråsiskas Virvelvind 

 

13. Nye champions: 

     Internasjonale champions: 

 PEMBROKE: 

 CiMaithôs Elegant Siggen Design 

 Siggenôs Imperial Touch 

 Siggenôs Hazel 

 Siggenôs Kosakk 

 Otreks Northern Star 

CARDIGAN: 

 Golddigger Cymraeg Ci 

     Nordisk champion 

 Adonisô A Noble Lad 

     Norske champions 

 PEMBROKE 

 FabiLoniLineôs Adorable Gee Gee 

 Annwnôs Zita 

 Stompens Pamela 

 Stompens Pelle 

 Cennards Darcy of Pemberly 

 Siggens Fanny 

 Siggenôs Jozze FinFin 

 Iôm The Future Gaucho 

 Siggenôs Java de Luxe 

 CARDIGAN 

 Cardigardens Dion Côs Melody 

 All Trade Crimson Delight 

 Cardigardens Done For Diamonds 

Trafox Storm And Fire 

   Listen er nok ikke uttømmende 
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14. Vandrepremier for welsh corgi pembroke og cardigan 2012 
 

Vandrepremier welsh corgi pembroke 2012 

KENNEL ANNWNôS VANDREPREMIE: 

Til beste Welsh Corgi Pembroke Champion Tispe 

Siggenôs Hazel 

 

KENNEL BENFROôS VANDREPREMIE: 

Til best i motsatt kjønn Welsh Corgi Pembroke valp 

Siggenôs Pusjkin 

KENNEL BORGATUNôS VANDREPREMIE: 

Til beste Welsh Corgi Pembroke valp 

Siggenôs No One Like Me 

 

KENNEL CONTENDERôS VANDREPREMIE:  

Til beste Welsh Corgi Pembroke hannhund 

Cennards Darcy of  Pemberly 

 

KENNEL JOFRENôS VANDREPREMIE:  

Til beste Welsh Corgi Pembroke unge hund (junior og unghund klasse) 

Stompenôs Pamela 

 

KENNEL KARWINôS VANDREPREMIE: 

Til beste Welsh Corgi Pembroke Tispe 

Siggenôs Uptown Girl 

 

KENNEL KYDORôS VANDREPREMIE (THE KYDOR TROPHY): 

Til beste Welsh Corgi Pembroke  

Siggenôs Uptown Girl 

 

KENNEL SIGGENôS VANDREPREMIE 
Til beste Welsh Corgi Pembroke av Norsk oppdrett 

Siggenôs Uptown Girl 

 

INT NORD UCH NV91929799 SV9394 EUV7  SIGGENôS CONNYôS 

VANDREPREMIE  
Til beste Welsh Corgi Pembroke Veteran 

Siggenôs Uptown Girl 

 

SIGGENôS HI-FIôS VANDREPREMIE 

Til beste Welsh Corgi Pembroke Avlsgruppe 

Ikke utdelt 
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SIGGENôS ORIONôS MINNEPREMIE 

Til beste Welsh Corgi Pembroke Champion hannhund  

Siggenôs Kosakk 

 

Vandrepremier welsh corgi cardigan 2012 

DALEVIZ VAIDAôS MINNETROFÉ:  

Til beste norskeide Welsh Corgi Cardigan hannhund  

Trafox Storm And Fire 

 

VAIDA OG VALLIEôS VANDREPREMIE: 

Til beste Welsh Corgi Cardigan tispe av Norsk oppdrett 

Cardigardenôs Done For Diamonds 

 

15. Corgiens Dag 2012 - resultater. 

Matshshow: Bojojamine Bring It On 

 Beste valp: Benfro's Nipper 

 Match Spesial: Benfro's Just Trotting Along 

 Vakreste øyne: Cardigardens Footlose Friend 

 Vakreste pels: Stompen's Pelle 

 Bjørn Ranges Vandrestav - Hundesprint: Welincha's Zet Up 

 

16s. Planlagte aktiviteter 2013. 

a) 9-10. februar Fellesutstilling med Norsk Boxerklubb. 

b) 1. juni Corgiens Dag i forbindelse med NKK-Drammen 

c) 8. juni Hundens Dag 

d) 3-4. august - spesialutstilling på Eda Folkets park  

e)16-17. nov Dogs4All ï stand hele helgen og julebord lørdag. 
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 Sak 6 

            NORSK WELSH CORGI KLUBB  

            RESULTATREGNSKAP 2012  

       

 
Driftsinntekter  

  
    Utgifter  

 
Inntekter  

3000  Kontingent dette år  
    

60600  

3010  Corgispesialen  
    

8124  

3011  Fellesutst Leto 2012  
    

75375  

3012  Corgiens dag Total  
  

2368  
  3703  Diverse inntekter (MOMS ref)  

   
6646  

       

 
Driftsutgifter  

     4000  Dogs 4 All  
  

5689  
  4010  Administrasjonsutgifter  

 
1300  

  4012  Annonser Hundesport  
 

9720  
  4013  Innkjøp premier/Rosetter *)  

 
23687  

  4016  Klubbeffekter/Corgishop  
    4055  Kurs/studieringer  

  
2450  

  4056  Møter  
     4100  Corgi Post -  trykking  
  

23000  
  4102                   Porto  

  
8948  

 
¨  

3100                   Annonser  
   

1700  

 
Corgi Post tot utg  

 
[30248]  

   4702  Andre gaver/Blomster  
 

5425  
  5000  Godtgjøring styremedlemmer  

 
14000  

  6800  Kontorrekkvisita  
     6802  Årbok -  trykking/utsendelse  

 
721  

  6803  Helseundersøkelse -  porto  
 

2470  
  6804  Data/EDB kostnader  

  
355  

  6809  Diverse utgifter  
  

112  
  6901  Administrativ porto  

  
4751  

  7702  Årsmøte 2012  
  

2630  
  7301  Nyårsfest  

  
15792  

  7790  Klubbutstyr/vedlikehold  
 

2658  
  

 
Driftsresultat  

 
26369  

   8040  Renteinntekter  
    

8500  

8140  Gebyrer  
  

100  
  

 
Overskudd  

  
34769  

  

    
160945    160945  

 
*) Denne utgift  er kjøp av  premier som  vil bli benyttet i flere år fremover.  
Lotteri er inntektsført på det enkelte arrangement  
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          BALANSE 2012  

   KtoNr KontoNavn KontoSum 

   

EIENDELER   

   

 Omløpsmidler  

  

 1500 Kunder, debitorer 0,00 

1900 Kontanter  2 560,00 

1920 Postbanken  0530.28.84880  107 793,66 

1921 DnBNOR Sekretærkto  1609.13.09908  6 430,22 

1923 DnBNOR Høyrente  5104.68.19334  2 828,41 

1924 DnBNOR Høyrente 2 - 1203.58.29944 360 182,22 

 Sum Omløpsmidler 479 794,51 

   

SUM EIENDELER  479 794,51 

   

GJELD  OG EGENKAPITAL   

   

 Egenkapital  

   

2000 Innskutt egenkapital  445 025,66 

2099 Årsresultat (Opptjent egenkapital) 34 768,85 

 Sum Egenkapital 479 794,51 
   

   

  

  Kortsiktig Gjeld  

   

   2300  Kunder, kreditor  0,00  

 

Sum Kortsiktig Gjeld  0,00  

   

   

   SUM  EGENKAPITAL  479794,51 
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REVISJONSBERETNING FOR 

NORSK WELSH CORGI KLUBB FOR 2012.  

 

 

Jeg er blitt forelagt inntekts -  og utgiftbilag for 2012.  Jeg har 

revidert årsregnskapet, som viser et overskudd på kr. 34  768,85.  

Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av styret.  

 

Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett 

nødvendig for å oppnå en betryggende sikkerhet for at 

årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte dele r av materialet som 

underbygger informasjonen i årsregnskapet.  

 

Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag.  

 

ü Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et godt uttrykk for klubbens økonomiske stilling pr. 

31.12.2012 og for re sultatet i regnskapsåret.  

 

ü Styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger i samsvar med lov om god 

regnskapsskikk.  

 

Som klubbens revisor anbefaler jeg at Årsmøtet godkjenner 

regnskapet som Norsk Welsh Corgi Klubbs regnskap for 2012.  

 

 

Sørumsand, 14. februar 2013.    

 

 

 

John -Per Haugstad (sign.)  

Revisor  
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OVERSIKT OVER KLUBBENS EIENDELER  
 
 

1 Tilhengeer m/deksel  1 Walesisk flagg  

8 Utstillingsbord  2 Strømbokser med kabler  

1 Vannkoker  2 Kabeltromler a 25 m  

4 Målestaver  1 Stor kjele  

1 PC, Acer  1 Liten kjele  

1 Skriver/kopieringsmmaskin,  1 Gasskoker med flaske  

  HP Photosmart  0 Pølsekoker  

    3 Smørbrødbrett  

4 Stoler  4 Termokanner  

5 Bord  2 Termopumpekanner  

2 
Store partytelt m/vegger -nye 
2008)  3 Store termopumpekanner  

2 Utstillingstelt  160  Pappkrus  

17  Esker med utstillingsutstyr,    Plastgafler, -kniver og skjeer, ca  

  ringpermer, penner o.l    50 av hver  

17  Esker med bånd  2 Corgiplakater  

4 Pengebelter  1 Innrammet Corgiplakat  

1 Matchshowplakat  1 Saks  

25  Plastbøtter assorterte farger  1 Eske "Hundesport" m/Rasebeskriv.  

1 BIS tavle  5 Esker m/ div utstillingsutstyr  

2 Corgi - figur f/plass 1 -4    Div premier  

1 Bøtte m/slegge og teltplugger    Rosetter i plast - /papp -esker  

2 Ruller ringbånd  1 Vaffeljern, dobbelt  

9 Bilder (Dogs4all)  1 Kaffetrakter  

2 Reoler  (IKEA)  1 Banner (2,5 m)  

2 Cafebord m/2 stoler  1 Bedroller  

2 Walesiske drakter m/hatt  2,5  Ruller -  Duker  

2 Plastkasser f/drakter  4 Stakitt a 1,8 m  
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Sak 7 
Forslag til budsjett for 2013 

KONTO            RESULTAT 2012     BUDSJETT 2013  

 
BUDSJETT INNTEKT  UTGIFT INNTEKT  UTGIFT 

Kontingent dette år  60000  60600    60000    

Spesialutstillling  6000  8124    10000    

Fellesutstilling Leto  150000  75375    75000    

Corgiens dag  1000  
 

2368  0   
Div inntekter ( MOMS 
refusjon)  5000  6646    10000    

Dogs 4 All*)  -10000    5689    12000  

Administrasjonsutgifter  -5000    1300    2000  

Annonser Hundesport  -14000    9720    5000  

Innkjøp premier/Rosetter**)  -80000    23687    50000  

Klubbeffekter/Corgishop    
 

  15000  60000  

Kurs/studieringer  -10000    2450    10000  

Møter  0       0 

Corgi Post -  trykking  -30000    23000    25000  

                 Porto  -10000    8948    10000  

                 Annonser  2500  1700    2500    

Gave SWCK 50 år      
 

  4000  

Andre gaver/Blomster/Kranser  -6000    5425    2000  

Godtgjøring styremedlemmer  -12000    14000    17000  

Kontorrekvisita  -2000    721    1000  

Trykking av brosjyrer  -3000    
 

  5000  

Helseundersøkelse      2470      

Data/EDB kostnader  0   355    6200  

Diverse utgifter  -500    112    500  

Administrativ porto  -5000    4751    5000  

Nyårsfest      15792      

Årsmøte  -1500    2630    15000  

Klubbutstyr/vedlikehold  -5000  
 

2658    5000  

Renteinntekter  5800  8500  
 

8500    

Gebyrer  -3500    100    500  

Kostnader nytt lager          62000  

Kostnader nytt lager -  strøm  0       1000  

Helseundersøkelse  -2500        20000  

Overskudd  7800    34769  137200    

 
38100  160945  160945  318200  318200  

 
*) Kjøp av tepper, plakater etc  

    **) Denne utgift  er kjøp av premier som vil bli benyttet i flere år fremover.  

Lotteri er inntektsført på det enkelte  arrangement  
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Sak 10a 

 
Lover for Norsk Welsh Corgi Klubb   stiftet 20.april 1971 

 

 Lovene revidert 17. mars 1994 

Korrigert etter krav fra NKK 19. juni 1995 

Revidert 29. mars 2006 og 20. mars 2013 

Utkast til nye lover etter obligatorisk lovmal fra NKK 

Lovene er godkjent i Norsk Kennel Klub den [  ]  

 

Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER  

§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Klubbens navn er Norsk Welsh Corgi KLubb, og forkortes til NWCK. Klubben er 
selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i 
Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og 
bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben 
plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å 
handle motstridende mot disse.  
 
Klubben omfatter rasene Welsh Corgi Cardigan og Welsh Corgi Pembroke  
Klubben har verneting i Oslo Tingrett.  

 
§1-2 Formål  
 Norsk Welsh Corgi Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i 
Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte 
hunderase. Norsk Welsh Corgi Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig 
behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder 
rasestandard og rasenes sunnhet.  

 
§1-3 Definisjoner   
Klubbens organer:   - Årsmøtet  

                                       - Ekstraordinært årsmøte  
                                       - Styret   
                                       - Valgkomite  
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KAP 2 MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE  
  

§2-1 Medlemskap  
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben 
som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.   
 

§2-2 Medlemskontingent   
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er 
fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. 
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.   
 

§2-3 Medlemsplikter  
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Welsh Corgi Klubb og Norsk Kennel Klubs 
virksomhet samt å følge Norsk Welsh Corgi Klubb og Norsk Kennel Klubs lover og 
bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter 
og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubbens 
interne regelverk.  

 
§2-4 Opphør av medlemskap  
Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling 

og/eller annen uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

§2-5 Disiplinær reaksjoner   
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  
Kapittelet er tatt inn som vedlegg til lovene her. 

 
KAP 3 ORGANISASJON  
 
§3-1 Høyeste myndighet  
 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av Mars 
måned. 
 
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av 
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ 
flertall).  
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I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.  

 
§3-2 Møte og stemmerett  
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har 
møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig 
medlemskap. 
 
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter  og er valgbare til verv i klubben. 
For å være valgbare til verv i klubben må en ha vært medlem i minst 3 måneder.  
 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme 
kan kun brukes ved valg.  
 
Stemmeseddel legges i en umerket konvolutt som limes igjen. Denne legges så i en 
konvolutt adressert til valgkomiteen merket med avsender og påført ordet valg.  
 
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 
stemmerett.  

 
§3-3 Innkalling    
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.    
Styret skal innkalle til ordinært årsmøte med minst 4 (3) ukers frist. Innkallingen skal sendes 
medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.   
Med innkallelsen skal følge:   
- Dagsorden 
- Årsberetning   
- Regnskap med revisors beretning   
- Budsjett for neste år  
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.   
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-
lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.  

 
§3-4 Årsmøtets oppgaver.  
Årsmøtets oppgaver er å:  
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å 

gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet. 

c) Behandle årsberetning  
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d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 

e) Godkjenne budsjett for neste år 

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På 

dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av 

kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt 

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

h) Velge: 

- Leder for 2 år  

- Nestleder for 2 år  

- 2  4 styremedlemmer for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år  

- Revisor med vararevisor for 2 år.  

- Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år, og 1 vararepresentanter for 1 år 

Personer som er dßmt for dyremishandling etter òLov om dyrevelferdò kan ikke velges eller 
oppnevnes til tillitsverv i klubben.  
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 

 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinært årsmøte holdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for-
langer det.  
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære 
saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 
Benkeforslag er ikke tillatt. 
 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.  

 
KAP 4 STYRET M.V.  

 
§4-1 Styret  
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

 
§4-2 Vedtak og representasjon  
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.  
 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 
skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK 
ved forespørsel.  
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§4-3 Styrets oppgaver er å  
- lede klubben mellom årsmøtene  

- avholde årsmøte  

- drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for 
særkomiteer.  

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen 

- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret  

KAP. 5 ÅRSMØTEVALGTE VERV/KOMITEER  
 
§5-1 Valgkomite   
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.  Leder har ansvar for 
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle 
de verv som skal besettes.  

 
§5-2 Revisor  
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 
årsmøtet.  
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i 
regnskapsførsel. 

 
KAP. 6 DIVERSE BESTEMMELSER  
 
§6-1 Lovendringer   
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene 
og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det 
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

 
§6-2 Tolking av lovene  
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk 
som følge av medlemskapet i NKK.  

 
§6-3 Oppløsning  
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må 
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak 
trer beslutningen om oppløsning i kraft.  
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.   



 
23 

VEDLEGG TIL CORGIKLUBBENS LOVER 

KAP. 7 FRA NKKS LOVER         DISIPLINÆRE REAKSJONER M.M.  

§7-1 Virkeområde  

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle NKKs medlemsklubber, regioner og organer 
samt enkeltmedlemmer i NKKs medlemsklubber. 

 Disiplinærbestemmelsene gjelder også for deltakere på arrangement i regi av NKK, samt 
avl hvor avkom registres eller søkes registrert i NKKs register, selv om personen ikke er 
enkeltmedlem hos noen av NKKs medlemsklubber.  

NKKs medlemsklubber kan ilegge klubbinterne reaksjoner overfor enkeltmedlemmer etter 
bestemmelsene i dette kapittelet så langt de passer. Medlemsklubbene kan ikke ha 
avvikende disiplinærbestemmelser i sine lover. De avgjørelsen kan få betydning for skal 
alltid gis anledning til å uttale seg før avgjørelse treffes. Medlemsklubbenes avgjørelser kan 
påankes til Appellutvalget.  

Hovedstyret kan gjøre unntak for reglene i dette kapittelet der medlemsklubben er et annet 
nasjonalt forbund.  

§7-2 Handlinger som kan medføre reaksjon  

En eller flere reaksjoner etter dette kapitel kan ilegges, dersom:  

a)  NKKs eller medlemsklubbenes lover, bestemmelser eller vedtak brytes. Bare brudd på 
lover, bestemmelser og vedtak som er bekjentgjort på tilfredsstillende måte før den aktuelle 
handling fant sted, kan danne grunnlag for disiplinærreaksjon.  

b)  Det i forbindelse med virksomheten til NKK, NKKs medlemsklubber eller avl hvor 
avkommene registreres eller søkes registrert i NKKs register utøves rettsstridig vold, 
opptres uredelig, gis villedende opplysninger eller forklaringer, begås økonomiske 
misligheter eller på annen måte opptres uakseptabelt.  

c)  Tillitsvalgt, herunder NKK-autoriserte og bemyndigede personer, opptrer på en måte 
som er uforenlig med sin rolle.  
 
d) Hund behandles på en uakseptabel måte. 

Eller det gjøres forsøk på eller medvirkes til sådanne forhold. 
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§7-3 Reaksjonene 

De reaksjoner som kan ilegges er: 

a)Irettesettelse eller advarsel 

b)Tap av hedersbevisning 

c) Tap av retten til å registrere valper i NKKsregister 

d)Tap av kennelnavn og retten til å ha kennelnavn 

e)Tap av rett til å ha tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelser 

f)Tap av tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelser 

g)Tap av rett til å delta i konkurranser og organiserte arrangementer(utelukkelse) 

h)Tap av enkeltmedlemskap og rett til enkeltmedlemskap med derav følgende rettigheter i 

en eller alle NKKs medlemsklubber(eksklusjon) 

i)Tap av rett til å avholde arrangementer 

j)Tap av premier/mesterskap når den handlingen som medfører reaksjon kan ha hatt 

innflytelse på det oppnådde resultat eller dersom det vil virke støtende om 

premien/mesterskapet beholdes. 

Reaksjoner etter bokstavene c) til i) kan ilegges for en begrenset tid eller for alltid. Det kan 
gis betinget reaksjon med angivelse av prøvetid på inntil 5 år. En sak kan avsluttes med 
avvisning eller henleggelse. 

Medlemsklubber kan bare ilegge reaksjoner a),b),e), f), g) og h) og j) innen egen klubb. 

Medlemsklubbene, utvalg under særkomite, eller andre som har fått delegert myndighet fra 
særkomiteen, plikter å oversende saken for avgjørelse i Disiplinærkomiteen dersom 
handlingens alvorlighet tilsier at utestengning fra alle NKK-arrangement for en viss tid bør 
vurderes. 

Utvalg under særkomité kan etter nærmere bestemmelser gitt av Hovedstyret ilegge 
reaksjoner innen a)ïj) for maksimalt 2 år. Medlemsklubb, utvalg under særkomité, eller 
andre som har fått delegert myndighet fra særkomiteen, kan når særlige hensyn tilsier det, 
overlate til Disiplinærkomiteen å behandle saken. Det organ som overlater en sak til 
Disiplinærkomiteen skal begrunne hvorfor særlige grunner foreligger når man oversender 
saken til Disiplinærkomiteen. Disiplinærkomiteen kan ilegge alle typer reaksjoner nevnt i 
denne bestemmelsen. 

§7-4 Behandlende organer 

Reaksjoner kan ilegges av  
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a) Medlemsklubbene innen deres område.  

b) Særkomité med eget oppnevnt utvalg i henhold til særkomiteens mandat eller den som    

    dette delegeres til.  

c) Disiplinærkomiteen.  

d) Appellutvalget.  

 

Disiplinærkomiteen behandler alle reaksjonssaker i første instans med unntak av saker som 
medlemsklubben selv behandler eller en særkomité etter sitt mandat behandler eller har 
delegert videre. Videre delegering krever samtykke av Hovedstyret.  

Representantskapsmøtet kan gi nærmere saksbehandlingsregler.  

 § 7 ð 5 Utestengelse av hund m.m.  

I forbindelse med at fysisk person ilegges en reaksjon kan hund med tilknytning til personen 
eller den aktivitet som begrunnet disiplinærreaksjonen, fratas retten til å delta på 
terminfestede arrangementer og avkom etter hunden kan nektes registrert hos NKK.  

Uønsket adferd hos hund i forbindelse med terminfestet arrangement eller annet 
arrangement i regi av en av NKKs medlemsklubber, regioner eller særkomiteer, kan 
medføre at hunden utestenges fra terminfestede arrangementer for en tid eller for alltid.  

Bestemmelsen i dette kapitel gjelder så langt de passer på vedtak etter denne 
bestemmelsen.  

 §7-6 Foreldelse  

Fristen for foreldelse er 2 år. Den regnes fra den dag det forhold som kan medføre 
disiplinærreaksjon er opphørt uavhengig av når forholdet oppdages. Dersom det vil være 
åpenbart støtende å ikke kunne forfølge forhold som ikke har vært kjent innen 2 års fristen, 
er foreldelsesfristen 5 år.  

Når offentlig straffeforfølging er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to 
måneder etter den avgjørelse som avslutter straffesaken. Foreldelsen avbrytes ved 
anmeldelse.  

§7-7 Avgjørelser, anke og iverksettelse  

Bare disiplinærsak som er anmeldt av medlemsklubb, region, Hovedstyret eller særkomite 
kan behandles.  
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Følgende disiplinæravgjørelser kan påankes til Appellutvalget som treffer endelig avgjørelse 
i saken:  

- Disiplinærkomiteens avgjørelser.  

- Medlemsklubbenes avgjørelser.  

- Avgjørelser fattet av en særkomité eller utvalg under denne.  

 
Avgjørelsene kan ankes av partene.  

Fristen for å anke er 4 uker fra avgjørelsen ble sendt. En anke som kommer etter 
ankefristen kan behandles dersom særlige grunner foreligger.  

Anke til Appellutvalget gir det påankede vedtak oppsettende virkning med mindre 
umiddelbar iverksettelser besluttes, jf § 7-8. Dersom Appellutvalgets avgjørelse bringes inn 
for de ordinære domstoler, kan Appellutvalget beslutte at deres avgjørelse ikke skal 
iverksettes før saken er rettskraftig avgjort.  

Det skal være forholdsmessighet mellom det forhold som begrunner reaksjonen og den 
reaksjon som ilegges. Like tilfeller skal behandles likt. Alle avgjørelser i disiplinærsaker skal 
begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket faktisk forhold som anses bevist, og hvor 
vedtaket er hjemlet.  

§ 7-8 Suspensjon og umiddelbar iverksettelse  

Når det er grunn til å anta at en person vil bli ilagt disiplinærreaksjon og særlige grunner 
taler for det, kan den som behandler saken, beslutte at den det gjelder suspenderes inntil 
det foreligger en avgjørelse i saken. Suspensjon kan besluttes for inntil tre måneder av 
gangen.  Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville 
miste sine rettigheter ved endelig avgjørelse.  

Dersom særlige grunner foreligger kan det besluttes at vedtak skal iverksettes umiddelbart. 
Slik beslutning kan treffes både av medlemsklubbene, Disiplinærkomiteen og 
Appellutvalget.  

§ 7 -9 Selvdømme og benådning  

Ankemulighetene innen NKK skal brukes før sak kan bringes inn for ordinære domstoler.  

Hovedstyret kan i særlige tilfelle ettergi eller endre en ilagt reaksjon.   
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Sak 10b) 

Fastsettelse av godtgjørelser i NWCK  

Forslag til årsmøtet i NWCK 2013 

 
Styremedlemmer, styreoppnevnte komiteer og andre funksjoner underlagt 

styret i NWCK har årlig diverse utlegg i forbindelse med utførelsen av 

arbeid for klubben.  Dette være seg utgifter til telefon, kjøring ol.  Som en 

påskjønnelse for utlegg har NWCK utbetalt godtgjørelse til 

styremedlemmer,  styreoppnevnte komiteer og andre funksjoner. Tidligere 

har årsmøtet godkjent et beløp som styret har fordelt.  

Styre i NWCK foreslår at godtgjørelse for hvert enkelt styremedlem, 

medlemmer av styreoppnevnte komiteer og andre funksjoner fastsettes av 

årsmøtet.  For utbetaling av godtgjørelse til styremedlemmer forutsettes 

deltakelse på mer enn 50 % av styremøtene. For øvrige funksjoner 

forutsettes tilfredsstillende deltagelse.  

Styrets forslag til fordeling av godtgjørelse, samt størrelse:  

 

Styret I NWCK 

Leder/formann: Kr 2000 

Nestleder: Kr 1500  

Sekretær: Kr 1500 

Kasserer: Kr 1500 

Styremedlem: Kr 1500 

Varamedlem: Kr 1500 

Varamedlem: Kr 1500 

 

Leder av komiteer og andre:  

Leder av utstillingskomiteen: Kr 1000 

Redaksjonskomiteen i corgipost: Kr 2000 

Komiteen fordeler summen som de selv ønsker. 

Materialforvalter: Kr 1000 

Arrangementskoordinator (Grys oppgaver): Kr 1000  

Valpeformidler: kr. 1000 

Styret i NWCK, 31.1.2013 
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Sak 11 

 
VALG 2013 

 
Norsk Welsh Corgi Klubbôs valgkomiteôs innstilling til nytt styre og utvalg for 
2013. Alle kandidatene er forespurt og har sagt seg villig. 
  

Formann:                 Rita Tilley Wilberg             Ny for 1 år 
  

Styremedlem:         Anette Kronholm                      Ny for 2 år 
  

Styremedlem:         Per Morten Aarak  Ny for 2 år 
  

Styremedlem:          Anne Ingebrigtsen            På valg for 2 år 
  

Styremedlem:          Synnøve Miltvedt                 Ny for 1 år 
 
1.varamedlem: Hilde Mathiesen  Ny for 1 år 
  

2.varamedlem:        Ingen kandidat 
    

Revisor:                    John-Per Haugstad          Gjenvalg for 1år 
  

Vararevisor:           Maren Mathiesen Wilberg  Gjenvalg for 1år 
  

Redaksjonskomite:   Richard Gjersøe                        På valg for 2 år 
 Kyrre Øien   Ikke på valg 
 Elisabeth Waksvik  Ny for 2 år 
   
Valgkomité for 1 år: Leif-Herman Wilberg 
  Ingrid Prytz Ohm  
  Varamedl: Anne Christoffersen 
 
 
Silje Bjarkøy, Nina Ramberg og Andre Kragset ønsker å trekke seg i 
perioden. Eva Kronholm ønsker ikke gjenvalg. 
  
 
  
 
 
  

Gry Moen                    Leif-Herman Wilberg                   Synnøve Miltvedt 
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NWCK-UTSTILLING PÅ EXPORAMA, HELLERUDSLETTA 
 

9-10 februar arrangerte klubben vår igjen en åpen eksteriørutstilling og 

valpeshow, nok en gang sammen med Boxerklubben. For første gang var 

vi på Exporama, en stor og moderne hall som passet bra for formålet. 

Lørdag var corgiklubbens dag, og med rundt 750 påmeldte ga det igjen en 

pent tilskudd til klubbkassa. Omkring 14 medlemmer stilte til dyst for 

klubben, de fleste også på søndagen. Selv minnes jeg de utstillingene vi i 

mange år hadde ute, i Halden og på Nes, som krevde det dobbelte av 

mannskap. Sånn sett er hallutstillingene lettere å gjennomføre, men for 

noen av mannskapet er det allikevel nesten like mye som før, spesielt de 

som rigger opp på fredagen, de som står for mat, økonomi og premier og 

ikke minst de som forbereder alt ringmateriell, pakker ned og kjører frem og 

tilbake med tilhenger.  

"Sportslig" gikk det også bra for klubben, Siggens australske import, 

"Antudor Accidentally in Love" ble BIS på lørdag og 2.BIS på søndag, ført 

av Julie Wilberg. Corgipost gratulerer! 

 

RG 
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Her er Vigdis, 

Gry og  Synnøve  

ved premiebordet. 

Håndklær var 

populære premier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva i sekretariatet  


