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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:   Rita Tilley Wilberg   

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

   rita@wilberg.info 

 

Nestleder:   Per Morten Aarak 

   Tlf: 52 76 20 49 Mob. 93 06 45 22 

   pma@hesbynett.no 

 

Sekretær:   Madelen Hærnes-Vestgård 

   Mob. 46 42 49 05  

                                                     madelen.vestgard@nftas.no 

 

Kasserer:   Anita Bjørnstad 

   Mob. 

   janrbjoe@online.no   

 

Styremedlem:  Kari B. Lysholm  

   Mob:  91 85 41 97 

   kari.lysholm@gmail.com 

 

Varamedlem 1:  Bjørn Erling Løken  

Varamedlem 2:                           Per Olav Ramberg  

  

REDAKSJONSKOMITE:  corgipost@corgi.no 
  

           

 

           

                
 

KONTAKTPERSONER:   
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

Trøndelag: Hanne Tvestad  90 05 68 89  
Vestlandet:                Kari B. Lysholm                         91 85 41 97 
 

VALPEFORMIDLER:        Gry Moen 

                          valpeformidler@corgi.no 

         Mob. 41322591 

 
 

 

  

   

 

         CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

Ca.  Februar 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

25.05.2016 

 

Manusadresse, post er: 

Kyrre Eirik Øien 

Nymyra 43 

4352 Kleppe 

corgipost@corgi.no 

 

NB! Bruk kun denne  

e-postadressen 

 

ANNONSEPRISER: 

For   Medlemer 

1/1 side:kr 200,- 

½   side: kr 100,- 

1/1 side i alle 4 utgaver: 

kr 600,- 
 

For ikke Medlemer: 

1/1 Side    Kr 400.- 

 

KLUBBENS  

HJEMMESIDE:  

http://www.corgi.no/ 

Klubbens adresse er: NWCK, Hærneskroken 10, 

1545 Hvitsten 

Organisasjonsnummer: 981 233 220 

e-post: welsh.corgi@klubb.nkk.no 

Medlemskap koster kr.360,-inkl. medlemskap i NKK 

Konto Nr: 0530.28.84880 

Kyrre  Eirik  Øien  

Lena Randin-Sandstrand 

Lilly Renee Lauten 

Kari B. Lysholm  (Styrets Representant) 

 

mailto:rita@wilberg.info
mailto:corgipost@corgi.no
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no


 

 

INNHOLD 
 

Lederen har ordet                                                                4 

Redaksjonens hjørne                                                           5 

Innkalling  til  årsmøte                                                          6 
Årsberetning for NWCK 2015                                          7-18 
RAS                                                                                22-35 
Nye Champion                                                               36-38 
Valper til salgs  / Parringer                                                 39 

Utstillingsresultater                                                        40-42 

Gullcorgiliste                                                                       43 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Da er det ett år siden vi oppdaget at vår tidligere kasserer hadde underslått det meste av 

klubbens midler og styret brukte hjemmesiden, Corgipost og årsmøtet i 2015 til å 

informere medlemmene om denne saken. Dessverre har det ikke skjedd annet enn at saken 

er, sammen med flere andre saker som gjelder samme person, samlet under en økonomisk 

etterforsker i Østfold. Det er antydet rettsak i løpet av dette året og vi vil selvfølgelig 

holde dere medlemmer orientert så snart vi får vite mer. 

Det har vært et travelt år for NWCK med mange store og ressurskrevende arrangementer. 

Heldigvis har innsatsen båret frukter og økonomien til klubben er nå slik at vi har 

muligheter til legge til rette for gode tilbud til medlemmene våre. Da er det opp til dere å 

komme med forslag på aktiviteter dere ønsker dere. 

Jeg vil få lov til å takke alle som har stilt opp og hjulpet oss i løpet av året. Ingen nevnt, 

ingen glemt! 

Styret håper at mange tar seg tid til å møte opp på årsmøtet i Letohallens hotell lørdag 

5.mars kl. 1800. Vi har lagt årsmøtet i forbindelse med en dobbeltutstilling i Letohallen 

for å imøtekomme et ønske fra langveisfarende utstillere som ønsker å slå to fluer i en 

smekk, årsmøte og utstillingsdeltagelse.  

Sett dere godt inn i sakene som skal opp på årsmøtet. Det er bl.a. tre forslag fra et av våre 

medlemmer om endring av lovene våre. 

Det er også tre kandidater som kjemper om to faste plasser i valgkomiteen. Nå kan du 

være med på å bestemme hvem som skal få vervene. 

Husk at vi deler ut årets Gullcorgipriser, Trønderpokal, Veteranpokal, lilla og røde priser 

på årsmøtet! 

Styret inviterer også til en middag etter årsmøtet, et hyggelig samvær over en god matbit. 

Menyen er middagsbuffe og koster kr 295,- pr. pers. som betales inn på forhånd til vår 

kasserer på konto nummer 0530 28 84880 og merkes årsmøtemiddag. Drikke velger vi 

selv og betaler på stedet. Vel møtt! 

Til slutt vil jeg minne dere på rase/oppdretterseminaret i Danmark i forbindelse med 

EuroCorgi 16 den 14.&15.mai i år. Annonsen for dette står et annet sted i dette nummer. 

 

Rita  

 
 



 

 
 

Så var det klart for første nummer i 2016.  

 

 

Denne utgaven av C orgipost er det som vanligt mye 

årsmøte stoff . 

      

 

I tilleg g kommer første del av RAS. Som vil komme i noen 

nummer til hele er kommet på trykk.  

 

 

 

Redaksjonen ønsker mer bilder og annet stoff som kan 

brukes i Corgi Post.  

 

MVH  

Kyrre  

 

 

 

 

 

Send info kun til: corgipost@corgi.no  
Send inn helst som word - dokument I A5 , med 1,5 cm marg   

mailto:corgipost@corgi.no


 

Innkalling  til  årsmøte 
i NORSK WELSH CORGI KLUBB lørdag 5. mars 2016 

Sted; Best Western LetoHallen Hotel, Dal kl 1800 

DAGSORDEN: 
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 2. Valg av møteleder 

 3. Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen 

 4. Valg av tellekorps 

 5. Årsberetning 2015  

6. Regnskap 2015 

 7. Forslag til budsjett for 2016 

 8. Kontingent for 2017  

 9. Innkomne forslag fra medlemmene 

             10.Innkomne forslag fra styret. 

             11.Valg 

 

Leder:      Rita Tilley Wilberg - på valg for 2 år 

Styremedlem:    Madelen Hærnes-Vestgård- på valg for 2år 

Styremedlem:    Per Morten Aarak - ikke på valg  

Styremedlem:    Anita Bjørnstad - ikke på valg 

Styremedlem:    Kari Brønn Lysholm- ikke på valg        

1. varamedl:      Bjørn Erling Løken- på valg 1 år  

2. varamedl:      Per Olav Ramberg- på valg for 1 år      

Revisor:          Richard Gjersøe -  på valg for 2 år 

Vararevisor:     Maren M. Wilberg - på valg for 2 år  

Valgkomite 

Leder:    Gry Moen - på valg for 2 år  

Medlem:  Ingrid P. Ohm - på valg for 2 år 

Medlem:  Leif-Herman Wilberg på valg for 2 år 

Varamedl:   Anne Christoffersen ï på valg for 1 år 

Forslag til årsmøte må være valgkomiteen/klubben i hende senest 30.01.2016 

Kandidater til valg må være forespurt og sagt ja. 

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2016 

 

Vel møtt                                      STYRET 

 

Corgipost:  utnevnes av styret etter valget 

Kyrre Eirik Øien - på valg for 2 år 

Lilly Renee Lauten-ikke på valg 

Lena Randin-Sandstrand-ikke på valg 

Styrets representant tiltrer. 



 

Årsberetning for NWCK 2015 
1. Antall medlemmer:  

Pr. 31.12.2015: 304 betalende medlemmer +14 

gratismedlemmer(dommere) (2014: 297+14) 

2. Styret:   

Leder: Rita Tilley Wilberg 

   Nestleder: Per Morten Aarak 

   Sekretær: Madelen Hærnes-Vestgård 

   Kasserer: Anita Bjørnstad 

   Styremedlem: Kari Brønn Lysholm 

   Varamedlem: Bjørn Erling Løken 

   Varamedlem: Per Olav Ramberg 

 

3. Regnskap:  med varebeholdning og eiendeler, se eget skriv 

 

4. Møter, utstillinger og aktiviteter:  

Det er avholdt 9 styremøter i 2015 og på disse møtene er det behandlet 

47 saker. 

24-25.januar  NKKs avlsrådskurs på Sørmarka. 

Deltakere fra NWCK: Silje K. Bjarkøy og Rita Tilley Wilberg 

7-8.februar Fellesutstillingen med Boxerklubben på Exporama, Hellerudsletta 

25. mars Årsmøte i NKKs lokaler på Bryn, Oslo. 30 stemmeberettigede 

medlemmer møtte og det ble levert inn 6 godkjente forhåndsstemmer 

23.april Dialogmøte mellom NKK og raseklubber og forbund 

NWCKs representanter: Anita Bjørnstad og Rita Tilley Wilberg 

30.mai Hundens dag-vandring langs Akerselva med Bjørn Range som guide 

 7 mennesker og 7 hunder møtte opp i et utrolig dårlig vær 

07.juni   Corgiens dag,    

Dommer: Per Olav Ramberg  

21hunder deltok i ordinær utstilling, 5 i spesialklasse, 11 deltakere i 

valpeshow, 6(3+3) deltakere i barn og hund, 20 i konkurransene om 

vakreste øyne, 19 i vakreste pels, 20 i Corgisprinten og 7 i trillebårløp. 

04.juli NWCKs spesialutstilling i Trondheim. Dommer for begge raser:  

 Regina Blessing, DE. Totalt 55 påmeldte 

05.september EuroCorgi 2015, NWCKs andre spesialutstilling i 2015 med storcert 

 Dommere: Simon Parsons, GB cardigan (50 +8) og Alan Mathews, IR 

pembroke (57-6) 

05.september Fellesmiddag for dommere, utstillere, gjester og arrangører i 

forbindelse med EuroCorgi 2015. 33 deltakere 

01.oktober Eksamen i NWCKs ringsekretærkurs. Tre av våre medlemmer besto 

05.november Medlemsmøte i Oslo med RAS som tema. 12 medlemmer møtte 

7-8.november NKKs representantskapsmøte 

NWCKs representant: Rita Tilley Wilberg 

 

Politibetjent Tor Kristian Sletengen er den som etterforsker alle 

økonomiske misligheter foretatt av vår tidligere kasserer Annette 

Kronholm. Det er antydet rettsak i løpet av 2016 

 



 

Styret har svart på høringer fra NKK, det har foreslått medlemmer til 

forskjellige NKK komiteer som skulle bemannes og støttet 

medlemmer som ønsker videreutdannelse innen NKK-systemet 

 

I forhold til RAS komiteens anbefalinger har styret fulgt opp ved å 

arrangere medlemsmøte med RAS som tema, avtalt temamøte med 

dommerforeningen (AHF) og vært aktiv i forhold til 

oppdretter/raseseminaret i Danmark 14.&15.mai 2016 

Styret har også gitt generell tillatelse til at våre to raser skal være med 

på alle utstillinger de blir invitert til, unntatt dagen for vår egen 

spesialutstilling. Vi støtter også medlemmer økonomisk som 

gjennomfører og består videreutdannelse i NKK-systemet. 

 
5. NWCK på internett:  

   Hjemmeside adressen er www.corgi.no 

Styret har tatt over jobben med hjemmesiden og sekretæren har hatt 

hovedansvaret for siden. Styret har bestemt å søke hjelp for å få en 

oppdatert hjemmeside og klubben representert på andre sosiale 

medier. 

6. Corgipost: 

   Corgipost kom ut med 4 nummere. 

   Redaktør: Kyrre Eirik Øien 

   Medlem: Lilly Renee Lauten 

   Medlem: Lena Randin-Sandstrand 

   Styrets medlem: Kari Brønn Lysholm 

Styret takker redaksjonen for innsatsen. 

 

7. Registreringer ifølge NKKs lister:  

   Cardigan: 118  Pembroke: 56 

8. Utmerkelser i 2015: 

 

Gullcorgi 2015:  

Cardigan:  

Lafayette Cymraeg Ci eiere: Silje K. Bjarkøy og Mette Tufte 

Pembroke:  
Siggenôs Queen of Diamonds  eier: Rita Tilley Wilberg 

Trønderpokalen:  

Siggenôs Pusjkin  eier: Rita Tilley Wilberg 

Veteranpokalen:  
Andy Cap  eier: Gry Moen 

 

Nye champions: 

Norsk champion: 

Cardigan 

Cymraeg Ci Miss Moneypenny eier: Cathrine Strålesund 

 

Pembroke 

Siggenôs Strawberry Daiquiri  eier: Tonje Rønnevig 

Dragonjoy Uther Pendragon  eier: Jari Partanen 

http://www.corgi.no/


 

Siggenôs Spring Fling eiere: Ann-Merethe Sjaaeng Rønning og Marianne Ono 

Njøten 

Gloria Swanson des Contamines.   eiere: Anne Indergaard og Sissel V. Brujordet 

Lejreg¬rdôs Iôm Midnight Sun eier: Madelen Hærnes-Vestgård 

Siggenôs Sweet Sensation  eier: Rita Tilley Wilberg  

 

Internasjonal utstillings champion, CIB : 

Pembroke 

Antudor Accidentally in Love  eiere: Rita T.Wilberg og Debbie Neilson 

Siggenôs Quartz   eier: Stian Brandvik  

Siggenôs Queen of Spades  eier: Rita Tilley Wilberg 

Siggenôs Queen of Diamonds eier: Rita Tilley Wilberg 

 

Engelsk champion: 

Pembroke 

Siggenôs Queen of Spades  eier: Rita Tilley Wilberg 

 

 

Lilla pris - veteraner med minst 3 CK i løpet av året: 

Cardigan:  

Adonis`A Noble Lad eiere: Silje K. Bjarkøy og Mette Tufte 

 

Pembroke  

Anna av Kleve   eier: Gry Moen 

Andy Capp  eier: Gry Moen  

Cymars Chacarell,   eier: Hanne Tvestad 

 

Rød pris - ekvipasjer som har utmerket seg i 

Agility:  1.prem.i kl.1   

Siggenôs Spring Fling eiere: Ann-Merethe Sjaaeng Rønning  

og Marianne Ono Njøten 

Lydighet:   ingen rapportert 

Rallylydighet:  1.prem.i kl.1 

Siggenôs Spring Fling eiere: Ann-Merethe Sjaaeng Rønning  

og Marianne Ono Njøten 

Funksjonsanalyse:  ingen rapportert 

 

9. Kontaktpersoner: 
Etter at styret i møte 20.august vedtok å nedlegge Trøndergruppen som egen   

underavdeling, ser listen over kontaktpersoner i de forskjellige regionene slik  

ut: 

Trøndelag: Hanne Tvestad 

Sørlandet: Anne Christoffersen 

Vestlandet: Kari Brønn Lysholm  

Valpeformidler: Gry Moen  

 

 

 

 



 

 

Sign. 

 

Rita Tilley Wilberg    Per MorteAarak  

Leder     Nestleder 

 

 

 

Madelen Hærnes-Vestgård   Anita Bjørnstad   
Sekretær     Kasserer 

 

 

Kari B. Lysholm  

Styremedlem 

 

 

 

Bjørn Erling Løken    Per Olav Ramberg 

Varamedlem    Varamedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

kont
o navn 

resultat 
2015 

budsjett 
2015 

budsjett 
2016 

3000 Medlemskontigent 59 300 62 000 75 000 
3004 EuroCorgi 2015 63 550 55 000 

 3005 Dogs4all 
  

2 000 
3010 Corgispesialen/Morokulien 23 061 20 000 43 000 
3011 Fellesutstillingen 279 607 65 000 

 3012 Corgiens Dag 9 600 5 000 7 000 
3013 Andre aktiviteter 6 981 10 000 5 000 
3100 Corgipost- annonser 1 200 1 500 3 000 
3703 Diverse inntekter (moms-refusjon) 0 10 000 4 000 
3704 Utleie utstyr 0 1 000 1 000 
3705 Lotteri-inntekter 0 5 000 

  Sum inntekter 443 299 234 500 140 000 
 

    4000 Dogs4all 4 315 10 000 5 000 
4004 EuroCorgi 47 573 30 000 0 
4005 Andre aktiviteter 3 080 10 000 3 000 
4006 Corgispesialen/Morokulien 16 030 10 000 20 000 
4008 Corgiens Dag 2 843 2 500 3 000 
4010 Adm. Utgifter 2 621 2 000 1 000 
4011 Fellesutstilling 169 631 0 0 
4012 Annonse Hundesport 0 5 000 5 000 
4013 Premier - Rosetter 10 352 15 000 10 000 
4016 Corgi Shop 0 5 000 2 000 
4055 Kursugifter 12 929 5 000 10 000 
4056 Seminar - kompendier 0 12 000 5 000 
4100 Corgipost - trykking 17 630 28 000 20 000 
4102 Corgipost - porto 6 469 8 000 8 000 
4702 Andre gaver - blomster 1 300 2 000 2 000 
5000 Styregodtgjørelse 0 17 000 17 000 
6800 Kontorekvistita 0 1 000 0 
6804 Datakostnader 355 2 000 2 000 
6805 RAS 0 10 000 2 000 



 

6809 Diverse utgifter 0 500 500 
6810 Lotteri - utgifter 0 3 000 0 
6901 Administrastiv porto 560 1 000 500 
7301 Julefest 0 10 000 500 
7702 Årsmøte 0 2 000 1 000 
7790 Klubbutstyr - henger 0 5 000 1 000 
7791 Klubbutstyr - lagercontainer 0 2 000 1 300 
 Sum utgifter 295 688 198 000 119 800 
 

    8040 Renteinntekter 0 1 250 1 000 
8140 Renteutgifter og gebyrer -865 -700 900 
 sum finansposter -865 550 

  

     resultat 146 746 37 050 20 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EIENDELER 

Omløpsmidler 

Debitorer  underslag      

 458.770,69 

Kontanter        

 0,- 

Postbanken 0530.28.84880     

 48.092,81 

DnBNOR Høyrente  1203.58.29944    70.546,07 

Sum omløpsmidler      

 577.409,57 

SUM EIENDELER       

 577.409,57 

 

GJELD OG EGENKAPITAL 

Kortsiktig gjeld (ubetalte fakturaer)     1.810,- 

Egenkapital 

Inngående egenkapital      428.853,66 

Årsresultat (opptjent egenkapital)    

 146.745,91 

Sum egenkapital      

 577.409,57 

SUM EGENKAPITAL         

             577.409,57 

Kommentar til balansen : debitor  underslag er redusert med kr. 4.567,- fra 

2014 til 2015. Dette skyldes at noen bilag var betalt kontant 

 

av kasserer i januar 2015. Disse bilagene har blitt regnskapsført i 2015. 



 

 



 
 



 

Ad sak 8.  

 Styret foreslår uendret kontingent kr 250,- for 2017 
 

 

Ad sak 9 

3 forslag til NWCK årsmøte 5. mars 2016 fra Anne Ingebrigtsen 

 

1. Under §3-4 årsmøtets oppgaver, punkt h tilføyes under Velge: 

 1 representant og 1 vararepresentant til NKKs Rep.møte 

2. Under §3-4 tilføyes: 

Årsmøtet må påse at det ikke oppstår habilitetsproblemer i de valgte 

organer. 

3. Under Valgkomiteen tilføyes: 

Valgkomiteen må påse at det ikke oppstår habilitetsproblemer i de foreslåtte 

verv. 

Begrunnelse for forslag: 

Jeg har gjennom flere år opplevd at enkelte klubbstyrer/ valgkomiteer er 

sammensatt med familiemedlemmer og at også medlemmer i styret er valgt 

inn i valgkomiteen. En slik presisering vil hjelpe klubben og å understreke 

sammenhengen i praksis. 

 

 

 

 

 

Ad sak 10 

Styret har ingen forslag å fremme til årsmøtet 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Sak 11, valg 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2016 

 

Leder:  Rita Tilley Wilberg  - gjenvalg for 2år 

Styremedlem:   Madelen Hærnes-Vestgård - gjenvalg for 2 år 

Styremedlem:  Per Morten Aarak - ikke på valg 

Styremedlem:   Anita Bjørnstad  - ikke på valg  

Styremedlem:   Kari Brønn Lysholm   - ikke på valg       

  

1. varamedl:     Bjørn Erling Løken  - gjenvalg for 1år  

2. varamedl:     Per Olav Ramberg  - gjenvalg for 1år      

 

Revisjon 

Revisor:     Richard Gjersøe                 - gjenvalg for 2år 

Vararevisor:  Jounn Simonsen               - velges for 2år, ny 

 

Valgkomite 

Innkomne forslag til medlemmer i valgkomiteen: 

Hanne Tvestad, Mimmi Engen Momrak, Inger Lise Rokstad,  

Irene Serigstad og Hege Jacobowitz. 

 
Innstilling:  
Leder: Hanne Tvestad                  - velges for 2 år, ny 

Medlem: Mimmi Engen Momrak   - velges for 2 år, ny 

Medlem: Irene Serigstad                 - velges for 2 år, ny  

Varamedl:  Inger Lise Rokstad          - velges for 1 år, ny 

 

Alle kandidatene er forespurt og sagt seg villige.  

Vararevisor og valgkomiteens medlemmer 2015 ønsker ikke gjenvalg. 

 

Corgipost:  Utnevnes av styret etter valget 

 

Kyrre Eirik Øien - på valg for 2 år 

Lilly Renee Lauten - ikke på valg 

Lena Randin-Sandstrand - ikke på valg 

Styrets representant tiltrer 

 
       

Gry Moen           Leif -Herman Wilberg         Ingrid Prytz Ohm 



 

Aktivitetskalender: 
    
2016 
 
05.03   Årsmøte: Best Western LetoHallen Hotel, Dal 
13.04   Medlemsmøte på Østlandet 
14.-15. 05  Oppdretterseminar i Askov, Danmark 
04.06   Corgiens dag på Berg gård, Ås 
06.08   SWCK Morokulien, svenskenes spesialutstilling 
07.08   NWCK Morokulien, vår spesialutstilling 
   Dommere er Jeff Horswell cardigan og 

Andrew Brace pembroke 
2017 
 

28-29.01  Avlsrådskurs i NKKs regi, Quality Hotel Mastemyr, 

Oslo 
10.06   Spesialutstilling i Drammen Hundepark 

 

 

 

Gratulerer med 85 -års dagen,  Målfrid   

(1/1 -16). K ennel Leitegård.  

Venner og bekjente ønsker deg,  

Vel Overstått Feiring!!!  

Hilsen Jane og Irene Serigstad  

 



 

 

 

 

STEMMESEDDEL  

 
 

På baksiden 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siden kan klippes ut eller kopieres 



 

STEMMESEDDEL FOR VALG 2016 
VED ÅRSMØTET I 

NORSK WELSH CORGI KLUBB 
 
 
 
Ved valget stemmer jeg på følgende:        Ja    Nei 

 
Leder: Rita Tilley Wilberg, gjenvalg for 2 år    

Styremedlem: Madelen Hærnes-Vestgård, gjenvalg for 2 år    

1. varamedlem: Bjørn Erling Løken, gjenvalg for 1 år 

2. varamedlem: Per Olav Ramberg, gjenvalg for 1 år 

Revisor: Richard Gjersøe, gjenvalg for 2 år 

Vararevisor: Jorunn Simonsen, ny, velges for 2 år 

Valgkomité (3 faste medlemmer inklusiv leder): 

Leder:  Hanne Tvestad, ny, velges for 2 år 
Medlem: Mimmi Engen Momrak, ny, velges for 2 år  
Medlem: Irene Serigstad, ny, velges for 2 år 
Medlem: Hege Jacobowitz, ny, velges for 2 år 
Varamedl:  Inger Lise Rokstad, ny, velges for 1 år 
 

 Øvrige tillitsvalgte er ikke på valg i 2016 

 
Forslag til Årsmøtet i følge innkalling, kan ikke forhåndsstemmes over.  
 
Fyll ut med X i ruten for ja eller nei. Dersom det ikke settes kryss i noen rute 
anses dette som blank stemme. I praksis telles slike stemmer som neistemmer. 
 
Stemmeseddelen legges i en konvolutt merket VALG, uten annen påskrift. Denne 
konvolutten legges så i en annen konvolutt adressert til klubbens adresse: 
NWCK, Hærneskroken 10, 1545 Hvitsten. 
Merk konvolutten VALG og skriv avsender på baksiden. 
 
 
 
 
 
Konvolutten må være oss i hende senest 27. februar 2016. 



 

 



 

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) 
for 

Welsh Corgi Cardigan og Pembroke 
 

Versjon 1 
  
 

 

 
  
 

                                              



 
23 

Innholdsfortegnelse 
Innledning ................................................................................ 24 

Generelt .................................................................................. 24 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling ..................................................... 24 

Overordnet mål for rasen ...................................................................... 25 

Rasens populasjon .................................................................. 26 

Populasjonsstørrelse ............................................................................. 26 

Gjennomsnittlig kullstørrelse ................................................................ 27 

Effektiv populasjonsstørrelse ............................................................... 27 

Innavlsgrad .............................................................................................. 27 

Bruk av avlsdyr ....................................................................................... 28 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål..................................... 29 

Prioritering og strategi for å nå målene .............................................. 30 

Helse ....................................................................................... 30 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasene ........................... 30 

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter ......... 30 

Forekomst av reproduksjonsproblemer .............................................. 31 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål..................................... 32 

Prioritering og strategi for å nå målene .............................................. 32 

Mentalitet og bruksegenskaper ............................................... 32 

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester ........................................... 32 

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden ............ 33 

Eksteriør .................................................................................. 34 

Eksteriørbedømmelser .......................................................................... 34 

Overdrevne eksteriørtrekk .................................................................... 34 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål..................................... 34 

Prioritering og strategi for å nå målene .............................................. 35 

file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375772
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375773
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375774
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375775
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375776
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375777
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375778
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375779
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375780
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375781
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375782
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375783
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375784
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375785
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375786
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375787
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375788
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375789
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375790
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375791
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375792
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375793
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375794
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375795
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375796
file:///C:/Users/rita/Qsync/Kesiggen/NWCK/RAS/RAS%20hoveddel.docx%23_Toc405375797


 
24 

 

Oppsummering ........................................................................ 35 

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål ......................... 35 

Plan for videre arbeid i klubben ........................................................... 35 

Vedlegg .......................................................................................   

Helse og screeningundersøkelser hos welsh corgi ..... Error! Bookmark not 

defined. 

informasjon om Hofteleddsdysplasi (HD) .... Error! Bookmark not defined. 

Welsh Corgi Cardigan i Norge ...................... Error! Bookmark not defined. 

PEMBROKE-RASENS HISTORIE I NORGE ...... Error! Bookmark not defined. 

WELSH CORGI PEMBROKE I ENGLAND ........ Error! Bookmark not defined. 

 

Innledning 
 

Norsk Kennel Klub har bestemt at hver raseklubb skal arbeide fram en Rasespesifikk 

Avlsstrategi (RAS) Den skal fungere som et styringsdokument for klubben og klubbens 

oppdrettere.  Det skal der gis et overblikk over rasens utvikling, nåværende tilstand og 

hvilke strategier som legges til grunn for å holde rasen så sunn som mulig og i henhold 

til sin standard.   

 

Alle oppdrettere bør kjenne til følgende: 

-rasens historiske bakgrunn og utvikling, både her i landet og i rasens hjemland. 

-populasjonskunnskap, dvs hvor står rasene i dag 

-mål og prioriteringer for framtiden. 

 

RAS skal gi nye oppdrettere et sted de kan hente kunnskap om rasene, med deres 

fordeler og problem.  Det er viktig å ha kunnskapsrike nye oppdrettere.  Når et problem 

er identifisert, har man mulighet til begrense det.    

 

Men det er viktig ikke å bli for problemfokusert, men holde klart for seg hvilke fordeler 

rasene har.  Det går fort å tape de kvaliteter mange har brukt årtier på å bygge opp.  Å 

avle betyr å bevare, og det er vårt ansvar å bevare corgirasene slik som de beskrives i 

standardene fra rasens hjemland. 
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Welsh corgi cardigan og pembroke er to ulike raser som muligens deler en felles 

bakgrunn langt tilbake.  Siden har de utviklet sitt individuelle særpreg i Wales, der de 

var uvurderlige hjelpere på gårdene.  De drev buskap, voktet gården, var med på jakt og 

selskap for barna.  De to rasenes opprinnelse er ennå ikke helt fastlagt og man arbeider 

med flere ulike teorier.  Welsh corgi cardigan er den eldste av de to rasene og kom med 

kelterne til Wales for over 3000 år siden.  Pembroke kom enten med flamske vevere 

rundt år 1100 eller med vikingene rundt år 800.  Begge teoriene plasserer pembroke 

blant spisshundene.  Noen mener til og med at man kan spore corgirasene tilbake til 

steinalder-bønder som levde i Wales for over 4000 år siden.  

De to rasene levde isolert fra hverandre i århundrer i det fjellrike Cardiganshire og det 

mer flate Pembrokeshire.  De transportmulighetene ble bedre rundt 1900-tallet begynte 

man å blande rasene.  Dette fortsatte til 1934 da hver rase fikk sin egen standard.     

  

MILEPELER I RASENES HJEMLAND 

1925 The Welsh Corgi Club dannes i Storbritannia (og var en klubb for pembrokes) 

1926 The Cardigan Club dannes i Storbritannia.  Siden ble den omdøpt til the 

Cardigan Welsh Corgi Association. 

1928 Welsh corgi blir godkjent som rase av den britiske kennelklubben 

1934 De to rasene blir godkjente av den britiske kennelklubben som to separate 

raser.  Eierne fikk selv velge hvilken rase deres hund skulle registreres som.   

 

Da kong George VI av England i 1933 kjøpte en welsh corgi pembroke til sine døtre, 

prinsesse Elisabeth og prinsesse Margareth, fikk rasen en enorm oppsving, en 

popularitet som ikke kom "fetteren" cardigan til gode.  Corgien het Rozavel Golden 

Eagle og ble kalt Dookie.  Siden den gang har det alltid vært corgier i det britiske 

kongehuset.   

For corgiens historie i England, se vedlegg 1  

 

CORGI I NORGE 

De første corgiene som kom til Norge var pembroke, de ble importert fra England i 

1958.  Med utgangspunkt i disse hundene, noe import fra Sverige og bruk av 

hannhunder der, ble det utover 60-tallet registrert gjennomsnittlig 20 valper i året.   

Den første cardigan ble importert fra England i 1976 fra kennel Daleviz, det første kull 

ble født i 1979, og samarbeidet med Sverige var nært og nødvendig.  I tidsrommet 1979 

- 1996 var kun 100 cardigan født i Norge.   

Pembroke kom for alvor i rampelyset da Knut Sigurd Wilbergs engelske import Yorken 

Gallant Knight ble årets mestvinnende hund alle raser (Bamsevinner) i 1968.  Wilberg 

innså raskt behovet for en raseklubb skulle rasen fortsette å øke i antall i Norge, så 

Norsk Welsh Corgi Klubb ble stiftet i 1971.  Etter 5 -6 år kom medlemstallet opp på ca 

250, et tall den har mer eller mindre holdt seg på siden.  Pr oktober 2013 er tallet nesten 

300.  For nærmere opplysninger om corgiens historie i Norge, se vedlegg 2 og 3. 

Overordnet mål for rasen 
 

Klubbens mål er en økning i populasjonsstørrelsene for både welsh corgi cardigan og 

welsh corgi pembroke, uten å miste de kvalitetene vi ønsker i begge rasene. 
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1: hunder som fysisk og mentalt er i henhold til rasestandarden  

2: hunder som kan fylle sin rolle som familiehund.    

 

Rasens populasjon 
Populasjonsstørrelse 

 

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange som fins av rasene i Norge til enhver tid, men 

hvis en går ut fra en gjennomsnittlig levealder (konservativt regnet) på 10 år, skulle det 

pr 2013 være vel 300 cardigan i landet og vel 600 pembroke.   

 

REGISTRERINGSTALL CARDIGAN OG PEMBROKE DE SISTE TI ÅR  

Registreringstallene for cardigan de siste ti år viser en klar stigende tendens, med en 

5.dobling fra år 2002 til i dag. Pembroke hadde i noen år en klar nedgang, men nye 

oppdrettere har kommet til og antallet registreringer har økt.  I gjennomsnitt over en 

tiårs periode har antallet vært 63, noe som fremdeles er for lavt.  Vi ønsker fortsatt 

framgang i antall fødte valper i begge raser, og for å oppnå det må vi også øke 

interessen for rasene.   
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Gjennomsnittlig kullstørrelse 
Oversikten viser at kullstørrelsen er stabil over de siste 7 år og at gjennomsnittlig 

er kullene relativt store for begge raser.    

Oversikten viser at kullstørrelsen er stabil over de siste 7 år og at gjennomsnittlig 

er kullene relativt store for begge raser.    

 

 

 

 
Oversikten viser at kullstørrelsen er stabil over de siste 7 år og at gjennomsnittlig 

er kullene relativt store for begge raser.    

 

Effektiv populasjonsstørrelse 
 
55 cardigan av en populasjon på vel 300 er brukt i avl de siste 10 årene.  Dvs kun ca 1/6.   

Av pembroke er 82 hunder av vel 600 brukt i avlen, dvs knapt 1/8.  I begge raser er 

potensialet mye større.   

 

Innavlsgrad 
 
Av 59 kull cardigan over 10 år er 40 etter importerte hunder, noe som gir en 

innavlsprosent på 0.  De 19 gjenværende kull gir en innavlskoeffisient på 0,79 % 

Av 86 kull pembroke er 43 etter importerte hunder.  De gjenværende 43 kull gir en 

innavlskoeffisient på 2,787.   
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Dette vil si at det er en svært lav innavlskoeffisient i begge rasene, og at dette ikke gir 

noen grunn til bekymring for reduksjon i det genetiske mangfoldet i verken 

populasjonen av cardigan eller pembroke.   

 

Bruk av avlsdyr 
 

HUNDER ANVENDT I AVL  

Oppsettet er basert på NKKs statistikk som kun tar med kull på fem valper eller mer for 

tisper, mens hvert år fødes kull i begge rasene der det er mindre enn fem valper, noe 

som gjør at statistikken kan se litt merkelig ut.  For pembrokes er det kun ført statistikk 

til 2010, så oppsettet viser 2002 til 2010. 

  

 År:                                2002   2003   2004   2005    2006    2007     2008     2009     

2010 

 

Cardigan tisper     1           1       2         5           7         4            5           5           2 

Cardigan hannhunder   3          2       1         3           1         2            1            6          4 

 

Pembroke tisper    4          9        6         6            3        7            10          4 

Pembroke hannhunder            4        7         5            4        4             3           4         2 

Ingen cardigan tisper har hatt mer enn fire kull, normalen er ett til to. To hannhunder har 

hatt åtte kull, den ene en import som er ubeslektet med det som fantes fra før.. 

En pembroke tispe har hatt fem kull mens normal for rasen er ett til tre. Tre hannhunder 

har hatt åtte, ni og ti kull registrert etter seg, det dreier seg om importer som var 

ubeslektet med hva som fantes fra før.   Hannhunden som har hatt flest kull har likevel 

ikke stått for mer enn åtte prosent av valper født siste ti år.  

Av de tjuetre cardigan hannhunder som ble brukt fra 2003 til 2011 var fjorten 

champions.  Av trettitre tisper var ni champions.   

Av tjueni pembroke hannhunder brukt i avl fra 2003 til 2010 var tjuetre champions.    

 

BRUK AV AVLSDYR.  

Selv om de norske populasjonene av både welsh corgi cardigan og pembroke er relativt 

små, holder begge rasene høy internasjonalt kvalitet. En av hovedgrunnene til dette er at 

det blir importert avlsmateriale fra hele verden, og at kvaliteten på disse importene 

gjennomgående har vært svært høy. Oppdrettere bruker i også stor utstrekning 

hverandres hunder. Den kontinuerlige importen og utveksling av avlsmateriale 

oppdrettere imellom, har ført til at vi har svært lav innavlsgrad for begge rasene. 

 

Med utgangspunkt i størrelsen på de norske corgipopulasjonene og NKKs retningslinjer 

bør en cardigan ikke få registrert flere enn 15 valper etter seg i en femårsperiode. 

Tilsvarende for pembroke er 20 valper.  

Å innføre en slik restriksjon kommer til å være svært begrensende for avlsarbeidet i 

begge rasene. Vi risikerer at det blir importert færre hunder, og at oppdrettere ikke har 

mulighet til å la egne hunder bli brukt av andre.  

Slike restriksjoner er også lite hensiktsmessige i og med at begge rasene har svært lav 

innavlsgrad.  
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Siden det en stor grad av samarbeid inne begge rasene i Norden finner vi det naturlig å 

basere våre anbefalinger på de nordiske populasjonsstørrelsene. De årlige 

registreringstallene for cardigan i Norden ligger noenlunde stabilt på 500 og noe lavere 

for pembroke. Ved et konservativt overslag over en samlet Nordisk populasjon vil en da 

få en øvre anbefalt grense for antall avkom etter ett avlsdyr på 200 individer. 

 

              

Innhenting av avlsmateriale fra andre land 

 

Det har alltid vært et nært samarbeid innen de nordiske land, slik at avlsbasen for begge 

corgiene i realiteten er mye større enn tallene sier.  I tillegg har det i hele rasens historie 

vært oppdrettere som jevnlig har importert nye, ubeslektede hunder.  Kontakten med 

Storbritannia er nær, og i de senere år er også nytt avlsmateriale importert fra resten av 

Europa, USA, Australia og New Zealand.   

I årene 2006 - 2013 ble det importert 57 cardigans til Norge. Hovedsakelig fra de andre 

nordiske land, men også fra Belgia, Storbritannia, Nederland, Polen, USA og Australia.  

Se vedlegg 4. 

I samme tidsrom ble det importert 27 pembroke, hovedsakelig fra Storbritannia og de 

andre nordiske land, men også fra USA, og Australia.   Se vedlegg 5. 

De nordiske land har vært våre naturligste samarbeidspartnere, og særlig i Finland 

finnes det materiale som kan berike vår pembrokepopulasjon.  Storbritannia er rasenes 

hjemland og det er naturligvis viktig å følge med hva som skjer der, spesielt siden det 

blitt enklere både å reise dit med hund og å ta hjem sæd.   

I Storbritannia har cardigan så lave registreringstall at rasen er havnet på den engelske 

kennelklubbens liste over utrydningstruede raser, og etter innføring av kuperingsforbud 

har også registreringstallene gått merkbart ned for pembroke.   

Dermed har det blitt naturlig for de som har mulighet til det å se lengre unna, hvor 

begge rasene fins i betydelig større populasjoner, for å hente inn nytt avlsmateriale. 

 

 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
 
Både cardigan og pembroke er inne i en positiv utvikling, med økende antall 

registreringer og flere nye oppdrettere.   

Kortsiktig mål må derfor være å sikre at nye oppdrettere ikke faller fra, men gi dem 

støtte og kunnskap i arbeidet med å få frem sunne, rasetypiske hunder. 

Med en så liten avlsbase nasjonalt er det både på kort og lang sikt nødvendig å 

opprettholde det gode nordiske samarbeidet, og å utvide avlsbasen ved å importere 

ubeslektede individ fra andre deler av verden. 

Langsiktige mål må være å øke registreringstallene til både cardigan og pembroke ligger 

stabilt på over 100 registreringer i året. Men dette må ikke gå på bekostning av sunnhet 

og rasetype. 
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Prioritering og strategi for å nå målene 
 

For å hjelpe nye oppdrettere til å forstå verdien av å avle på rasetypiske hunder med en 

sunn anatomi og rasetypisk, trivelig temperament må det arrangeres avls- og 

oppdretterseminarer.  Dette kan legges opp som en tretrinns rakett, med  

1) seminar i typeforståelse og anatomi 

2) genetikkseminar 

3) praktisk avl, fødselshjelp og oppfostring av valpene 

 

Samtidig har økt avl ingen verdi dersom det ikke fins valpekjøpere til de frambrakte 

kullene, så vi må stimulere til interesse for rasene gjennom økt profilering over hele 

landet.   

1) Det må oppmuntres til og gis mulighet for at corgirasene kan delta på utstillinger 

landet rundt ved at klubben fortsetter å tillate at rasene tas med der det ikke kolliderer 

med spesialutstilling,- selv om det betyr kun én påmeldt corgi. 

2) Corgier som deltar i andre konkurransegrener, som lydighet, agility, spor, bruks, 

gjeting,-  framheves i mulige fora,- klubbens nettsider, klubb-bladet, og medlemmene 

oppfordres til å ta i bruk sosiale media for å vise hvilken allsidig hund corgiene er.    

Helse 
Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasene 

 

Den gjennomførte helseundersøkelsen for corgi-rasene ga et positivt bilde av tilstanden 

hos de to rasene.  Det kom inn 278 besvarelser, fordelt på 204 pembroke og 74 

cardigan.   

90% av eierne var godt/meget godt fornøyd med helsetilstanden hos sine hunder.  Den 

svenske, tilsvarende undersøkelsen kom til samme konklusjon. 

Som dødsårsak oppgis i de fleste tilfelle som "gammel og svak".  Dvs at hundene har 

levd et langt liv fri for plager før de kom til "siste stopp".  Ellers oppgis 

ledd/skjelettproblem, kreft, ulykker som årsak.   

Hele undersøkelsen finnes i vedlegg 6.  Artikler av Astrid Indrebø "Helse hos welsh 

corgi" og "Informasjon om Hofteleddsdysplasi" ligger som vedlegg 7 og 8.   

 
Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter 

 

 7% av eierne rapporterte om vedvarende/alvorlige problemer med 
hud/pels/øre, og det ser ut at det er kløe som er det hyppigste 
problemet (4%).  

 Våteksem ble registrert hos 8,5% av hundene, selv om de fleste 
hadde dette relativt sjelden.  

 12 % av hundene hadde hatt ñvedvarende eller alvorligeò 
fordøyelsesproblemer.  

 Ca 4,3% hadde hatt gjentatt episoder med diaré og 4% med 
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oppkast  

 Leversykdom ble rapportert i 3% av hundene  

 7 hunder, 2,6%, hadde symptomer på hjertesykdom  

 11 % av eierne rapporterte om symptomer fra luftveiene på 
hundene (29 hunder). Kennelhoste med 40 hunder (14,4%) 
og nesemidd med 24 hunder (~9,0%), er de vanligste 
rapporterte enkeltårsakene.  

 De fleste eiere oppgir at de oppfatter at hundene har normalt syn, 
tre eiere oppgir at hunden ser dårlig. 4% mener at synet er 
noe nedsatt. 17 cardigans er gentestet for PRA og alle er fri 
for sykdommen. Av andre øyesykdommer oppgis at 8 hunder 
har retinal dysplasi, 2 persisterende pupill membran og 2 med 
«andre øyesykdommer».  

  37 hunder (14%) oppgis med problemer i ledd/skjelett. 28 hunder 
har artrose (~11,5%), og er ganske likt fordelt i skulder, albu, 
hofte og kne. Leddbetennelse er rapportert hos 9 hunder 
(3,5%), halvparten av disse har hatt det flere ganger. Det er 
en ganske høy forekomst av HD i dette materialet.  

 20 hunder, 7%, har problemer med ryggen  

 Urinveisinfeksjon er rapportert hos 6% av hundene  

 Kreftsykdommer finnes hos ca 7% av hundene, inkl 9 hunder med 
jursvulst  

  
 Den svenske tilsvarende undersøkelsen peker på forekomst av 

artroser som alvorlig og klubben vil følge med i deres arbeid 
med å kartlegge dette nærmere. 

 
 
 

 
Forekomst av reproduksjonsproblemer 

 

 Av reproduksjonsproblemer er det innbilt svangerskap, 10 tisper 
(6%) og livmorbetennelse (14% av tispene) som dominerer.  

 Det rapporteres om en ganske høy forekomst av fødselsproblemer, 
> 40 prosent av tispene hadde hatt det  

 Hos hannene er det registrert forhudskatarr hos ca 14% av 
hundene  

 Kryptorkisme er registrert hos 11 hannhunder, 10% av hannene.  
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Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
 

Både Welsh Corgi Cardigan og Welsh Corgi Pembroke er raser som i dag er jevnt over 

funksjonelt friske og hvor det ikke er typeoverdrivelser som går på bekostning av 

funksjon og helse. 

Det finnes forekomster av flere helseproblemer/diagnoser hos begge rasene, men disse 

er så få at de ikke kan regnes for å være signifikante. Vi har gjennom de 

informasjonskanalene som finnes heller ikke fanget opp helseproblemer i andre land 

som vi bør være på vakt ovenfor. 

Farene med å implementere generiske screeningprogram er at et fåtall egenskaper kan 

bli vektlagt, ikke på grunnlag av hvor utbredt helseproblemet er i rasen, men kun fordi 

det finnes er diagnostiseringsverktøy tilgjengelig. Så lenge helseundersøkelsen ikke 

viser signifikante forekomster av leddproblematikk ser ikke NWCK noen grunn til å 

anbefale screeningprogram som har som formål å selektere avlsdyr basert på HD/AD 

resultater. Det samme gjelder screeningsprogram basert på de DNA testene som finnes 

tilgjengelig for von Willebrand og DM. 

Unntaket er PRA testing av de cardiganene som ikke har kjent PRA status gjennom 

stamtavlen. 

Det langsiktige målet til Norsk Welsh Corgi Klubb er å opprettholde to levedyktige 

populasjoner av funksjonelt friske corgier, og som er fysisk og mentalt godt utrustet til 

en hverdag som aktive familie og brukshunder, 

Begrepet «funksjonelt frisk» må vurderes ut ifra et holistisk perspektiv, hvor hundens 

fysiske og mentale helse, anatomi og bruksdugelighet vurderes under ett. NWCK ønsker 

å unngå en utvikling hvor oppdrettere mister et helhetlig syn på funksjonell helse til 

fordel for en snevrere sunnhetsbegrep basert på testresultater. 

 

Kortsiktig vil Norsk Welsh Corgi Klubb arbeide aktivt for å utrede de 

reproduksjonsproblemene som er funnet hos pembroke. 

 

Prioritering og strategi for å nå målene 

 

Reproduksjonsproblemene må utredes videre i en ny helseundersøkelse, og NWCK skal 

også raskt iverksette tiltak som kan redusere antallet keisersnitt grunnet mangel på 

kunnskap hos nye oppdrettere. 

For å heve det generelle kunnskaps- og kompetanse nivået blant klubbens medlemmer 

vil det også i helsespørsmål være formålstjenlig med kurs og seminar i anatomi, 

genetikk og praktisk avl som nevnt i det tidligere avsnittet om rasepopulasjon. 

 

Mentalitet og bruksegenskaper 
Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester 

 

Rasene har gjort det godt i de disipliner de har blitt gitt mulighet til å prøve seg.  Vi har 

hatt corgier på landslaget i lydighet og agility, vi har corgier som har vært blant eliten i 
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landet i blodspor og vi har corgier som viser evner som gjeterhunder.  De hundene som 

har blitt mentaltestet har bestått testen med glans.   

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden 
 

Cardigan beskrives i standarden som "Våken, aktiv, intelligent og stabil, ikke sky eller 

aggressiv".  Selv om de fleste lever opp til standarden, har man fremdeles litt å arbeide 

med når det gjelder å få bort individ som er for reserverte. 

Pembroke beskrives som " Djervt uttrykk, arbeidsvillig.  Frimodig og vennlig, aldri 

nervøs eller aggressiv".     

Undersøkelsen viser at stort sett alle corgier svarer til standarden mentalt.  91% er 

meget godt/godt fornøyde med hundens generelle adferd, og hundene beskrives som 

kontaktsøkende og lettlærte.   

 Ca 6% sloss n¬r de er lßse ñsvÞrt ofteò eller ñofteò med hunder av 
samme kjønn.  

 Ca 12,5% av hunden kan vise aggressive signaler ( ñofte-svært 
ofte) mot andre hunder av samme kjønn når de går i bånd.  

 Frekvensen av hunder som har bitt av andre hunder (samme 
kjønn) «ofte/meget ofte» er ca 6%.  

 Den rapporterte frekvensen av knurring på voksne fremmede ligger 
på ca 1,5% (ofte-meget ofte), mens hunder som knurrer ñav 
og tilò ligger p¬ rundt 5%.  

 17% av hundene ser ut til å ha relativt sterk/meget sterk angst for 
skudd, mens 21% har sterk eller meget sterk angst for 
fyrverkeri.  

 Ca 2,5% av hunden kan vise noe angst for fremmede menn  

 Rundt 7% av hundene bjeffer ofte på fremmede voksne  

 43% har en tendens til å bjeffe på dørklokken.  

 Ca 7% bjeffer ofte eller alltid når noen går forbi bilen, mens det 
tilsvarende for hus/hage er ca 24%.  

 Ellers vil 14% ñofte eller alltidò lßpe etter vilt, mens rundt 28,5% vil 
løpe etter katter  

 En god del hunder viser tendens til ulike repeterende ñaktiviteterò, 
som biting i poten, slikking på forbein/bakbein, halejaging osv.  

 Nesten alle hundene er meget avslappet hjemme (98%)  
  
 Det ser ut til at en større grad cardigans enn pembrokes viser 

uønsket adferd. 
 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
NWCK ønsker å beholde fokus på at begge corgirasene skal være mentalt i stand til å 

leve gode liv som familie- og brukshunder. Gjennom kurs og seminar ønsker vi å 
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informere nye oppdrettere om viktigheten av mentalitet, både for hundenes og eiernes 

del. Det må også gis informasjon til nye eiere om at corgien er aktive raser som krever 

både fysisk og mental stimulans for å fungere optimalt. 

Prioritering og strategi for å nå målene 
Det må understrekes ovenfor oppdrettere at man Ikke skal avle videre på individ som gir 

avkom med angst- og aggresjonsreaksjoner i relasjon til mennesker. 

Informere nye eiere om de fysiske og mentale behov den gjengse corgi har i hverdagen 

Stimulere til deltagelse i diverse hundesporter hvor corgien gis mulighet til å bruke seg 

selv og sin arbeidslyst.    

 

Eksteriør 
Eksteriørbedømmelser 

 

For at oppdrettere skal få tilbakemelding på i hvordan de ivaretar rasens eksteriør og 

rasestandarden, er det viktig at valpekjøpere oppmuntres til i alle fall én gang stille ut 

hunden sin for en rasespesialist.   

 

Av 4980 utstillingsnummer for pembrokes 2001-2013, har kun 487 IKKE oppnådd 

Excellent/1.premie i kvalitetsklasse.  Dette er IKKE et realistisk bilde av kvaliteten 

innen rasen.  

Av 1632 utstillingsnummer for cardigan i samme epoke, fikk 263 IKKE 

Excellent/1.premie, med også en større andel av de laveste premiegradene brukt, dvs en 

aning større spredning i bruk av premiegrad, men heller ikke her reflekterer 

premiegraden den eksisterende kvalitet i rasen 

Uten å ha gjort statistisk oppstilling over dommer/land, kan det se ut som om at av ikke-

rasespesialistene, er skandinaviske dommere stort sett noe strengere enn dommere fra 

andre land.   

 

Overdrevne eksteriørtrekk 
 

Begge corgirasene skal være funksjonelle og velbalanserte gjeterhunder. De må ha et 

velutviklet forbryst/velplassert skulder, for å gi fronten stabilitet og støtdemping. 

Hundene må også være normalt vinklet fremme og bak. 

For cardigan ønsker vi at det skal slås ned på svake mellomhender/ for utad dreide 

frempoter.  

  

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
 

Skal utstilling ha en verdi, trenger vi dommere som kjenner rasene, deres styrke og 

svakheter, og som kan og tør bruke premiegradene.  Klubben har blitt gitt ansvaret for 

etterutdanning av kvalifiserte dommere for sine raser og ett dommerseminar over en dag 

er allerede arrangert, men det bør gjentas med jevne mellomrom,- både for å gripe tak i 

de nyutdannede og for å friske opp kunnskapene til de som har vært autorisert en stund.  

Gjennom dommerseminar når vi kun norske dommere.  Det er derfor også viktig at 

klubben bruker sin innflytelse overfor utstillingskomiteen i NKK når det gjelder hvilke 

dommere som brukes på de internasjonale utstillingene og samtidig sender ut lister til 
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alle arrangører av nasjonale utstillinger over dommere klubben mener dømmer våre 

raser på en kompetent måte.   

Om det på de internasjonale utstillingene påmeldes nok corgi til at det trengs egen 

dommer, kan klubben ha større innflytelse på NKKs valg av dommer.  På nasjonale 

utstillinger vil det neppe noen steder være påmeldt stort nok antall corgi til at dette er 

tilfelle.  Det er derfor viktig at klubben har oversikt over mange-rasers dommere som 

kjenner rasen godt og som er økonomisk mulig å benytte for arrangør.  

 

 
 
 

Prioritering og strategi for å nå målene 
 

1) Sende lister til NKK s utstillingskomité over ønskede dommere og legge samme liste 

ved til klubber som søker om å få ha corgi med på sine utstillinger.   

2) Arrangere dommerseminar med jevne mellomrom.   

 
 
 

Oppsummering 
Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 

 

På bakgrunn av den helseundersøkelsen Norsk Welsh Corgi Klubb har gjennomført, og 

den dialogen som har funnet sted i forbindelse med utarbeidelsen av RAS, har vi 

definert følgende målsettinger for welsh corgi cardigan og welsh corgi pembroke. 

NWCK ønsker å ta vare på den gjennomgående gode helsen hos cardigan og pembroke, 

samt arbeide aktivt med de helseproblemene vi har observert. 

Begge rasene bør stige betraktelig i registreringsantall for at vi kan få to nasjonalt 

bærekraftige populasjoner, men denne økningen må ikke skje på bekostning av den 

kvaliteten vi har per i dag, eller videre avlsmessig fremgang. 

Det er også viktig å ta arbeide for en aktiv og inkluderende raseklubb som skaper en 

godt forum for åpen dialog og læring. 

Plan for videre arbeid i klubben 
 

For å sikre at begge rasene skal kunne vokse numerisk vil NWCK arbeide aktivt for å ta 

vare på gamle og nye oppdrettere, samt promotere rasene ut mot potensielle 

valpekjøpere. 

NWCK bør utarbeide en strategiplan for arbeid med de reproduksjonsproblemene som 

finnes på welsh corgi pembroke, og gjøre arbeidet med disse problemene til et mål med 

høy prioritet. Man bør også vurdere å invitere til et samarbeid med raseklubber i andre 

land rundt denne problematikken. 

Videre bør styret i NWCK legge ved en oversikt over helsetilstanden til rasene, 

inkludert eventuelt ny relevant informasjon som har kommet, i årsmeldingen til 

klubben. 
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NYE CHAMPIONS  

 

 

Tre kullsøsken oppnådde CIB  

(internasjonalt skjønnhetschampionat) i 2015 

 

 

 

 
 

 

GB.CH. INT.U.CH. HR.CH. N.SE.DK.SF.NORD. CH. JWW-13. DKV -13, 14. SEV-13,14. 

NV-14.NORDV-14  

SIGGENôS QUEEN OF SPADES 

også engelsk champion i 2015 

eier: Rita Tilley Wilberg  

Far: Int. GB.RUS.Multi.Ch WW08, EuW11 Andvol Ya Tvoy Kumir  

Mor: Int.Nord.Ch NordW10, DKW11 Siggenôs Hazel 
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INT.U.CH.N.SE.DK.SF.NORD. U.CH.KBHW-13,NW-15  

SIGGENôS QUEEN OF DIAMONDS 

Eier: Rita Tilley Wilberg  

 

 

 
 

INT.U.CH.N.SE.DK.NORD.U.CH.DKV -13.  

SIGGENôS QUARTZ 

Eier: Stian Brandvik  
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Ny Norsk Champion  
Int NUCh Gloria Swanson des 
Contamines.  eier: Anne Indergaard og 
Sissel Venke Brujordet, oppdretter: 
Elisabeth Camboni og Catherine Malagré, 
Frankrike. 
 

Ny Norsk  Champion 

Giada 

Dragonjoy Winner Of My Heart  

Eier: Tore Nilsen 

 

 

 

Ny Norsk Champion 
N SE DK NORD UCH NJV-14 
BYTHAM Carmelita 
Eier: Jane Serigstad 

Oppdretter: Irene Serigstad 
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Pembroke 
 
Far: N.Uch.Pemcader the Dark Side 
Mor: Welinchas Luna 
 Parret 23 og 25 des-15. 
Henv.: Kennel Welincha v/Ragnhld Belgen 
 Eikebergveien 55, 1860 Trøgstad 
 Tlf.91121091 welincha@online.no 
 
Cardigan  
 
Far: Lulubelle's Awsome Alligiance 
Mor: Kashmir Cymraeg Ci 
 Valper forventes ca 19. mars 
Henv.: Kennel Lulubelle v/ Elisabeth Lærum 

 Dustadveien 8 3483 KANA  
 41299764 kennellulubelle@gmail.com www.lulubelle.org 
 
Far: N Uch Jedi Knight Cymraeg Ci  
Mor: N Uch NV-15 Lulubelle's Cut the Crap  
 Valper forventes ca 30.mars 
Henv.: Kennel Lulubelle v/ Elisabeth Lærum 

 Dustadveien 8 3483 KANA  
 41299764 kennellulubelle@gmail.com www.lulubelle.org 
 
Far: N Uch Jedi Knight Cymraeg Ci 
Mor: N Uch Lulubelle's Bright Blossom 
 Valper forventes ca.4. April 
Henv.: Kennel Lulubelle v/ Elisabeth Lærum 

 Dustadveien 8 3483 KANA  
 41299764 kennellulubelle@gmail.com www.lulubelle.org 

 

  

 
 
 
 

mailto:kennellulubelle@gmail.com
http://www.lulubelle.org/
mailto:kennellulubelle@gmail.com
http://www.lulubelle.org/
mailto:kennellulubelle@gmail.com
http://www.lulubelle.org/



