
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Nummer 1, 2017 ð 43. Årgang  

Miss Moneypenny Cymraeg Ci 

 
Vå r Nummer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMSBLAD FOR  

NORSK WELSH CORGI KLUBB  

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  

Leder:   Rita Tilley Wilberg  

   Mob: 90 08 43 20 

   rita@wilberg.info 

 

Nestleder:   Kari B. Lysholm 

   Mob:  91 85 41 9 

   kari.lysholm@gmail.com 

 

Sekretær:   Madelen Hærnes-Vestgård 

   Mob. 46 42 49 05  

                                                     madelen.vestgard@nftas.no 

 

Kasserer:   Anita Bjørnstad 

   Mob. 93 20 67 36 

   janrbjoe@online.no   

 

Styremedlem:  Per Morten Aarak 

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

   pma@hesbynett.no 
 

Varamedlem 1:  Bjørn Erling Løk en 

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 

Nord-Norge:         Tonje Rønnevig                    99 59 04 34 
 

VALPEFORMIDLER:        Gry Moen 

                          valpeformidler@corgi.no 

         Mob. 41322591 

 
 

 

  

   

 

         CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

Ca.  Februar 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

26.05.2017 

 

Manusadresse, post er: 

Kyrre Eirik Øien 

Nymyra 43 

4352 Kleppe 

corgipost@corgi.no 

 

NB! Bruk kun denne  

e-postadressen 

 

ANNONSEPRISER: 

For   Medlemmer 

1/1 side:kr 200,- 

½   side: kr 100,- 

1/1 side i alle 4 utgaver: 

kr 600,- 
 

For ikke Medlemmer: 

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.440,-inkl. medlemskap i NKK 

Konto Nr: 0530.28.84880      VIPPS: 17162 

Kyrre  Eirik  Øien  

Lena Randin-Sandstrand 

Lilly Renee Lauten 

Kari B. Lysholm  (Styrets Representant) 

 

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

 

Lederen har ordet                                               

Redaksjonens hjørne                                                               

Innkalling  til  årsmøte  

Invitasjon til utstilling NWCK 

Presentasjon av Christine Sonberg  

Stemmeseddel 

Tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet 

Nye Champion 

Valper til salgs  / Parringer                                                                                                                                        

Utstillingsresultater                                                               

Gullcorgiliste                                                                             
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6-19 

20 

21-23 

25-26 

27-29 

30 

31 

32-34 

35 

 

 
 
 
 
 
Aktivitetskalender: 
2017 
                  

22. mars Årsmøtet i NWCK, Sørumsand 
April/mai: medlemsmøte i NKKs lokaler på Bryn, Oslo 
20 mai: Hundens dag 
10. juni Spesialutstilling i Drammen Hundepark 
2.september: Corgiens dag på Berg gård, Ås 
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Da har det nåværende styret hatt sitt siste styremøte og jeg vil i den 
anledningen takke styremedlemmer og vara for samarbeidet i året 
som har gått. 

I skrivende stund vet jeg ikke noe om det nye styret som skal jobbe 
sammen i 2017, men det er allerede lagt opp til et bredt spekter av 
aktiviteter både lokalt og sentralt i tiden fremover. Men det er opp til 
dere medlemmer å gjøre disse til en suksess. Ved å møte opp, være 
aktive, by seg til og ikke bare spørre hva klubben kan gjøre for meg, 
men også hva jeg kan gjøre for klubben. Da tror jeg at vi kan få et 
godt klubbmiljø som kan være et godt grunnlag å jobbe videre på for 
å bedre rasene våre. Lurer dere på hva styret har gjort i løpet av det 
siste året, så råder jeg dere til å lese vår årsberetning og gjerne også 
protokollene fra styremøtene. 

RAS viste at ett av problemene våre var hyppige keisersnitt. Dette er 
noe som vi må finne ut av. Styret har derfor planlagt et medlemsmøte 
i Oslo før sommerferien som tar for seg forskjellige problemstillinger 
rundt drektighet og fødsel. Her tror jeg både erfarne oppdrettere og 
nye medlemmer som kan tenke seg et kull i fremtiden, har noe å 
hente. Invitasjon vil bli sendt via e-post og publisert på klubbens 
hjemmeside. 

Dette minner meg på at alle medlemmer må sjekke at navn, adresse 
og e-postadresse er korrekt på Min Side i NKK. 

Til slutt ønsker jeg dere alle velkommen til årsmøtet vårt.  

Mvh Rita 
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Så var vi kommet til årets Første Corgipost. 

 

Som vanlig med mye stoff til Årsmøte.  Corgipost og styret vil gjerne oppfordre 

våre medlemmer om å sende inn bilder av hundene deres. Det legges ut så mange 

fine bilder fra hverdag og fest på Facebook. Corgiklubben vil gjerne lage et 

fotogalleri med alle de fine hundene vår til bruk både på hjemmesiden og i 

Corgipost!. 

 

Vi gratulerer vinner av Juleannonse som er  

Kennel Annwn `S 

Gratulerer til Anne Indergaard . 

Rettelse:  Vinner av Vaida og Vallie's Vandrepremie er; Katalog nr. 0040 

Carvaro's Arya of Westeros. 

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

mailto:corgipost@corgi.no
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Innkalling  til  årsmøte 
i NORSK WELSH CORGI KLUBB onsdag 22.mars 2017 

Sted: Tanngarden, Sørumsand 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 2016  

6. Regnskap 2016 

 7. Forslag til budsjett for 2017 

 8. Kontingent for 2018  

 9. Innkomne forslag fra medlemmene 

             10.Innkomne forslag fra styret. 

             11.Valg 

Leder:      Rita Tilley Wilberg   ikke på valg 

Styremedlem:    Madelen Hærnes-Vestgård ikke på valg 

Styremedlem:    Per Morten Aarak   på valg for 2 år 

Styremedlem:    Anita Bjørnstad     på valg for 2 år  

Styremedlem:    Kari Brønn Lysholm   på valg for 2 år       

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

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

Revisor:  Richard Gjersøe   ikke på valg 

Vararevisor:   Jorunn Simonsen   ikke på valg 

Valgkomitè:  Hanne Tvestad ï leder   ikke på valg  

                Mimmi Engen Momrak   ikke på valg 

   Irene Serigstad    ikke på valg 

   Ingen Lise Rokstad - vara   på valg for 1 år 

 

Forslag til årsmøte må være valgkomiteen/klubben i hende senest 14.02.2017 

Kandidater til valg må være forespurt og sagt ja. 

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2017 

 

Vel møtt                                      STYRET 

 

Corgipost:  utnevnes av styret etter valget 

Kyrre Eirik Øien - ikke på valg 

Lilly Renee Lauten- på valg for 2 år 

Lena Randin-Sandstrand- på valg for 2 år 

Styrets representant tiltrer. 
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SAK 5 Årsberetning 2016 

Årsberetning for NWCK 2016 
01. Antall medlemmer:  

Pr. 31.12.2016: 289 betalende medlemmer +10 gratismedlemmer(dommere) (2015: 

304+14) 

02. Styret:   
Leder: Rita Tilley Wilberg 

 Nestleder: Kari Brønn Lysholm 

 Sekretær: Madelen Hærnes-Vestgård 

 Kasserer: Anita Bjørnstad 

 Styremedlem: Per Morten Aarak 

 Varamedlem: Bjørn Erling Løken 

 Varamedlem: Per Olav Ramberg 

 

03. Regnskap:  

med varebeholdning og eiendeler, behandles under sak 6 på  

dagsorden. Underskriftene på årsberetningen gjelder også for  

denne saken. 

 

04. Aktiviteter:  

Styremøter:  

Det er avholdt 7 styremøter i 2016 og på disse møtene er det behandlet 49 saker. 

28.01. Temamøte om våre to raser i autoriserte dommeres forening, AHF. 

Møtet ble avholdt i NKKs lokaler i Oslo. Ingrid Prytz Ohm og Leif-Herman 

Wilberg innledet på vegne av NWCK. 

05.03. Årsmøte på Best Western hotell, Letohallen. 15 stemmeberettigede medlemmer 

møtte og det ble levert inn 11forhåndsstemmer. 3av disse måtte forkastes da de var 

feil utfylt. 

13.04. Medlemsmøte på Sørumsand. Tema var rasenes standard og bevegelsesmønster, 

samt historie og utvikling. Christine Sonberg og Leif-Herman Wilberg innledet. 

21.04 NKKs dialogmøte. NWCKs representanter: Per Olav Ramberg og 

 Rita Tilley Wilberg 

14.05. Europeisk raseseminar for cardigan og pembroke i Askov, Danmark. Åpent for 

alle interesserte. Deltakere fra 10 land. Representanter fra Norge: Rita Tilley og 

Leif-Herman Wilberg. 

26.04 Møte i NKK om AD røntgen og kondrodystrofiske raser. NKKs røntgenavleser, 

veterinær Magnus Rørvik orienterte. NWCK representert ved leder og Leif-

Herman Wilberg. Per Olav Ramberg hadde forfall. 

28.05. Hundens dag. NWCK promoterte rasene sine ved å møtes på Folkemuseet på 

Bygdøy og vandret rundt mellom bygningene og besøkende og avsluttet med lunsj 

ved stavkirken. 

04.06. Corgiens dag på Berg gård. Dommer var Madelen Hærnes-Vestgård. Matchshowet 

hadde 22 deltakere, vakreste øyne 17 deltakere, vakreste pels 13 deltakere og det 

var 5 valper som konkurrerte. Det var også 5 deltakere med i barn og hund- og 6 i 

trillebårløpet. «Bandit» vant for tredje gang en stor klasse som deltok i 60m sprint. 

03.08 Møte i RFA, raseklubbenes felles allianse, på Gardermoen. Leder representerte 

NWCK. Styret har vedtatt at NWCK skal være en aktiv part i denne uoffisielle 
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fellesalliansens arbeid og betale kr 1,- pr medlem til å dekke utgifter til 

møtelokaler og bevertning. 

06.08. NWCK arrangerer uformell grillfest for dommere, ringpersonell og utstillere med 

følge på Morokulien camping i forbindelse med fellesutstillingen med SWCK. Det 

var 60 deltakere og meget god stemning. 

07.08. NWCKs spesialutstilling på Morokulien. Dommere: Jeff Horswell, cardigan og 

Andrew Brace, Pembroke, begge fra Storbritania..  

 Påmeldingstall: Cardigan: 55 voksne og 12 valper. Pembroke: 37 voksne og 14 

valper. 

30.08 Møte med klubbene for britiske og australske gjeterhunder vedrørende   

fellesutstillingen 10.06.17. Møteansvarlig: leder for utstillingskomiteen i NWCK,   

Leif-Herman Wilberg. Dette er NWCKs spesialutstilling 2017. 

10.09  Medlemsmøte i Rogaland. Tema RAS. Innleder Ingrid Prytz Ohm. 

 12 deltakere. 

04.11  Møte i RFA, Gardermoen. Leder møtte. 

05-06.11 NKKs representantskapsmøte. NWCKs representant: Rita Tilley Wilberg  

19.11.  Felles julelunsj etter rasebedømmelsene på NKKs int. utstilling Dogs4All. 

19-20.11 Rasestand på Dogs4All, Lillestrøm 
 

05. Underslagssaken: 

Saken er ferdig utredet og overlatt politiadvokatene for utarbeidelse av tiltale. 

Saksbehandler regner med at saken kommer opp i første halvdel av 2017. Sykdom 

hos ansatte og flere stor økonomiske saker i Østfold politidistrikt har forårsaket 

forsinkelser i «vår» sak.  
 

06. NKKs organisasjon: 

              NWCK har foreslått kandidater til hovedstyre, komiteer og utvalg. 

              NWCK har fremmet flere saker til RS i NKK 

              NWCK har svart på følgende høringer fra NKK: 

-NKKs instruktørutdannelse Trinn 1 

-Endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling     og fangst 

-Endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. 

-Fornyelse av gjeldende samarbeidsavtale med NJJF 

-Nytt lovverk for NKK 

-Nye vedtekter for disiplinærkomiteen  

-Nordiske utstillinger/ sertifikater 

-Reviderte regler for rallylydighet 
 

07.RAS (rasespesifikk avlsstrategi): 

 -Godkjent til 01.04.2020 

-Hele dokumentet er publisert i Corgipost og på klubbens hjemmeside. 

-Medlemsmøter avholdt med tema fra RAS 

-Temamøte avholdt sammen med dommerforeningen 

-Deltakelse i europeisk raseseminar i Danmark 

-Referat i Corgipost om NKKs synspunkter på AD-røntgen og short ulna syndrom 

på kondrodystrofiske raser. 

-Oppfordring til medlemmene om å melde inn til styret sykdommer og problemer 

de mener er viktige for RAS-arbeidet fremover. 
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-Anmodet NKK om å få påført NBT, naturlig stumphale, på registreringsbevis og i 

Dog Web (pembroke) 

-Ja til deltakelse for corgirasene på de utstillingene de blir invitert til for å 

presentere rasene og få en vurdering av avlsarbeidet. 

-Økonomisk støtte til medlemmer som gjennomfører kurs eller annen utdanning i 

regi av NKK eller samarbeidende klubber eller forbund og som gir dem økt 

kompetanse som de selv og NWCK kan ha nytte av. 

 

08. Tillitsverv:  

Autoriserte ringsekretærer: 

 Christine Sonberg 

 Bjørn Erling Løken 

Ringsekretærelevstatus: 

 Madelen Hærnes-Vestgård 

Autorisert dommer i NKK/FCI: 

 Vi gratulerer Christine Sonberg som ny dommer på våre raser. 

 

09. Corgipost: 

Corgipost kom ut med 4 nummere. Høstnummeret kom kun ut i elektronisk 

utgave. 

Redaktør: Kyrre Eirik Øien 

 Medlem: Lily Renee Lauten 

 Medlem: Lena Randin-Sandstrand 

 Styrets medlem: Kari Brønn Lysholm 

Styret takker redaksjonen for innsatsen. 

 

10.NWCK på nett: 

 Hjemmeside adressen er www.corgi.no 

Styrets sekretær har hatt hovedansvaret for siden. Styret har bestemt å søke hjelp 

for å få en oppdatert hjemmeside og klubben representert på andre sosiale medier. 

 

11. Registreringer ifølge NKKs DOG WEB: 

 Cardigan: 106 hunder   

Pembroke: 68 hunder 

 

12. Utmerkelser i 2016: 

 

Gullcorgi 2016:  

 

Cardigan:  

Miss Moneypenny Cymraeg Ci eier: Cathrine Strålesund 

 

Pembroke:  

Siggenôs Xtraordinary   eier: Ingrid Wesenberg 

 

 

http://www.corgi.no/
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Trønderpokalen:  

Siggenôs Zeppelin  eier: Rita Tilley Wilberg 

 

Veteranpokalen:  

Siggenôs Hazel   eier: Julie W.Brandvik 

Andy Cap  eier: Gry Moen 

 

Nye champions: 

 

Norsk champion: 

Cardigan 

Cardigardenôs Justin Thyme  eiere: Anders Nordby Lauten og 

                  Lily Renee Lauten 

Lulubelleôs Cut The Crap                eier: Elisabeth Lærum 

Cardigardenôs Midsummer Dream               eier: Heidi Momrak 

Cardigardenôs Eragon of Dragonheart eier: Tone Beate Nøkling 

Carvaroôs Arya Of Westeros  eier: Tone Beate Nøkling 

Immeôs Faisty Filly                eier: John Støier 

 

Pembroke 

Bronn Chernovodny  eier: Jane Serigstad 

Siggenôs Xtraordinary   eier: Ingrid Wesenberg 

Siggenôs Marguerita  eier: Rita Tilley Wilberg 

Siggenôs Stella Polaris  eier: Rita Tilley Wilberg 

Cymarôs X-mas Gift  eier: Hanne Tvestad 

 

Nordisk champion: 
Bytham Carmelita  eier: Jane Serigstad 

Siggenôs Xtraordinary   eier: Ingrid Wesenberg 

Siggenôs Marguerita  eier: Rita Tilley Wilberg 

Bronn Chernovodny  eier: Jane Serigstad 

 

 

Internasjonal champion, CIB: 
Siggenôs Pusjkin   eier: Rita Tilley Wilberg 

 

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

Cardigan:  

Ingen  rapportert 

 

Pembroke  

Siggenôs Hazel   eier: Julie Wilberg 

Andy Capp   eier: Gry Moen  

Sacaron Up-To-Date  eier: Jane Serigstad 

Ryslip Bob's Your Uncle             eier: Helge Solberg 
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Rød pris - ekvipasjer som har utmerket seg i 

Rallylydighet:        

Migeva No More Mr. Nice Guy eier: Janne Linnerud 

Migeva Ice Ice Baby  eier: Stine Strander 

Gråsiskas Virvelvind  eier: Stine Strander 

Lydighet:    ingen medlemmer rapportert 

Funksjonsanalyse:  ingen medlemmer rapportert  

Agility :  ingen medlemmer rapportert   

13. Kontaktpersoner: 

Trøndelag: Hanne Tvestad 

Sørlandet: Anne Christoffersen 

Vestlandet: Kari Brønn Lysholm  

Nord-Norge: Tonje Rønnevig 

Valpeformidler: Gry Moen  

 

 

 

Rita Tilley Wilberg  

                                          Leder 

                                          Sign. 

 

 

 

 

Kari Brønn Lysholm          Madelen Hærnes-Vestgård 

Nestleder          Sekretær 

Sign.           Sign. 

 

 

 

 

 

Anita Bjørnstad          Per Morten Aarak 

Kasserer           Styremedlem 

Sign.           Sign. 

 

 

 

 

 

Bjørn Erling Løken          Per Olav Ramberg 

Varamedlem          Varamedlem 

Sign.           Sign. 
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SAK 06A Regnskap og budsjett 2016 

 

konto navn budsjett 2016 Resultat2016 

3000 Medlemskontigent 75 000 76 525 

3005 Dogs4all 2 000 350 

3010 Corgispesialen/Morokulien 43 000 58 233 

3012 Corgiens Dag 7 000 6 555 

3013 Andre aktiviteter 5 000 1 130 

3100 Corgipost- annonser 3 000 4 000 

3703 Diverse inntekter (moms-refusjon) 4 000 4 194 

3704 Utleie utstyr 1 000 200 

3705 Lotteri-inntekter 
 

1 390 

 
Sum inntekter 140 000 152 577 

    

 

50 - års jubileum 
  4000 Dogs4all 5 000 22 437 

4005 Andre aktiviteter 3 000 1 277 

4006 Corgispesialen/Morokulien 20 000 35 250 

4008 Corgiens Dag 3 000 1 078 

4010 Adm. Utgifter 1 000 2 184 

4012 Annonse Hundesport 5 000 542 

4013 Premier - Rosetter 10 000 2 177 

4016 Corgi Shop 2 000 0 

4055 Kursugifter 10 000 4 771 

4056 Seminar - kompendier 5 000 0 

4100 Corgipost - trykking 20 000 7 900 

4102 Corgipost - porto 8 000 8 983 

4702 Andre gaver - blomster 2 000 3 763 

5000 Styregodtgjørelse 17 000 17 000 

6800 Kontorekvistita 0 22 

6804 Datakostnader 2 000 547 

6805 RAS 2 000 0 

6809 Diverse utgifter 500 300 

6810 Lotteri - utgifter 0 2 648 

6901 Administrastiv porto 500 0 

7301 Julefest 500 0 

7702 Årsmøte 1 000 1 000 
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7790 Klubbutstyr - henger 1 000 2 698 

7791 Klubbutstyr - lagercontainer 1 300 6 188 

 
Sum utgifter 119 800 120 763 

    8040 Renteinntekter 1 000 620 

8140 Renteutgifter og gebyrer 900 -2 048 

 
sum finansposter 

 
-1 428 

    

 

resultat 20 300 30 386 
 

 

 

 

 

 

 

SAK 06B Balanse 2016 
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SAK 06D Materialliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialiste 

 

Utstyr : 
 

6 utstillingsbord 

3 klappstoler 

3 vanlige stoler stål 

2 campingstoler stoff 

2 runde stålbord 

2 firkanta stålbord 

7 små blå poser til telt 

1 stor blå pose til telt 

2 kasser tilhørende telt 

1 takrenne til telt 

4 hvite gjerder 

5 sammenleggbare bord med hank 

14 hvite bordplater 

5 poser bordbein 

3 sett Corgi plasseringsfigurer 

4 glassboller 

1 bøtte med en rull ringbånd 

1 wallisisk flagg 

1 matchshow plakat 

2 pengeskrin 

1 isboks m div kroker 

10 pakker magnetskruer/oppheng 

1 Best in Show bukk 

1 søppelbøtte 

2 grønne kompostgjerder 

1 bøtte med teltplugg + hammer 

2 kabeltrommeler 

1 Oljelampe 

1 stort corgi teppe 

ca 200 startnummerlapper 

2 store telt (ligger i kassene) 

Henger  

Lagerbrakke 

 

Kantine:  

1 moccamaster 

1 blå boks diverse kjøkken 

1 rød boks div pølsepapir, sugereør, 

vaser 

2 doble vaffeljern 

1 toastjern 

1 pose duker 5 stk 

1 rull papirduk 

1 stor kasse kopper, bestikk, 

servietter, tørkerull 

1 Bonamat kaffemaskin 

Nesten full eske kopper og plastglass 

2 vannkokere 

3 termokanner 

3 vanndunker 

Annet: 
 

10 permer 

9 jubileumsbøker 

15 diverse skilt parkering, WC etc 

17 kompendier om rasene òillustrert 

studie..ò 

2 kasser kasser kostymer (kjoler) 

1 papirpose c5 konvolutter + 1 

pappeske 

17 permer gammel korrespondanse 

1 grønn kasse med 1stk bøtte 

2 ikea poser 

6 Piké XL 

4 Piké XXL 

4 Piké XXXL 

10 Piké Dame XXl 

12 Vhals dame XL 

7 Vhals dame XXL 

2 Piké dame M 

2 Piké Dame L 

2 Piké Dame Xl 

19 kasser til sløyfebånd 

2 fulle esker nummerholder 

1 eske òkontorò 

2 tomme sløyfekasser 

4 skjelvende duker i hvit fløyel 

22 corgibilder/ poster 

1 infoposter 

8 kopper med skål 

12 vaser 

3 store mugger 

2 vinglass 

5 små mugger 

5 eggeglass 

3 perla fat 

3 ildfaste former 

20 NKK brosjyrer + 2 freesbee 

ca 50 òhundens dagò bl¬ vester 

1 kasse med 10 album 

2 pappesker gammel corgipost 

4 stangmål 

1 stk strikkekostyme konge 

1 blank kasse med hjul med 

standeffekter 

1 rollup + 1 banner for corgistand 

1 walisisk bilflagg 

ca 40 corgikort 

ca 30 brosjyrer corgi 

5 òvil du bli hundeeierò NKK 

27 corgi nummerlappholdere 

Premier: 
 

1 beige veske m 3 hundekopper, fleeceteppe, 

premier 

3 sekker mera dog hundemat 

1 eukanubaboks m nøkkelringer, pokal og en 

papp cardigan figur 

20 vetbed 

11 corgisåper og kluter 

5 magnorglass m logo 

1 stor glassvase 

1 lykt 

2 røde duftlys 

100 medaljer uten bånd 

2 medaljer lilla bånd 

10 medaljer rødt bånd 

1 rull rødt bånd 

½ rull lilla bånd 

12 sorte kopper 

9 hvite ògamleò kopper 

9 store tallerkner blå kant 

26 blå asjetter 

10 blå skåler 

1 kasse vandrepremier 

2 pappesker gamle pokaler 

1 plastdunk med gamle pokaler 

1 kasse diverse premie / utloddning 

30 NKK bronsjemerker 

 

Rosetter: 
 

BIM voksen 29 

BIM valp 3 

BIR voksen 21 

CK 42 

HP 14 

HP-avl 19 

Championat 55 

Res.cert 48 

BIS 1 

BIS valp 3 

BIS2 3 

BIS2 Vet. 2 

BIG1 1 

BIS1 vet. 1 

BIG3 valp 9 

BIG2 valp 3 

BIG4 valp 6 

BIS3 avl 2 

BIS2 avl 2 

BIS avl 1 

 

1 leder 

18 dommerelev 

1 plassjef 

10 funksjonær 

23 ringsekeretær 

32 skriver 
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SAK 06D Revsjonsberetning 2016 
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SAK 07  budsjett 2017 

 

konto navn budsjett 2016 resultat 2016 budsjett 2017 

3000 Medlemskontigent 75 000 76 525 72500 

3005 Dogs4all 2 000 350 500 

3010 Corgispesialen/Morokulien 43 000 58 233 28125 

3012 Corgiens Dag 7 000 6 555 6 000 

3013 Andre aktiviteter 5 000 1 130 2 000 

3100 Corgipost- annonser 3 000 4 000 4 000 

3703 Diverse inntekter (moms-refusjon) 4 000 4 194 15 643 

3704 Utleie utstyr 1 000 200 200 

3705 Lotteri-inntekter 

 

1 390 2 000 

 
Sum inntekter 140 000 152 577 130 968 

     

 

50 - års jubileum 

  

5 000 

4000 Dogs4all 5 000 22 437 5 000 

4005 Andre aktiviteter 3 000 1 277 1 500 

4006 Corgispesialen/Morokulien 20 000 35 250 12 000 

4008 Corgiens Dag 3 000 1 078 1 500 

4010 Adm. Utgifter 1 000 2 184 2 000 

4012 Annonse Hundesport 5 000 542 600 

4013 Premier - Rosetter 10 000 2 177 2 500 

4016 Corgi Shop 2 000 0 100 

4055 Kursugifter 10 000 4 771 8 000 

4056 Seminar - kompendier 5 000 0 500 

4100 Corgipost - trykking 20 000 7 900 20 000 

4102 Corgipost - porto 8 000 8 983 12000 

4702 Andre gaver - blomster 2 000 3 763 2 000 

5000 Styregodtgjørelse 17 000 17 000 18500 

6800 Kontorekvistita 0 22 100 

6804 Datakostnader 2 000 547 1 000 

6805 RAS 2 000 0 1 000 

6809 Diverse utgifter 500 300 500 

6810 Lotteri - utgifter 0 2 648 2 000 



 

17 

6901 Administrastiv porto 500 0 400 

7301 Julefest 500 0 1 000 

7702 Årsmøte 1 000 1 000 1 000 

7790 Klubbutstyr - henger 1 000 2 698 2 700 

7791 Klubbutstyr - lagercontainer 1 300 6 188 6 200 

 
Sum utgifter 119 800 120 763 107 100 

     
8040 Renteinntekter 1 000 620 500 

8140 Renteutgifter og gebyrer 900 -2 048 -2 000 

 

sum finansposter 

 

-1 428 -1 500 

     

 
resultat 20 300 30 386 22 368 

 

 
  

SAK 08 Kontingent 2018 
Styret foreslår uendret kontingent kr. 250,- for 2018 

 

 
 

SAK 9  Forslag fra medlemmer 
 

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I NWCK  

Opprette en lukket Facebook-gruppe for klubbens medlemmer. 

 I dag blir sosiale medier mer og mer vanlig og jeg foreslår at klubben oppretter en lukket 

gruppe for klubbens medlemmer. Den/de som har ansvaret for denne gruppen må ha tilgang 

til medlemsregisteret i NKK. Alle som ønsker å være med i gruppen må da ha betalt 

medlemskontingent. NKK har også oversikt over folk som melder seg ut/ikke har betalt 

kontingent ï disse skal da fjernes som medlemmer i gruppen. 

Dette vil være en fin måte å ha «direkte» kontakt med medlemmene i klubben, man får også 

et lite innblikk i hva som opptar medlemmene i klubben. Man skal kunne legge ut både 

paringer, valper til salgs, kurs, resultater fra både konkurranser og utstillinger. Likeledes 

skal redaksjonen kunne stå fritt til å bruke bilder som blir lagt ut i gruppen i Corgi Post. På 

denne måten kan også redaksjonen kanskje fange opp ting som opptar medlemmene og som 

de kan skrive mer om i Corgi Post. 

 

Ragnhild A. Vig 

14. januar 2017  
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SAK 10 Forslag fra styret 
 

SAK 10 A Endre NWCKs lover- valg. 

NWCK har fått beskjed fra NKKs organisasjonsavdeling om at våre lover ikke følger 

NKKs lovmal for samarbeidende raseklubber. Der står det at nestleder skal velges ved 

særskilt valg på årsmøtet og ikke slik som har vært vår praksis, ved konstituering mellom 

de fire valgte styremedlemmene på et styremøte i etterkant. 

Styret foreslår derfor at §3-4 Årsmøtes oppgaver får et nytt strekpunkt under pkt.h) 

.-Nestleder 2 år og å forandre antall styremedlemmer som skal velges til 3. 

Lovendringen trer i kraft umiddelbart.  

Pkt h)  Velge  vil deretter se slik ut: 

- Leder for 2 år 

- Nestleder for 2 år 

- 3 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 varamedlem for 1 år 

SAK 10 B Corgipost 

 

Årsmøtet i 2016 vedtok med bakgrunn i klubbens dårlige økonomi grunnet underslag, at 

man skulle utgi Corgipost i to papirversjoner og to elektroniske utgaver i 2016. Resultatet 

ble at kun høstnummeret kom ut elektronisk da økonomien så ut til å bedre seg noe utover 

året. Det var også noe støy blant en gruppe av våre medlemmer som ikke ønsket annet enn 

papiutgaver. 

Styret vil derfor foreslå en ordning med fire papirversjoner i 2017 og evaluere økonomien 

etter endt år og eventuelt komme tilbake til forslag om elektroniske utgaver ved senere 

årsmøters budsjettbehandlinger. 

 

Styret foreslår at de fire utgavene av Corgipost i 2017 utgis i papirversjon 

 

SAK 10 C Ekstern kasserer. 

Styrets nåværende kasserer, Anita Bjørnstad, ønsker fortsatt å være vår kasserer, men ikke 

styremedlem. Det skyldes omfattende oppdrag hun har i andre organisasjoner. I følge våre 

lover er det en styresak å velge sekretær/kasserer i eller utenfor styret, se paragrafen 

nedenfor. 

§4-3 Styrets oppgaver er å: 

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

Styret velger likevel å legge dette frem for årsmøtet fordi det er en prinsipiell sak som har 

budsjettmessige konsekvenser 

 

Styrets foreslår at NWCK benytter ekstern kasserer og at denne får en godtgjørelse lik kasserer 

i styret; kr 1500,- 
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Sak 11 

Valgkomiteens innstilling til årsmøte NWCK 2017 

 

Leder:     Rita Tilley Wilberg    

Styremedlem:   Madelen Hærnes-Vestgård   

Styremedlem:   Ingrid P. Ohm                

Styremedlem:   Inger Lise Rokstad    

Styremedlem:   Elisabeth C.Waksvik               

1. varamedl:     Bjørn Erling Løken                

2. varamedl:     Kari B. Lysholm     

 

Revisor:  Richard Gjersøe              ikke på valg 

Vararevisor:  Jorunn Simonsen    ikke på valg 

 

Valgkomitè: Hanne Tvestad - leder   ikke på valg   

                        Mimmi Engen Momrak    ikke på valg 

  Irene Serigstad     ikke på valg 

  Andre Kragset  - vara                ny for 1 år 

 

Dersom SAK 10 A blir vedtatt, kan valgkomiteen informere om at Ingrid 

Prytz Ohm har sagt ja til vervet som nestleder i 2 år. 

 

Meldal, 19.02.2017 

 

Hanne Tvestad 

for valgkomiteen 

 

 

 

Corgipost: utnevnes av styret etter valget 

 

Kyrre Eirik Øien   

Susann Bryn  

Janne Linnerud   

Styrets representant tiltrer. 

 

 

ikke på valg 

velges for 2 år 

velges for 2 år 

 

ikke på valg 

ikke på valg 

ny for 2 år 

ny for 2 år  

ny for 2 år 

gjenvalg for 1 år 

ny for 1 år 
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Presentasjon av Christine Sonberg. 

 
Norsk Welsh Corgi klubb er stolte av at vi igjen kan presentere en ny dommer på våre raser 

som kommer fra egne rekker. 
Klubben er kjent for at i forhold til antall medlemmer, er den en av klubbene som har flest 

utdannede eksteriørdommere blant sine medlemmer, og det håper vi i styret at vi kan 

opprettholde også i fremtiden. 

Christine er født i 1977 og bor nå i nærheten av Hønefoss. Hun startet med hund i 1994. Sin 

hundefaglige utdannelse begynte hun i 1998 ved å utdanne seg til instruktør ved Oslo 

hundeskole. Ved samme skole var hun avdelingsleder i Oslo i perioden 2000-2003. 

Hun har flere raser i dag: Boston terrier fra 2001, Welsh Corgi Cardigan kom i 2005 og 

siden 2010 har Mops, Skye terrier og Pointer vært en del av «husholdningen». Men 

Christine har også eid Schäferhund, Malinois, Boxer og Norsk Buhund. 

I 2004 til 2014 bodde Christine i Belgia hvor hun sammen med sin daværende mann Gert, 

drev med oppdrett av schäferhund og malinois med kennelnavnet «van de Biezenhoeve».  

Denne kennelen er velkjent for sitt oppdrett og opplæring av brukshunder som blant annet 

er solgt til politi og tollvesen verden over og som er topp brukspremiert og deltatt i 

verdensmesterskap for bruks i mange år.  

Christine har også fått tittelen beste kvinnelige utøver i flere mesterskap innen IPO/SchH3 

og hennes oppdrett ble verdensmester i 2011. 

Fra 2005 fikk Christine eget kennelnavn « Cymraeq Ci» som vi best kjenner her i Norge og 

er prefix for et meget seriøst og   velrenommert oppdrett av  Welsh Corgi Cardigan.  

Siden hun kom hjem til Norge samarbeider hun også i kennel Analog og med sin samboer 

Bjørn Erling Løken på rasene Welsh Corgi Cardigan, Mops og Boston Terrier. 

Det bør nevnes at hennes oppdrett har vært «Årets Cardigan» i Norge i årene 2009-2016 og 

at hunder fra hennes raser og oppdrett har vunnet best i rasen og best in show over hele 

Europa. 
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Christine har med sin hundefaglige utdannelse holdt seminarer i flere europeiske 

land og USA innen SchH, lydighet og handling.  

Hun har også hatt en spesiell interesse for konkurranse-formen juniorhandling. Hun 

har vært en stor inspirasjon for våre junior- handlere både i fremvisningsteknikk, 

valg av hund og påkledning. Christine dømte NM i junior handling i 2015. 

Om sitt formål om å bli eksteriørdommer, sier hun: 

Jeg har siden jeg startet med hund i 1994 hatt en lidenskap for raser, rasenes 

opphav og funksjon.  

Gjennom dette har jeg vært utøver og stilt ut hunder av forskjellige raser ansett 

som god raserepresentanter innen sitt felt. Dette i tillegg til at jeg aktivt har 

drevet oppdrett. I fremtiden ønsker jeg å kunne påvirke forvaltningen av 

rasene på flere områder og mener at som eksteriør dommer gjør man dette på 

en konstruktiv og nyttigmåte.  
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Jeg håper og ønsker å bidra med den kunnskapen og erfaringen jeg har fått i 

årenes løp og fremdeles får hver eneste dag. Med fremtidig lærdom rundt 

dommerfaget og mer dyptgående kunnskap rundt hundefaget generelt ønsker 

jeg å bidra til at andre  oppdrettere og rase entusiaster får flere ben å stå på i 

sin egen rase- og oppdrett.  

Welsh Corgi behøver flere rase spesialister/ entusiaster, og jeg håper jeg i 

fremtiden kan være med på å skape økt kunnskap og forståelse rundt disse.  

I dag er Christine leder av Norsk Mops klubb og hun sitter også i flere utvalg 

både i Norge, i NKK, og på nordisk basis som tar for seg «kortsnute» 

problematikken.  

Vi gratulerer Christine med autorisasjonen på våre raser og ønsker henne 

velkommen som dommer på våre raser. 
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STEMMESEDDEL FOR VALG 2017 

 
VED ÅRSMØTET I 

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

Styremedlem:  Ingrid P. Ohm                      ny for 2 år           

 

Styremedlem:  Inger Lise Rokstad               ny for 2 år     

 

Styremedlem:  Elisabeth C.Waksvik           ny for 2 år              

 

1. varamedl:     Bjørn Erling Løken   gjenvalg for 1 år        

 

2. varamedl:    Kari B. Lysholm                   ny for 1 år      

 

Valgkomité: 

 

Varamedl:  Andre Kragset ,                   ny velges for 1 år 

 

 Øvrige tillitsvalgte er ikke på valg i 2017 

 
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 18. Mars 2017. 
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STEMMESEDDEL  

 
 

På baksiden 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siden kan klippes ut eller kopieres 
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Tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet  
 
NKKs hovedstyre diskuterte i møte nr. 3/16, 30. mars 2016, ulike problemstillinger knyttet 

til tillitsverv og inntektsbringende virksomhet. Hovedstyret(HS) fattet følgende vedtak:  

 

 
 
Vurderingen som ligger til grunn for vedtaket er at teamet er mangfoldig og sammensatt og vanskelig 

lar seg gjøre å regulere på en god måte. Det er ikke ønskelig å regulere området på en måte som gjør 

at dyktige hundemennesker som har hovederverv eller bierverv innenfor området hund, ikke kan eller 

bør oppnevnes/velges til ulike komiteer, utvalg mv. Dette fordi man fort vil ende i en situasjon hvor 

mye god kompetanse «går tapt» og organisasjonen blir skadelidende totalt sett. 

 

Imidlertid er det viktig at den enkelte viser godt skjønn og forstand og er oppmerksom på de 

dilemmaer som kan oppstå. Viktigheten av å vurdere egen habilitet i saker hvor dette kan bli et 

spørsmål er vesentlig.  

 

Klubber og forbund bes formidle informasjonen i dette skrivet til sine medlemmer slik at 

problemstillingene er godt kjent og den enkelte således kan utvise godt skjønn i eventuelle 

skjæringspunkter mellom tillitsverv i NKKs organisasjon og inntektsbringende virksomhet.   

 

Om tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet  

Forholdet mellom det å ha tillitsverv i NKK og egen næringsvirksomhet tilknyttet hund tas tidvis opp 

på ulike nivåer i NKK som et dilemma og potensiell interessekonflikt.  

 

NKK er en medlemsorganisasjon bestående av medlemsklubber og forbund. Organisasjonen har ulike 

styrer, utvalg og særkomiteer som igjen har fagutvalg og kompetansegrupper knyttet til seg. I alle 

disse oppnevnte komiteene/gruppene sitter personer som er foreslått som tillitsvalgte fra eller på 

vegne av sine klubber, forbund eller fagmiljøer.  

 

I tillegg er det i NKK en rekke personer som har tillitsverv i kraft av at de innehar ulike autorisasjoner 

gitt av NKK, eks. instruktører, figuranter, testledere, konkurranseledere, prøvedommere og 

eksteriørdommere.  

 

Svært mange av medlemmene i klubber og forbund har et høyt engasjement innenfor området hund 

totalt sett. Dette kan være både som utøvere, oppdrettere, instruktører i egen eller andres virksomhet, 

hundemassører, veterinærer, drift av hundeskoler mv.   

 

Fra tid til annen oppstår diskusjon og/eller potensielle interessekonflikter knyttet til forholdet mellom 

på den ene siden å ha tillitsverv eller autorisasjon i NKK versus det faktum at personer også har hund 

eller hunderelatert virksomhet som sitt hovederverv eller bierverv for inntektsbringende arbeid. 

 

 

NKKs hovedstyre har tidligere vedtatt:  
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Vedtaket er blant annet gjengitt i NKKs utdanningsplan for instruktører. Administrasjonen har også 

henvist til dette i de tilfellene det har vært personer valgt i kompetansegrupper som har drevet 

kursvirksomhet/hundeskoler e.l., dvs. at man ikke kan reklamere for sitt verv i NKK i fm. sin egen 

kommersielle virksomhet.  

 

NKKs Disiplinærkomite (DK) har tidligere gitt dommer advarsel da vedkommende arrangerte 

uoffisielt stevne, hvor påmeldingsinntekten gikk til vedkommende selv/dennes virksomhet. DK har 

således lagt føringer om at dommere ikke har anledning til å arrangere uoffisielle stevner til egen 

vinning. 

 

Informasjon om HS sitt vedtak av 1992 er ikke sendt ut til enhver som gis autorisasjon i NKK 

systemet. Imidlertid berøres temaet indirekte i etiske retningslinjer.  

Eksempelvis fra etiske retningslinjer for eksteriørdommere:  

 

 
 

Området er mangfoldig og det er ulike hensyn som taler for og imot hvor mye regulering man skal 

søke å legge på medlemmer i klubber og forbund. 

 

Habilitet og integritet må selvfølgelig være avgjørende. Bakgrunnen for vedtaket i 1992 vedrørende 

kommersiell virksomhet var knyttet opp mot at NKK ønsker å tilrettelegge for aktiviteter og inntekter 

i regi av - og til klubber og forbund, og ikke berike enkeltpersoner. Klubber og forbunds virksomhet 

er i all hovedsak basert på frivillighet og ikke lønnsbasert innsats som vil være i konkurranse med det 

frivillige arbeidet. 

 

Klubber og forbund arrangerer lydighetskurs mv i regi av klubbene. Her benyttes gjerne klubbens 

egne instruktører, enten på dugnad eller med svært lav godtgjørelse. Inntektene som hundeeierne 

betaler for deltakelse går til klubb/forbund, som igjen benytter denne inntekten til drift av klubben, 

sponsing av lag, leie av treningssted, treningsmateriell mv. 

 

Instruktører som i privat regi, eller i regi av etablerte hundeskoler, tar ofte høyere pris av hundeeierne 

og inntektene går til den kommersielle virksomheten. Det er mange som holder hundekurs i Norge, 

også personer som ikke innehar «formell autorisasjon» i form av instruktørutdanning el. Erfarne 

utøvere, eks. landslagsdeltakere og andre som har meritter fra ulike områder, holder kurs både i privat 

regi og på forespørsel fra klubber, treningsgrupper mv.  

 

Intensjonen med HS vedtaket fra 1992 var antakelig at man ønsket å verne om klubber/forbunds 

inntektsgrunnlag, både hva gjelder avholdelse av kurs og gjennomføring av arrangementer (prøver, 

utstillinger mv).  

 




