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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:   Silje K. Bjarkøy 

   info@corgi.no   

 

Nestleder:   Ingrid Prytz Ohm  

   info@corgi.no 

 

Kasserer:     Anita Bjørnstad 

    

                

Sekretær:                        Marita J. Buskerud 

                                                     info@corgi.no 

 

Styremedlem:  Silje M. Belgen 

    

 
Styremedlem:  Bjørn E. Løken 

 

1.Varamedlem:   Inger Lise Rokstad 

2.Varamedlem:  Per E.Eek 

 

 

  

           

                  
 

 

KONTAKTPERSONER:  
Sørlandet, Telemark, Vestfold: 

                 Jorunn Simonsen                       90 60 26 52 

Trøndelag:                Annemarie Van Den Berge       40 08 70 56 

Vestlandet:                Kari B. Lysholm                        91 85 41 97 

Nord-Norge:              Tonje Rønnevig                         99 59 04 34 

 

VALPEFORMIDLER:        Gry Moen 

                          valpeformidler@corgi.no 

         Mob. 41322591 
 

Forside: Gullcorgi Pembroke 2020. «Kikki» Siggen’s Queen of 

Spades. Eier: Rita Wilberg. 

Bakside:  Gullcorgi Cardigan 2020. Analog Cc Victoria’s Secret.   

Eier: Christine Sonberg 

  

   

 

         CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

  Februar/Mars 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

23.05.2021 

 

Manusadresse, post er: 

Hilde Røtterud 

Heisshageveien 11 

2015 Leirsund 

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/ 

info@corgi.no 

Klubbens adresse er:  

NWCK, c/o Anita Bjørnstad, Kvernbakken 31, 1414 Trollåsen  

Organisasjonsnummer: 981 233 220 

e-post: info@corgi.no 

Medlemskap koster kr.440,-inkl. medlemskap i NKK 

Konto Nr: 0530.28.84880      VIPPS: 17162 

REDAKSJONSKOMITE:  corgipost@corgi.no 
Hilde Røtterud     Redaktør 

Henriette Vangen Østvang 

Siv Høystad 

Silje Belgen    (Styrets Representant) 
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Redaksjonens hjørne                                                               
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        Årsberetning 

        Valg 

        Fotogalleri 

        Hilsen fra Nacho 

        Oppdretterprofilen 

        Infomøte referat – short ulna artikkel 

        Kynologikurs 

        Paringer 

        Nye champions 

        Gullcorgi 

 
 

 

 

Aktivitetskalender 2021 

 

Dommerkonferanse 13-14 februar 2021 samarbeid med AHF AVLYST 

Infomøte om oppdretterkrav og valpeformidling, onsdag 20.01-2021, Teams 

Årsmøte tirsdag 23.03-2021. Avholdes digitalt  

Aktivitetskurs Trondheim 28.03-2021 

Kynologikurs 23-25 april 2021, Lunner, Viken.  

Kynologikurs Vestlandet, dato ikke fastsatt 

Spesialutstilling Morokulien UTSATT  

Jubileumsutstilling dato og sted ikke fastsatt 

Jubileumsmiddag dato og sted ikke fastsatt 

Corgiens Dag 18.09-2021 Værhaug gård, Viken 

Spesialutstilling dato og sted ikke fastsatt  

Dobbel spesialutstilling dato og sted ikke fastsatt  

Spesialutstilling Melsomvik november 

Kynologikurs høst dersom behov 

 

Styret tar forbehold om endringer i aktivitetskalenderen av smittevernhensyn.  
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NWCK 50 år! 

 

Hipp hurra for Corgi-klubben! Jubilanten gleder seg over både tiden som har 

vært og tiden som kommer, med alt det den skal bringe. NWCK ble stiftet 20. 

april 1971. Corgi-folket hadde endelig en egen klubb. Samme år fikk vi også 

godkjennelse i NKK – derfra har klubben vokst til det den er i dag. Vi feirer 

altså 50 år i år, 50 gode corgi-år. En stor takk til Knut Sigurd Wilberg, Ralf 

Campbel, Gudrun Jenssen, Irene Knudsen og Elisabeth Anspach som gjorde 

det hele mulig da de stiftet klubben 50 år bakover i tid.  

 

Jubileumsår er alltid litt spesielle. For oss er det kanskje enda mer spesielt. Vi 

har store ambisjoner, og vi har koronaviruset. Vi håper de to lar seg 

kombinere. Jubileumsåret skal feires, med eller uten smittevernrestriksjoner. 

Vi skal arrangere kynologikurs, vi skal ha spesialutstillinger –også i år har vi 

flere storcert enn vanlig. De skal vi konkurrere om og hygge oss samtidig. Vi 

håper å kunne jubilere både på dag- og kveldstid. Vi skal også ha corgiens 

dag, og vi har allerede hatt et vellykket informasjonsmøte med engasjerte 

medlemmer. Corgiklubben er heldig som har interesserte og engasjerte 

medlemmer. Det skal vi ta vare på.  

 

Så langt i år byr det fortsatt på smittevernmessige utfordringer å drive 

hundeklubb. Det er høyst usikkert hva vi kan og ikke kan arrangere, men vi 

går på med friskt mot og håper på det beste. Nettopp av smittevernmessige 

hensyn ble NKKs Representantskapsmøte for 2019 utsatt. De er nå planlagt 

avholdt i mars. At dette møtet faktisk blir avholdt er viktig for oss. Blant 

annet legger det føringer for medlemskontingenten. Norsk Welsh Corgi 

Klubb mener det er urimelig av NKK å kreve en kontingent del 2 slik det er 

varslet.  



 

Klubben har sammen med flere andre klubber engasjert seg i dette og mener 

del 2 i 2021 må strykes og eventuelt erstattes med en frivillig innbetaling.  

 

Det er ingen tvil om at NKK trenger penger og at økt medlemskontingent er 

nødvendig, men ikke på denne måten. Mange klubber opplever dramatiske 

fall i medlemstallet fordi folk ikke vet hva de skal betale i del 2. Gitt velviljen 

og samarbeidet klubbene viste NKK ved å låne ut- og donere penger i 2020, 

mener vi dette bør løses til det beste for medlemmene. Svaret på spørsmålet 

om kontingenten i 2020 får vi på Representantskapsmøtet i mars. NWCK skal 

gjøre sitt for at det blir en god løsning.  

 

Koronaviruset har som alle vet satt en stopper for både konfirmasjoner, dåp, 

bryllup og andre store feiringer i året som har vært og så langt i år. Vi krysser 

fingrene for at vi i jubileumsåret kan få feire vår jubilant med aktiviteter og 

moro for oss alle - vi skal være ansvarlig med hensyn til smittevern, men tror 

vi har godt av å ses på fysiske tilstelninger i 2021- både to- og firbente. Vi 

krysser fingre og poter.  

 

Gratulerer alle sammen 

 

Mvh  

Silje K  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Se også hjemmesiden vår WWW.CORGI.NO   for oppdatert info om hva 

som foregår i Corgi-verden. 

 

 

 

Redaksjonen ønsker alle 

corgivenner en fin vår og sommer. 

 

 
 

 

Har dere forslag til innslag i Corgipost, så send inn forslag til mailen vår: 

corgipost@corgi.no 
 

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

     

http://www.corgi.no/
mailto:corgipost@corgi.no
mailto:corgipost@corgi.no


 

Innkalling til årsmøte  

Norsk Welsh Corgi Klubb, 23.mars 2021 
 

Møtet avholdes digitalt på Teams kl 1900.  

Påmelding til info@corgi.no med navn og epostadresse innen 15. mars 2021.  

Møtet starter kl 1900. Vi ber derfor alle om å ha logget seg på mellom kl 1800-1830. 

For spørsmål angående innlogging, kontakt Christine Sonberg, tlf 484 47 273 

 
SAKSLISTE: 

1.Godkjenning av innkalling og saksliste 

2.Valg av møteleder 

3.Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen 

4.valg av tellekorps 

5.Årsberetning 2020 

6.Regnskap 2020 

7.Forlag til budsjett 2021 

8.Kontingent for 2022 

9.Forslag fra medlemmene 

10.Forslag fra styret 

11.Valg  

 

Leder: Silje Kathrine Bjarkøy – ikke på valg 

Nestleder: Ingrid Prytz Ohm – trakk seg i perioden, ønsker ikke gjenvalg  

Styremedlem: Bjørn Erling Løken – ønsker gjenvalg  

Styremedlem: Marita J Buskerud -ønsker ikke å fortsette, 

Styremedlem: Silje M Belgen – ønsker ikke gjenvalg  

Kasserer: Anita Bjørnstad – ikke på valg 

1.varamedlem: Inger-Lise Rokstad -ønsker gjenvalg 

2.varamedlem: Per E Eek -ønsker gjenvalg 
 

Revisor: Richard Gjersøe – ikke på valg 

Vararevisor: Jorunn Simonsen – ønsker gjenvalg 
 

Valgkomite:  

Rita Tilley Wilberg -leder – ikke på valg 

Gry Moen – ikke på valg 

Tonje Rønnevig – ikke på valg 

Andre Kragset – ønsker gjenvalg 
 

CorgiPost: Utnevnes av styret etter valget 
 

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.  

Forslag til kandidater til valg må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før 

møtedato. Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2020. 

 

Vel møtt, Styret 

mailto:info@corgi.no


 

SAK 5: Årsberetning NWCK 2020 

1. Antall medlemmer:  

Pr.31.12.2020: 537 medlemmer, pluss 9 gratismedlemmer  

(2019: 432 medlemmer, pluss 9 gratismedlemmer)  

 

2. Styret:  

Leder Silje Kathrine Bjarkøy 

Nestleder Ingrid Prytz Ohm (trakk seg i perioden)  

Styremedlem Bjørn Erling Løken 

Styremedlem Silje M Belgen  

Styremedlem Marita J Buskerud  

Varamedlem Inger-Lise Rokstad (fungerende nestleder etter at I.P.Ohm trakk seg) 

Varamedlem Per Erling Eek 

 

Kasserer Anita Bjørnstad 

 

3. Regnskap  

Regnskapet viser et overskudd på kr 14.511,- 

Selv om vi ikke har gjennomført alle aktiviteter som planlagt på grunn av covid-19, 

har vi likevel klart å avholde 5 utstillinger, hvorav to på østlandet, 1 i Rogaland og 2 

i Trøndelag.  

NWCK har donert kr 45.000 til NKK som et bidrag for å hindre at organisasjonen 

gikk konkurs. Styret avsto i den forbindelse styregodtgjørelsene for 2020.  

NWCK har fått tilbake kr 165.960,- ifm underslagssaken.  

 

Regnskap med varebeholdning og eiendeler behandles under sak 6 på sakslisten.  

 

4. Aktiviteter  

Styremøter- det er avholdt 10 styremøter i 2020 der det er behandlet 51 saker. 

01.04-2020 Årsmøte avholdt på Teams   

37 stemmeberettigede møtte.  

11.07-2020 Spesialutstilling Wærhaug -dommer Christine Sonberg  

Cardigan: 19 Pembroke: 31 

12.07-2020 Spesialutstilling Wærhaug – dommer Leif Herman Wilberg 

Cardigan: 19 Pembroke: 20 

29.08-2020 Spesialutstilling Rogaland – dommer Ingrid Prytz Ohm  

Cardigan: 25 Pembroke: 16 

12.09-2020 Spesialutstilling Stiklestad – dommer Bjørn Erling Løken  

Cardigan: 7 Pembroke: 11 

13.09-2020 Spesialutstilling Stiklestad – dommer Anne Indergaard  

Cardigan: 12 Pembroke: 10 

 

Corgiens Dag, Dogs4All og NKKs representantskapsmøte ble avlyst/utsatt på grunn 

av Covid-19 og smittevernhensyn. 

 



 

5. Underslagssaken:  

NWCK har mottatt kr 165.960,- i løpet av 2020 fra tidligere kasserer. Kasserer 

orienterer på årsmøtet.  

 

6. NKKs organisasjon 

NWCK har donert kr 45 000,- til NKK samt lånt ut kr 55 000,- for å sikre NKK mot 

konkurs. NKKs Representantskapsmøte (RS) for 2019 ble utsatt til 20.03 2021 pga 

covid-19, med forbehold om at smittesituasjonen gjør det mulig å avholde RS i 

mars. NWCK har bidratt til, foreslått- og støttet RFAs forslag til saker til RS samt 

kandidater til sentrale tillitsverv.     

 

7. RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) 

RAS vil bli oppdatert når vi har helsedataene fra egenmelding av valpekull. 

Egenmeldingen vil gi flere svar på spørsmål rundt fødselsproblematikk.  

 

8. Sentrale tillitsverv 

Leder for NKKs særkomite for utstilling: Leif-Herman Wilberg 

Viseordfører NKKs representantskapsmøte: Silje Kathrine Bjarkøy 

 

9. Corgi Post 

Corgi Post kom ut med 4 nummer.  

Redaktør Hilde Røtterud 

Medlem Susan Bryn (trakk seg i perioden) 

Medlem Siv Høystad 

Medlem Henriette Vangen Østvang 

Styrets representant Silje M Belgen 

 

Styret takker redaksjonen for meget godt arbeid med medlemsbladet.  

 

10. NWCK på nett 

Klubbens hjemmeside www.corgi.no. Klubben er også på Facebook, Norsk Welsh 

Corgi Klubb.  

Leo Hemmingsen sa fra seg oppgaven som web-master i perioden. Helen 

Henriksson overtok oppgaven. Inger-Lise Rokstad er klubbens co- webmaster, og 

kontaktperson mellom webmaster og styret.  

 

11. Registreringer i følge NKK:  

Cardigan 219 

Pembroke 134 

 

12. Utmerkelser i 2020  

Gullcorgi Cardigan:  

Analog CC Victoria’s Secret, Eier Bjørn Erling Løken 

Gullcorgi Pembroke:  

Siggen's Queen Of Spades, eier Rita Tilley Wilberg 

http://www.corgi.no/


 

Trønderpokalen:  

Siggen’s Liquorice, eier Camilla Victoria Setsaas 

Veteranpokalen:  

Siggen's Queen Of Spades, eier Rita Tilley Wilberg 

 

 

 

Nye champions:  

 

NUCH Cardigan 

Analog CC At Last, eier Silje Kathrine Bjarkøy 

Analog CC Satin Doll, eier Annja Larsen 

Cardigarden’s Vagabond King, eier  Heidi Engen Momrak 

Cardigarden’s Villi Nikkersen, eier Anne Kirsti Bystuen 

Carddicted Qwerty, eier Kajsa Bramm 

 

NUCH Pembroke 

Bytham Holy Babsi, eier Trude Elisabeth Brenden  

Bytham Hot N Cold, eier Jane Serigstad 

Montmorenja’s One More Please, eier Ann-Merethe Rønning 

Siggen’s Illuminator, eier Magnea Erna Audunsdottir 
Siggens’s Intermezzo, eier Arne Berger 

Siggen’s Irresistible, eier Rita Tilley Wilberg 

Siggen’s Karamell, eier Julie Wilberg 

 

Nordisk champion, begge raser:  

Analog CC Victoria’s Secret, eier Bjørn Erling Løken (Cardigan) 

Analog CC V for Vendetta, eier Bjørn Erling Løken (Cardigan) 

 

Internasjonal champion, CIB, begge raser:  

Siggen’s Great Gatsby, eier Rita Tilley Wilberg (Pembroke) 

 

Norsk Agility Hopp champion begge raser:  

Imme’s Winner Takes It All, eier Annemarie van den Berge (Cardigan) 
 

Norsk Rallylydighet champion:  

Ingen innmeldt 

 

Lilla Pris – veteraner med minst 3 CK i løpet av året:  

C.I.B NORD UCH DKJV-13 NVV-20 Lafayette Cymraeg Ci, eier Silje Kathrine 

Bjarkøy (Cardigan) 

 

Rød Pris – ekvipasjer som har utmerket seg i andre grener:  

Imme's Winner Takes It All - Annemarie van den Berge.  

2 cert i agility. 



 

Bright Lightning's Braveheart - Annemarie van den Berge. 

Fikk 179 poeng i LP1, med direkteopprykk til kl2. 

Bertley Indian Summer – Eier: Silje Marie Belgen. 

Har bestått ferdselsprøve og bronsemerket i lydighet. 

Welincha’s Eternal Flame of Love – Eier: Ragnhild Belgen. Holder Carina Hesjedal 

Skjellum.  

Har bestått ferdselsprøve og bronsemerket i lydighet. 

Welincha’s Jellybean Kettu – Eier: Marius Berg. 

Har bestått karaktertest. 

Amansi Valentine – Eiere: Ragnhild og Silje Marie Belgen. 

Har bestått karaktertest. 

Welincha’s Racy Cat – Eier: Silje Marie Belgen. 

Har stilt i lydighetsklasse I med 3.premie. 

Joliz`s All I Want 4 X`mas – Eier: Malin Myrvoll. 

2 napp i AG1 og 1 napp i AGH1. Får tittelen AG1 og AGH1. 

Har tatt 3 første premieringer i Rally, tittel RL1 og opprykk til RL2.   

Magpie’s Irish Hunter - Eier: Maren Kimberly Valdal. 

1 X napp klasse 1 AG. 2 X napp klasse 1 AG hopp. 

Regionsmester i Agility hopp liten (Nordvestlandet) 

Siggen’s Lollipop – Eier: Nina Holm. 

1.premie på blodsporprøve. 

 

13. Kontaktpersoner:  

Trøndelag: Annemarie van den Berge 

Sørlandet, Telemark og Vestfold: Jorunn Simonsen 

Vestlandet: Kari Brønn Lysholm 

Nord-Norge: Tonje Rønnevig 

 

Valpeformidler: Gry Moen 

 

Signert:  

 

Silje Kathrine Bjarkøy, leder  

 

Inger-Lise Rokstad, fungerende nestleder 

 

Bjørn Erling Løken, styremedlem 

 

Marita J. Buskerud, styremedlem 

 

Silje M Belgen, styremedlem 

  

SAK 6 Regnskap 2020 

             Se vedlegg på sidene bak. 

 



 

SAK 7 Budsjett 2020 

             Se vedlegg på sidene bak 

 

SAK 8 Kontingent 2022 

Styret foreslår uendret kontingent, kr 250, for 2022 

 

SAK 9 Forslag fra medlemmene 

Ingen  

 

SAK 10 Forslag fra styret 

Ingen  

  

SAK 11 Valg 

               Se valgkomiteens innstilling samt stemmesedler lenger bak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 6 Regnskap – vedlegg 

 



 

 
 

 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sak 7 Budsjett – vedlegg 

 

 
 

Budsjett 2021   

konto   

3000 Medlemskontigent 112 500 

3010 Corgispesialen 20 000 

3012 Corgiens Dag 4 000 

3013 Andre aktiviteter 0 

3014 Ustilling Bryne 0 

3015 Utstilling Stiklestad 0 

3100 CorgiPost annonser 1 600 

3703 Momsrefusjon 8 000 

3704 Utleie utstyr 0 

3705 Lotteri-inntekter 2 000 

  148 100 

4000 Dogs4All 0 

4001 50-års jubileum 25 000 

4005 Andre aktiviteter 500 

4008 Corgiens Dag 4 000 

4009 Utstilling Bryne 0 

4010 Administrative utgifter 8 000 

4011 CorgiSpesialen 20 000 

4013 Premier - Rosetter 5 000 

4015 Utstilling Stiklestad 0 

4055 Kursutgifter 20 000 

4056 Seminarer - kompendier 10 000 

4060 Medlemsaktivitet 10 000 

4100 CorgiPost - trykking 45 000 



 

4102 CorgiPost - porto 17 000 

4702 Andre gaver / blomster 5 000 

5000 Styregodtgjørelse 18 500 

6804 Data kostnader 30 000 

6805 RAS 0 

6806 Donasjon til NKK 0 

6809 Diverse utgifter 500 

6810 Lotteriutgifter 2 000 

6901 Porto 500 

7301 Julefest 2 000 

7702 Årsmøte 12 000 

7790 Klubbutstyr 1 000 

7791 Lager - container 4 500 

  240 500 

8040 Rentetinntekter 1 500 

8140 Gebyrer 1 500 

 årsresultat -92 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sak 11 Valg – vedlegg 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 

Norsk Welsh Corgi klubb 2021 

 
 

Styret: 

 

Leder:   Silje K. Bjarkøy   Ikke på valg 

Nestleder:  Per E. Eek   Ny for 2 år 

Styremedlem:  Anja Larsen    Ny for 2 år  

Styremedlem:  Bjørn E Løken   Gjenvalg for 2 år  

Styremedlem:  Inger Lise Rokstad  Ny for 1 år 

 

Kasserer:  Anita Bjørnstad   Ikke på valg 

1.varamedlem:  Nina Holm   Ny for 1 år 

2.varamedlem:  Henriette Vangen Østvang Ny for 1 år 

 

Revisor:    Richard Gjersøe   Ikke på valg 

Vararevisor:  Jorunn Simonsen  Gjenvalg for 1 år 

 

Valgkomite:  

Leder:   Rita T. Wilberg   Ikke på valg 

Medlem:  Tonje Rønnevig   Ikke på valg 

Medlem:  Gry Moen   Ikke på valg  

Vara:   Andre Kragset   Gjenvalg for 1 år 

 

 

Valgkomiteen har ikke mottatt andre forslag på kandidater til styret og andre 

verv. 

 

 

Corgiposts redaktør og medlemmer i redaksjonen utnevnes av styret etter 

årsmøtets valg. 

Hilde Røtterud redaktør     Ikke på valg 

Siv Høystad       Ikke på valg 

Henriette Vangen Østvang     På valg for 2 år 

(Styrets representant) 

 



 

Panda koser seg i vannet.  Innsendt av Monica Sylstad 

 



 

Helmut       Siggens’s Odyssevs.     Innsendt av: Lisbeth Haarberg Endresen og Ole Martin 

Scheen. 



 

 
 

Welincha’s Gatsby Girl aka Lykke.  Innsendt av Bente Espevold. 

 

 



 

 

 
«Lykke»       



 

Dette er Nacho, Siggen’s King of Clubs, han er 2 år gammel.  Vi driver med rallylydighet og 

har nettopp begynt med spor.  Til våren skal vi også ta et agility kurs. 

 

Her er et bilde av han som får leke som belønning for bra gjennomført skilt på rallytrening. 



 

Turer i skog og fjell er også er storfavoritt her i gården og som prøves å gjøre så ofte som     

mulig. Han er kjempe flink av bånd og kan gå fritt uten problem når båndtvangen ikke er i 

gang. 

Turer på stranden for frisbee lek er også noe vi gjør en del. Sånn generelt liker vi å være 

aktivt ute å gjøre ulike aktiviteter som utfordrer han enten psykisk eller fysisk. Han er en 

aktiv og glad gutt med mye futt!  

Følg oss gjerne på Instagram: Nachothecorgii. 
 

Hilsen Nacho og Sabrina Børilden 



 

 

Når fikk du din første corgi?  

Kennel Siggen importerte sin første welsh corgi pembroke fra England i 1967. Hans navn 

var Yorken Gallant Knight og han ble mestvinnende hund i Norge i 1968.  

 

Hvorfor valgte dere corgi?  

Grunnleggeren av kennelen, Knut Sigurd Wilberg, 

reiste til England i 1967 for å kjøpe en mops.   

Han reiste rundt på utstillinger den sommeren og falt 

fullstendig for utseende og gemyttet til 

en pembroke hannhund. Denne hunden fulgte han 

utstillingskarrieren til under hele oppholdet sitt i 

England og fikk til slutt overtalt eieren til å selge ham 

hunden.  

Knut Sigurds bror Leif-Herman ble medoppdretter i 

Kennel Siggen på begynnelsen av 70- tallet. Da Knut 

Sigurd gikk ut av kennelen i 1973, gikk Rita inn som 

medeier i 1974, og i 2011 ble Rita og Leif-Hermans 

datter Julie Wilberg, nå Brandvik, også med i kennelen.  

 
 

 

Hvilke egenskaper setter dere pris på hos corgien?  

Kennelen startet med schäferhunder og mange av deres egenskaper finnes også 

hos pembroke. Viktig for oss er gjeterhundegenskapene, at de er robuste, har en passe 

størrelse og et herlig temperament, at de er lettlærte og intelligente, har en lettstelt pels- og 

elsker de fleste mennesker, spesielt de i flokken sin.   

Og at de ved siden av å være familiehund kan ha en utstillingskarriere, brukes til 

lydighet, agility, rallylydighet, 

sporhunder, hjelpehunder og som besøkshunder i 

institusjoner, er alle verdifulle egenskaper som er viktige å 

ta vare på.  
 

Hvilke hunder har dere i deres eie?  

Vi eier noen flere hunder enn de vi har hjemme. Voksne 

hunder som er «ferdige» med sin utstillingskarriere 

plasserer og overfører vi gjerne til familie og kjente. Vi har 

også noen hunder hos fòrverter. Hjemme bor i dag 

Queen of Spades (Gullcorgi 2020), Irresistible, Karamell 

(Gullcorgi 2019), Napoleon, Pretty Woman og Penny 

Lane.  

 



 

Hvorfor startet dere med oppdrett?  

Kennelen hadde oppdrettet schäferhunder i noen år før vi begynte med pembrokeoppdrett i 

1968. Vi syntes at rasen var verdt å ta vare på og videreutvikle. Se også hva vi skriver om 

målet for vårt oppdrett.  
 

Hvor mange kull har dere hatt?  

I perioden 1968 til dags dato har vi oppdrettet 112 kull som tilsvarer ca. 2 kull pr år.  
 

Har dere oppnådd noe som oppdrettere som dere er ekstra stolte over?  

Det er flere ting vi vil nevne her.   

Først at vi den dag i dag kan føre en av linjene til alle valpene vi har oppdrettet tilbake 

til stammoren Yorken Dusky Mandy of Kathla som fødte kennelens første pembroke- kull i 

1968.  

Videre at vi er en av de ledende kennelene i verden på oppdrett 

av stumphaler, NBT. Etter at kuperingsforbudet kom i Norge i 

1989 som første land i verden og deretter spredde seg til 

flere land, er vi stolte av at vi har tatt vare på dette gamle genet i 

rasen og oppdrettet hunder med NBT som hevder seg 

i verdenstoppen eller ligger bak storvinnere i mange land. Vi har 

oppdrettet hunder som har blitt champions i 31 land inkludert 

England, USA, Australia og Russland.   

I 1983 ble Siggen’s HiFi «Bamsevinner» i Norge. Det er den 

mestvinnende hund i Norge det året uansett rase.  

Vi har også oppdrettet/eid flere verdensvinnere, også veteran- og 

juniorverdensvinnere.  

Men den største utstillingsseieren i våre øyne var nok når 

Queen of Spades vant best i rasen på verdens største 

utstilling, Cruft i England, i 2014.  

Kennel Siggen fikk Norsk kennel Klubs oppdretterpris i 2002.  
 

Er det noen som er spesielt viktig for dere i 

forhold til å drive oppdrett?  

Den som var viktigst for oss i starten av vårt 

oppdrett og som var vår mentor til sin død, var 

Mrs. Peggy Gamble eier av den 

verdensberømte Blands kennel i England.  

Men hele tiden har det vært viktig for oss å ha god 

kontakt med de beste oppdretterne i verden og 

reise på utstillinger og besøk for å se på hundene 

deres og diskutere linjer, avl og oppdrett med 

dem. Vi har god kontakt med de beste oppdretterne i England, USA, Australia, Asia, 

Russland og de fleste land ellers i Europa.   
 

Hva er målene for deres oppdrett?  

Vårt mål er å oppdrette funksjonsfriske pembroke av ypperste kvalitet og med topp 

gemytt som vil være til nytte og glede for sine eiere.  



 

 
 

Hvilke planer har dere framover?  

Fortsette å avle etter våre mål.   
 

Hva ser dere etter i en potensiell valpekjøper?  

Det viktigste er at de har satt seg godt inn i rasen. Ikke alle skal ha en pembroke. Den er tøff 

og har stor egenvilje og kan uten oppdragelse bli et utyske. Derfor må den ha faste grenser fra 

første stund, men også mye kjærlighet. Da kan den bli verdens snilleste og 

mest hengivne kamerat.  

Vi vil gjerne at våre valpekjøpere skal være interessert i å aktivisere hunden sin. Som 

tidligere nevnt er rasen lettlært og allsidig og kan benyttes til så mangt.   

Vi setter også pris på at våre valpekjøpere ønsker å vise hunden på utstilling, ikke minst for at 

vi skal få målt vårt avlsarbeid av andre. Vi ønsker også at noen av dem kan tenke seg en 

fremtid som oppdrettere -og vil gjerne hjelpe dem på veien.  
 

Har dere noen råd til nye corgi-eiere?  

Dersom dere har spørsmål eller problemer med hunden deres, kontakt oppdretter. Det er som 

regel de som kan svare på og hjelpe til å løse de fleste problemene. Google og Facebook er 

som regel ikke der du finner de riktige svarene. Norsk Welsh Corgi klubbs hjemmeside: 

www.corgi.no kan også være til god hjelp. Les om rasehistorikk, helse og 

RAS (rasespesifikke avlskriterier).   

Dersom din oppdretter er relativ fersk og ikke føler seg kompetent til å råde deg, ta kontakt 

med valpeformidler eller en av de erfarne oppdretterne.  

  

Julie Wilberg Brandvik, Rita Tilley og Leif-Herman 

Wilberg  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sender stafettpinnen videre til kennel Analog Cymraeg Ci  

 

 

 



 

Vellykket og informativt 

informasjonsmøte 
 

«Flott møte, bra måte å møtes på, informativt, bra innhold, hurra for 

valpeformidleren, bra tiltak». Det er blant tilbakemeldingene fra 

medlemmene som deltok på NWCKs første arrangement i jubileumsåret 2021. 

Drøyt 50 medlemmer logget seg på Teams og deltok på informasjonsmøtet 

om endringene i oppdretterkravene og innføringen av egenmelding av 

valpekull.  

 

Skrevet av Silje K Bjarkøy 

 

De aller fleste var fra før oppdaterte på oppdretterkravene som allerede finnes 

i NWCK og har eksistert i flere år. De ble i sin tid innført fordi styret vurderte 

det som hensiktsmessig å stille krav til oppdretterne. Corgiklubben har lang 

tradisjon for å la oppdretterne være ansvarlige for eget oppdrett og egne valg. 

Styret ønsket på denne måten å sikre at grunnlaget for valgene er basert på en 

viss kunnskap.  

Det er lite nytt i oppdretterkravene bortsett fra at vi nå innfører pliktig 

egenmelding av valpekull. Egenmeldingen er relatert til spørsmål rundt 

fødselsproblematikk. Vi trenger helsedataene for å kartlegge et eventuelt 

problem, og eventuelt i hvilket omfang problemet er.   

Dataene som blir sammenlignet vises kun statistisk. Det betyr at den som 

leser av dataene vil kunne se hvem som har svart, men ikke hva de har svart. 

På møtet ble både egenmeldingen vist frem og hvordan svarene vises i «andre 

enden». Møtet var positiv til tiltakene og har forståelse for hvorfor, -vi vil alle 

det beste for rasene våre og for hundene vi oppdretter.  

 

Kynologikurs eller oppdretterskolen er et av kravene for å stå på 

oppdretterlisten til NWCK. Klubben har forståelse for at det kan være 

vanskelig å fylle kravet siden det arrangeres få kurs i kynologi. NWCK 

kommer derfor til å arrangere ett eller flere kurs for å gi medlemmer i 

klubben den kompetansen de trenger for å fylle oppdretterkravene.  

 

Kursene må til enhver tid tilpasses smittevernreglene, vi krysser fingrene for 

at vi kan møtes flere igjen i løpet av våren.   



 

  

Videre ble det en del spørsmål og diskusjon rundt helseaspektet med tanke på 

corgi-rasene. På hjemmesiden www.corgi.no legger vi ut Rita Tilley Wilbergs 

artikkel om AD-røntgen fra 2016 da NKK inviterte klubben til et møte om 

dette. Innholdet er fortsatt gjeldene og relevant for rasene våre. 

  

Mye kan sies om vanskelighetene Covid-19 påfører oss, men pandemien 

utfordrer oss også til å møtes på nye måter. Det gjør at vi treffer medlemmer 

over det ganske land, noe vi ellers ikke vil. Noen småproblemer er det- for 

eksempel krever det at epostadresser stemmer osv.  

Hver og en av oss må sørge for riktig epostadresser i NKK-systemet. Den 

endrer du på nkk.no «Min side» om du behøver.  

Det er den epostadressen klubben bruker til å sende ut informasjon til 

medlemmene. Har du feil adresse der, får du ingenting.  

 

En annen ting,- bruker du telefon til å delta i møtet må du laste ned Teams-

appen før du kan bli med. PC, Mac eller mobil,-det er bare å øve og forberede 

seg. Viruset har ikke sluppet taket og kommer til å legge føringer for oss i 

lang tid fremover.  

Gleden er at flere kan delta og felleskapet i klubben bare kan vokse seg større.  

 

Alle oppdretterkrav finnes på corgi.no.  

 

 

 

 

Lagt ut på hjemmesiden vår, men vi tar det med også i Corgipost: 

 
 

Short Ulna Syndrom – viktig informasjon 

til nye oppdrettere og valpekjøpere. 
 

Vedlagte dokument stod i et Corgipost for noen få år siden, men da det skal 

med i det nye RAS, samt at det kommer mange spørsmål til klubben, tar vi 

det med her på nytt. 

Vår erfaring er at dette er det vi i vår rase kaller vokse/vekst halting. Opptrår 

ved ca 6 måneders alder, men går over av seg selv i de aller fleste tilfeller før 



 

de er ett år - dersom de blir holdt i ro en periode og ikke får være med på 

voldsom lek. 

Men veterinærene kaster seg over disse unge dyrene og forteller eierne, ofte 

uerfarne, at en operasjon i yngst mulig alder er det beste for valpen.  

Det er en enkel, men kostbar operasjon. Vi har bedt våre valpekjøpere som 

sier at valpen halter om å ha is i magen, la dem som sagt være i ro noen uker, 

og vi ser at hundene slutter å halte uten en operasjon. 

 

Rita Wilberg 

 

 
 

 

AD-albueleddsdysplasi. 

 
Våren 2016 fikk Norsk Welsh Corgi klubb en invitasjon fra NKK til et møte om AD-

røntgen. 

Vi ønsker med dette å informere om at Norsk Kennel Klub vil stoppe avlesning av 

albuebilder fra følgende raser midlertidig: dachshundrasene, drever, corgirasene, 

skye terrier, pekingeser, tibetansk spaniel, shih tzu, lhasa apso og västgötaspets. 

Hunder av kortbente raser kan være utsatt for andre sykdommer i albuene enn dem 

som inngår i begrepet «albueleddsdysplasi». NKK sin nåværende form for screening 

er dermed uegnet og vil kunne gi feilaktige diagnoser i vurdering av albuelidelser 

hos disse rasene. 

En røntgenvurdering av albuelidelser hos kortbente hunder vil kreve andre 

projeksjoner og vurderings-kriterier. Vi ønsker å hindre at feilaktige diagnoser blir 

brukt som grunnlag for avlsarbeid, og ønsker derfor ikke at disse rasene skal 

vurderes etter samme kriterier og metode som de store brukshundrasene. 

Vi vurderer alternative screening-undersøkelser for de aktuelle rasene, men mens 

dette arbeidet pågår velger vi altså å stoppe AD-avlesningen. 

Representanter fra raseklubbene til de berørte rasene er velkomne til et 

informasjonsmøte om dette, i NKKs lokaler på Bryn, 26. april 2016 kl. 18:00.» 

Fra vår klubb møtte leder og utstillingskomiteens leder. Det var et godt besøkt møte, 

både fra raseklubbenes og fra NKKs helseavdeling. Viser til referat fra møtet, se 

nedenfor. 

Referat fra møte om AD-røntgen av chondrodystrofe raser  

 

Leder for helseavdelingen Kristin Aukrust ønsket velkommen.  



 

Bakgrunnen for innkallingen er at NKK har besluttet å stoppe AD-avlesning for 

følgende raser: dachshundrasene, drever, corgirasene, skye terrier, pekingeser, 

tibetansk spaniel, shih tzu, lhasa apso, västgötaspets og bassetrasene utenom basset 

hound.  

Magnus Rørvik, NKKs røntgenavleser, innledet med en presentasjon. Rørvik 

forklarte at de i det siste har mottatt en økende mengde albuebilder fra små, 

kortbeinte raser. Det er problematisk av flere grunner:  

Hunder som både er små (lette) og chondrodystrofe (kortbeinte) får i praksis ikke 

AD – altså er det unødvendig å bruke energi og penger på å AD-røntge dem.  

Hunder som er chondrodystrofe kan ha såkalt subluksasjon i albuen som følge av 

short ulna syndrom. Det er en albuelidelse som ikke inngår i AD-begrepet. Når 

avleserne mottar bilder av hunder som er fri for AD, men har subluksasjon i albuen, 

kan ikke dette klassifiseres innenfor avlesningskriteriene til vanlig AD-screening. 

Avleserne kan derfor være nødt til å sette «fri» i og med at hunden ikke har AD, men 

dette gjør jo at eier og oppdretter feilaktig vil konkludere med at hunden har «friske» 

albuer.  

Dagens screeningprogram for AD inkluderer kun et sidebilde av albuene hvor 

hundene er fotografert med stor grad av bøying av albueleddet. Dette bildet er ikke 

optimalt for vurdering av subluksasjon.  

 

Det var diskusjon omkring basset hound og AD-avlesning.  

Store chondrodystrofe raser som basset hound, kan få UAP (en type AD) – altså vil 

det kunne argumenteres for at det fortsatt bør være mulig å AD-røntge dem (på lik 

linje med alle andre raser ÷ enkelte unntak). NKK ønsker derfor fortsatt å godta AD-

avlesning av basset hound. Det betyr ikke at man nødvendigvis anbefaler denne 

undersøkelsen for rasen, men at muligheten er der dersom enkelte oppdretter ønsker 

å gjøre det. Raseklubben tar kontakt med NKK dersom de ønsker at AD-avlesning 

ikke lenger skal tilbys for denne rasen. Hundeeiere må være oppmerksomme på at 

ved AD-røntgen er det kun AD som vurderes, ikke grad av subluksasjon.  

 

Oppsummert:  

Små, chondrodystrofe raser er ikke disponert for verken OCD, UAP eller FCP (de 

ulike typene AD) –altså er det ingen vits å AD-røntge dem.  

Chondrodystrofe hunder har short ulna syndrom, og det kan medføre subluksasjon 

av albuen. Dersom man skal ta albuebilder av chondrodystrofe raser er det grad av 

subluksasjon i albuen man evt. må vurdere. Dette kan ikke vurderes godt på den type 

bilder som sendes inn til AD-screening.  

AD-avlesning for de nevnte raser stoppes nå.  

Magnus Rørvik kan tilby faglig bistand i et eventuelt prosjekt om vurdering av grad 

av subluksasjon i albuen, dersom det er interesse for det i rasemiljøene.  



 

 

Møtet ble avsluttet med spørsmål fra salen.  

Referent: Kim Bellamy  

 

Temaet var også oppe på det europeiske rase og oppdretterseminaret i Askov, 

Danmark 14.05 2016. 

Der var det dyrlege og spesialist Peter Weis som omtalte «short ulna syndrom». Han 

hadde mange like synspunkter som den norske veterinæren Rørvik, men han ville 

ikke slutte med avlesing av AD-røntgen på hunder med dvergvekst før den 

internasjonale komiteen av røntgenavlesere i FCI hadde blitt enige og anbefalte 

dette. 

Ser vi på de norske tallene for AD fra 1989 til 2016 synes det ikke som om dette er 

et problem for vår rase 

 

Rtg  Fri      Svak Middels            Sterk 

Pembroke:. 

AD 

12  08 02     00  02 

 

Cardigan: 

AD   

20  16 00      01  03 

 

Dersom vi skal ønske å gå inn for et prosjekt om vurdering av grad av subluksasjon i 

albuen, må dette være basert på antall problemtilfeller som medlemmene våre 

melder inn til klubbens ledelse. 

 

RTW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vil du lære mer om hund ? 

 

 

Norsk Welsh Corgi klubb inviterer til kurs i kynologi 23-25.april 2021.  

 

Kursholder er Christine Sonberg, eksteriørdommer og oppdretter av flere 

raser, blant annet Welsh Corgi Cardigan.  

Kurset arrangeres på Lunner, Viken fylke.  

Adresse: Rypsekkvegen 7, 2730 Lunner.  

 

Kurset har en teoretisk og en praktisk del. Fredag kveld møtes vi på Teams 

for en grunnleggende innføring, før vi møtes fysisk kl 10-17 lørdag og 

søndag.  

 

Pris på kurset vil være kr 1100 for medlemmer og kr 1600 for ikke-

medlemmer.  

På grunn av smittevernhensyn vil det være begrenset antall plasser.  

NWCKs egne medlemmer vil ha prioritet.  

 

Bindende påmelding med navn, tlf og epostadresse til info@corgi.no innen 

09.04-2021.  

Betaling til kontonummer: 0530.28.84880.  

Merk betalingen med kynologikurs og navn.  

 

NWCK tar forbehold om at kurset kan avlyses på kort varsel dersom 

smittevernhensyn tilsier at kurset ikke kan avholdes.  

 

Kursdeltakerne må selv sørge for overnatting.  

 

Hoteller i nærheten (ca 10 minutters kjøring) er Sanner Hotel og Granavolden 

Hotell, begge på Gran. Det er også flere muligheter på Hønefoss og på 

Gardermoen som ligger ca 30 minutters kjøring unna kurslokalet.  
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 PARINGER 
 

     Pembroke 
 
 
Far: Amansi Valentine 
Mor Welincha's Zafira Zena  
 Parret 24. og 26. jan. Forventer valper 28.mars. 
Henv.: Kennel Welincha v/Ragnhild Belgen 
 Eikebergveien 55, 1860 Trøgstad 
 Tlf 952 14 398 welincha@online.no 
 
 
Far: Welincha's Jellybean Kettu 
Mor Bertley Indian Summer  
 Parret 28 jan. Forventer valper 1.april. 
Henv.: Kennel Welincha v/Silje Marie Belgen 
 Eikebergveien 55, 1860 Trøgstad 
 Tlf 952 14 398 welincha@online.no 
 
Cardigan: Ingen parringer innmeldt 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
N uch Bytham Holy Babsi, 8.8.2020 

 

Eier: Trude Brenden 

Oppdretter: Jane Serigstad 

 



 

 

 

                  

 

 

 
 
  

 
Hannhund Tispe 

 
  

 
Hannhund Tispe 

 
1 
2 
3 

  
5 
6 
7 
8 

  
  

11 
  

13 
 

 

   

2021 
PEMBROKE 

 

2021 
CARDIGAN 

    

   

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Returadresse: 

NORSK WELSH CORGI KLUBB 

c/o Anita Bjørnstad 

Kvernbakken 31 

1414 Trollåsen 


