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MEDLEMSBLAD FOR  

NORSK WELSH CORGI KLUBB  

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  

Formann: Olav Hedne  

  64 94 10 83 (p) 

  ohedne@online.no  

Viseformann:  Mette Ekern          
32 13 42 95 (p) 92 05 67 24 (m)  

metteker@online.no  

Kasserer: Eva Kronholm 

  63 98 02 09 (p) 90 61 82 68 (m) 

  sranden@online.no 

Sekretær: Anne Ingebrigtsen   

22 69 22 08 (p) 90 17 50 26 (m) 

 annecito@online.no 

Styremedlem:  Silje Kathrine Bjarkøy  

   91 57 12 57 (m) 

  skbjarkoy@gmail.com 

1.varamann: Nina Ramberg       
Og styrets 64 94 59 42 (m)                  

rep i cp  nramberg@online.no            

   

2.varamann:  Siri Alnæs 
  63 97 69 92(p) 

  kebenfro@online.no 
 

REDAKSJONSKOMITE: corgipost@corgi.no 

Andre Kragset: 47 80 85 85 

Kyrre Øien : 91 35 68 99 

Richard Gjersøe :41 32 25 90 

                
KONTAKTPERSONER:   
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

Vestlandet: Bente Espevold  99 04 77 00  
Trøndelag: Hanne Tvestad 

VALPEFORMIDLER: Ragnhild A.Vig   61171062 / 99618444 

     rastri@online.no 
 

 

  

   

 

       CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

Ca.  Februar 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

15. september 10 

 

 

Manusadresse er: 

Andre Kragset 

Indrehovdevegen 21 

6160 Hovdebygda 

e-post: 

corgipost@corgi.no 

 

 

ANNONSEPRISER: 

 

1/1 side:  kr 200,- 

½   side:  kr 100,- 

1/1 side i alle 4 utgaver: 

kr 600,- 
 

KLUBBENS  

HJEMMESIDE:  

http://www.corgi.no/ 

Klubbens adresse er: NWCK, Postboks 5239  Majorstua, N-0303 Oslo 

Organisasjonsnummer: 981 233 220 

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

Medlemskap koster kr 390,-inkl. medlemskap i NKK 
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Det er i år 40 år siden klubben ble stiftet.  Vi kan altså jubilere litt i år, men 
hvordan ?  Vi får se om vi kan finne en anledning til å markere dette på en 
eller annen måte.  Det vil si at vi ikke har annet enn litt tankevirksomhet 
gående i anledningen.  
 
I mange år var våre sommeraktiviteter lagt til områder i Ås ï først hadde vi 
spesialutstillinger på Breivoll og seinere diverse sammenkomster på Follo 
Brukshundklubbs område på Berg ved Årungen. Vi hadde flere år 
sammenkomster der på St. Hanskvelden med grilling og litt aktiviteter for 
og med hundene. I år er vi tilbake der med Corgiens dag.  Hvor fornuftig 
det er, vil vise seg på fremmøtet.   
 
Etter hvert har klubbens aktiviteter og utstillinger flyttet på nordsiden av 
Oslo. Det er vel også naturlig at så skjer for medlemsmassen i Oslo-
området er vel noe større på den siden av byen. Jeg savner likevel et 
område som vi brukte så ofte som mulig slik at vi kanskje følte sterk 
tilhørlighet til det. Blaker Skanse kan kanskje bli et slikt sted som gir oss 
sterkere tilknytning til enn hvor som helst ellers. 
 
Når jeg dveler litt ved steder for mer sosialpregede uteaktiviteter, reiser jeg 
også spørsmål om vi har nok frivillige sjeler som kan dra sammenkomstene 
i havn.  Likeså er det vel betimelig å spørre om det er nok interesse for 
slike sammenkomster.  Personlig har jeg i seinere tid ikke hatt anledning til 
å følge med i dette, men jeg tror interesse og aktiviteter var større i tidligere 
år. Tidene forandrer seg og det er mange ting som drar veksler på 
frivilligheten og mange nye ting som også kommer til av sosiale 
engasjement i konkurranse med klubbaktiviteter. 
God sommer og vel møtt på Frya 3. september.          
       Olav  
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Hei alle sammen, her kommer noen velvalgte ord fra meg som 
debuterer i denne spalten. 
 
For bare 3 år siden ante jeg ikke at det fants en fantastisk rase, 
nemlig corgimennesker, men det var av den naturlige årsaken at jeg 
ikke hadde corgi. Jeg hadde ikke oppdaget gleden ved disse 
fantastiske vesenene, som vi med rett kan kalle menneskets beste 
venn. Og det var da naturlig at jeg ikke viste at det fantes 
corgimennesker i andre enden av båndet. 
 
Det var med skrekkblandet fryd jeg og Stine Therese troppet opp på 
Frya leir for 3 år siden med en 3 måneder gammel cardiganvalp og 
møtte andre som hadde oppdaget det samme som oss, CORGI ER 
FANTASTISK!  
 
Så når vi samles i september på Frya på ny er det noe vi virkelig ser 
frem til, og tenk at klubben alt er 40 år. En klubb med en stolt 
historie som vi skal viderebringe i minst 40 nye. En klubb som er 
meget inkluderende med mange fine mennesker og hunder. 
 
Når man ser litt bakover har vi nå passert både utstillingen vår 
sammen med Boxerklubben og Corgiens dag, begge svært 
vellykkede arrangementer. Jeg vet ikke så mye om hvordan det var 
på Corgiens dag men husker ennå med gru tilbake på de mange blå 
gradene vi hadde som parkeringsvakter ved Letohallen. Og ikke nok 
med at det var beinkaldt, ALLE skulle minne oss på hvor kaldt det 
varJ Nei la oss håpe på en fantastisk sommer med lite flått, mye 
pent vær og fine dager sammen med våre firbente venner!  
Ha en riktig fin sommer     Andre Kragset 
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Nytt styre er godt i gang med flere aktiviteter som vi håper alle 
medlemmene skal få glede av framover. For nærmere informasjon om det 
nye styret, se på presentasjonen av oss et annet sted i bladet. 
 
Noen av de tingene vi jobber med er å få på plass klubbens logo. Denne vil 
være på plass innen jubileumsfeiringen. Det er bare å glede seg. Den blir 
flott !!! 
 
Andre Kragseth har sagt ja til å være ny redaktør av Corgipost og klubbens 
hjemmeside. Vi ønsker han lykke til med arbeidet. Husk å send inn 
informasjon til Andre straks du har noe. Jo fler som bidrar, jo mer 
spennende blir bladet J. 
 
Ny utstillingskomite er på plass og den består av Synnøve Miltvedt, Rita 
Wilberg, Leif Herman Wilberg, Sverre Randen, Ulf Bråthen og Silje Bjarkøy 
(styrets representant), så da kan vi glede oss til mange fine utstillinger i vår 
regi fremover. 
 
Ikke glem nødvendige tabletter 
mot Revens dvergbendelorm og 
rabiesvaksinen hvis du skal ha 
med vofsen over grensen til 
Sverige i sommer. 
 
Styret ønsker dere alle en flott 
sommer med mye hundekos og 
gøy J,  
 
Sommerhilsen fra Styrets 
representant Nina Ramberg  

 
 
 
 
 
 
 
 

STYRET INFORMERER  



 7 

 

 
 
Vi har dessverre ingen som har tatt stafettpinnen denne 
gangen. Men Vi tar gjerne imot bidrag til neste utgave. Kontakt 
oss på corgipost@corgi.no  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:corgipost@corgi.no
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Utstilling i Letohallen  

 
I år var det i sammarbeid med Boxerklubben vi skulle holde 
dobbelutstilling, og stedet var Letohallen. En meget kald 
februarhelg var vi på plass. I år slapp vi heldigvis unna 
askekaos slik som vi hadde i fjor. 
 
Med en fin og god dugnadsgjeng fra begge klubber var hallen 
klar fredagskveld, dugnadsoppgavene var godt fordelt mellom 
begge klubber på begge dager. Undertegnede stilte som 
parkeringsvakt begge dagene og kan virkelig skrive under på 
at vinteren var streng i år. Og for å gni det inn var det ikke rent 
får som skulle minne oss på parkeringsplassen på tempera-
turen som var godt under 20 blåJ Men i utstillingshallen var 
det heldigvis en mye bedre temperatur og høy stemning. 
 
Lørdagen var det Boxerklubben som stod som offisiell 
arrangør, og som dommer på corgirasene var det vår egen 
Anne Indergård som dømte, se i bildekavalkade for BIR og 
BIM. 

  
 

Andre Kragset 
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BIR og BIM Lørdag 

BIM: Siggenôs Kosakk ï BIR: Siggenôs Hazel 

 

BIM: Blåtirans Daisy Dagdivare ï BIR: Cymraeg Ci Golddigger 
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BIR og BIM Søndag 

 
BIM: Adonisô A Noble Lad BIR: Cardigardenôs Dion Côs Melody 

 

BIR: Siggenôs Kosakk ï BIM: Siggenôs Uptown Girl 
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Styret 2011 

Olav Hedne 

Olav kom inn i styret allerede rundt 1980 

første gang og har hatt formannvervet 3 

ganger.  Han er vel med sine ca 80 år å 

regne som 7. far i huset. I perioder har han 

vært nokså aktiv i klubbarbeidet og en må 

vel regne med at nærmeste tida vil være en 

avsluttende kariære. Siste store sprell blir 

vel når han skal dømme årets spesial på 

Frya 

Mette Ekern 

Mette er viseformann og har 1 år i styret 

bak seg. Mette er lærer på en ungdomskole 

og bor på en gård i Åsa på Ringerike. Der 

har hun i mange år dyrket urter av 

nærmest alle slag. Derav kennelnavnet 

Urtebakken. Mette bor sammen mannen 

sin John og sønnen Sigurd i tillegg til 

pembroketispene Maia, Kathinka og Lotte.   

 

Eva Kronholm 

Eva er klubbens kasserer.  Hun ble valgt 

inn for to år i 2009. Eva har sittet i styret i 

nærmere ti år og er dreven i styrearbeid. 

Eva finner du stort sett i sekretariatet på 

utstillinger og bak vaffeljernet og 

kaffetrakteren på egne arrangemeneter som 

Spesialen og Corgiens Dag. Eva bor på 

Kløfta sammen med Sverre og de to 

tidligere nevnte pembrokene, ,Gwen og 

Tailer. 
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Anne Ingebrigtsen  

Anne er sekretær i styret og har lengst 

fartstid av alle. Anne har sittet i styret i 

klubben i nærmere 30 år og har gjennom 

tidene innehatt flere posisjoner i styret. 

Anne har kontroll på alle papirer og 

regler. Hun bor på Majorstua i Oslo 

sammen med sine to pembrokehanner 

Trotter og Zippen. 

 

Silje Kathrine Bjarkøy  

Silje er styrets representant i 

utstillingskomiteen og var ikke på valg i år. 

Hun sitter på 3. året. Silje er journalist og 

jobber i NRK. Hun bor i Oslo sammen med 

cardiganhannen Pelle. 

 

 

 

 Nina Ramberg 

Nina er styrets representant i 

Corgipost og er valgt inn i styret som 

vararepresentant for ett år. Nina ble 

eier av en Cardigan for første gang i 

fjor etter å ha vært på standen til 

NWCK under Dogs4All i 2009. Hele 

famlien falt pladask for disse 

fantastiske hundene J. Ellers bor hun 

i Ås med familien og jobber i Oslo  
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Siri Alnæs 

Siri har nå gjort come-back i 

styret, som 2.vararepr. Hun var i 

styret, bl.a. som nestleder, i 90-

årene, men er vel mest kjent for å 

holde styr på det meste i 

sekretariatet ved klubbens mange 

utstillinger. Siri har vært en 

bærebjelke i klubben i mange år.     

 
 

 
 
 
 

Eva og Marit i arbeid under spesialutstillingen på Blaker 
Skanse i 2009. Flinke damer!
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NORSK WELSH CORGI KLUBB  

Protokoll fra 

ÅRSMØTE 12. MARS 2011 

 

Formannen ønsket de 20 fremmøtte medlemmene velkommen 

1. Innkalling og dagsorden.  Godkjent 

 

2. Valg av møteleder. Rita T. Wilberg 

 

3. Valg av protokollføre Anne Ingebrigtsen 

 To til å undertegne protokollen: Grete  Hedne og Gry Moen. 

 

4. Valg av tellekorps: Richard Gjersøe, Nina Ramberg, Rolf Brunsnes. 

 

5. Årsberetning 2010. Godkjent med følgende tilføyelse: Registrerte hunder i 

2010: 42 cardigan ï 73 pembroke. Det er registrert 15 nye champions. 

 

6. Regnskapet med revisors beretning. 

Revisors beretning ble lest opp. Kasserer gikk igjennom regnskapet, enkelte 

spørsmål. 

Det kom henstilling om at en vesentlig del av bankinnskuddene ble satt av på høy- 

rentekonto med disposisjonsrett med to (2) underskrifter. Regnskapet godkjent og     

styret tildeles ansvarsfrihet. 

 

7. Forslag til budsjett for 2011.  Godkjent. 

 

8. Kontingent for 2012. Kr. 200,- godkjent. 

 

9. Innsendt forslag. Diskusjon. Nina Rambergs forslag vedtatt: Styret oppnevner 

en komité som gis i oppdrag å utrede forslag til kjøp- eller leiealternativer for 

lagring- og oppholdsområde for NWCK mht kostnader og løsninger. Styret legger 

forslaget fram for neste årsmøte.  
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10. Innkomne forslag fra styret. Ingen. 

11. Valg. Valgkomiteens innstilling ble fulgt: 

 Leder:      Olav Hedne ï for 1 år 

 Styremedlem:     Eva Kronholm ï for 2 år 

       Anne Ingebrigtsen ï for 2 år 

       Mette Ekern ï ikke på valg 

       Silje Kathrine Bjarkøy ï ikke på valg 

 1. varamedlem:   Nina Ramberg ï for 1 år 

 2.varamedlem:    Siri Alnæs ï for 1 år 

  Revisor:       John-Per Haugestad 

  Vararevisor:  Ragnhild A. Vig 

  Corgipost:  Andre Kragseth ï ikke på valg 

    Kyrre Øien ï ikke på valg 

    Richard Gjersøe ï for 2 år 

 Valgkomite  for 1 år 

  Gry Moen 

  Synnøve Miltvedt 

  Leif-Herman Wilberg 

  Varamedlem: Anne Christoffersen 

 

Trøndergruppas årsberetning/regnskap tatt til orientering 

 

Etter årsmøtet var det årsfest med deilig koldtbord laget av medlemmene samt  

høytidelig utdeling av championater og diverse utmerkelser. 
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Årsfesten  

 
-ble også i år avholdt i Tårnåsen aktivitetssenter på Kolbotn. Som i de 
senere år hadde vi festen som en forlengelse av Årsmøtet, en grei mulighet 
for medlemmene til å få med seg begge aktiviteter på samme kvelden. 
Årsfesten har mange års tradisjon i sin form, dvs. mat tatt med av 
deltagere, samlet sammen som en stor deilig buffet. Dette året var intet 
unntak, både kalde og varme retter, så vel som dessert og kaker hørte 
med, ikke å forglemme mye godt i glassene av alle styrkegrader. 
 

 
 

27 påmeldte møtte i år opp, det hadde vært plass til flere! Men det ble en 
kjempehyggelig fest, med de faste innslag som sanger ved bordet (i år 
hadde vi en nylaget!), et par taler, loddsalg og utdeling av trofeer for 
fjorårets prestasjoner i ringene. En særdeles hyggelig overraskelse vanket 
det til slutt for fire medlemmer: Vigdis Wærhaug, Siri Alnæs, Gry Moen og 
undertegnede. Disse var blitt funnet verdige av styret til å motta klubbens 
høyeste utmerkelse: Den kuperte hales orden. Seremonimester Leif H. 
Wilberg, sammen med Eva Kronholm og Synnøve Miltvedt i klubbens 
walisiske folkedrakter sto for den høytidelige seremonien. Ned på kne alle 
fire for å motta utmerkelsen! 
 
Denne festen er en veldig viktig del av klubbens sosiale aktiviteter, man blir 
kjent med andre medlemmer i festlig lag, så det er å håpe og anbefale at 
enda flere melder seg på neste år! 
 
Richard Gjersøe  
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Litt sang må 
man fortsatt 
ha med 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
 
Eks-leder Sverre Randen (til h.) 
fikk takk av påtroppende,  
Olav Hedne.  
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Fjorårets prestasjoner ble belønnet på rekke og rad, her mottar Rita 
Wilberg premier for årets pem-gullcorgier. Det ble både gullcorgi og BIM til 
Siggens. 
 
 

 
 
 
 
Det bankes, og man 
ber om ekstra 
oppmerksomhet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


