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Dette nummeret av Corgipost kan vi kalle et helsenummer. 
Resultatet av den store undersøkelsen som ble foretatt i samarbeid med professor 
Frode Lingaas og NVH foreligger.  
Vår tidligere leder Nina Ramberg har laget en sammenfatning av den til dette til CP. 
Undersøkelsen vil i sin helhet bli tatt inn på vår nye hjemmeside: www.corgi.no  
etter at dette nummeret av Corgipost er sendt ut. 
 
Vi har fått flere brev fra våre medlemmer som tar opp helsen på hundene våre; er 
de så friske som vi påstår?  Noen av disse kan dere lese her i dette Corgipost. 
Svaret har vært at vår generelle oppfatning er at vi har sunne og friske hunder som 
blir gamle uten for store plager. Men at vi på bakgrunn av resultatene fra 
helseundersøkelsen vil ha fakta å kunne bygge svarene våre på. 
 
Konklusjonen på helseundersøkelsen er at vi har to friske raser.  
Vi har også fått Astrid Indrebø, veterinær, Norsk Kennel Klubs fagsjef, dosent ved 
NVH og president i FCIs Breeding Commission, til å lese igjennom brev fra 
medlemmene våre samt den store helseundersøkelen vår, og hennes svar finnes 
som to artikler presentert i dette nummeret. 
 
Det kan alltid finnes områder som kan forbedres, og svarene i helseundersøkelsen 
vil være med på å kartlegge om vi må sette inn tiltak eller kanskje drive et større 
opplysningsarbeide på enkeltområder. 
NWCK har nedsatt en gruppe bestående av Ingrid Prytz Ohm, Anne Indergaard og 
Leif-Herman Wilberg som skal arbeide med RAS(rasespesifikke avlsstrategier) som 
er en del av Raseforvaltningen som NKK har overlatt til raseklubbene. Arbeidet 
deres skal være ferdig 01.10.2014.  
Helseundersøkelsen vil være et av deres arbeidsdokumenter og vi ser frem til 
arbeidsgruppens resultater og anbefalinger.  
NÞrmere forklaring om RAS finnes i Astrid Indrebßs artikkel òHelse hos Corgiò. Her 
finnes også de anbefalinger NWCK har i forbindelse med avl i dag i tillegg til at 
hundene bør ha vært utstilt og oppnådd en premiegrad som viser at den er en god 
representant for rasen. 
Vi henviser også til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett som vi som 
medlemmer er pålagt å følge. 
 
En riktig god sommer ønskes dere alle!                                      Rita  

http://www.corgi.no/
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Denne utgaven av Corgipost har vært mer arbeidskrevende enn normalt, mye 
pga. mye innkommet stoff, og det er jo gledelig! Det vil dreie seg mye om helse 
i dette nr. Styret har fått samlet sammen data fra helseundersøkelsen om 
corgirasene i Norge, noen medlemmer har kommet med sitt personlige syn på 
corgiens helse, og så har Astrid Indrebø v/NKK skrevet to artikler om Corgiens 
helse og generelt om hund og HD.  
 
Mange styremedlemmer har takket for seg og blitt erstattet med nye, det krever 
presentasjoner, vi lar disse få gjøre det under "Nytt fra styret" denne gang. 
Annet nytt fra styret er å lese under" Lederen har ordet", ved vår nyvalgte leder 
Rita T. Wilberg.  Våre nettsider, Corgi.no har også fornyet seg,  det har nok de 
fleste med nettilgang allerede fått med seg, takk til Christine Sonberg som har 
tatt på seg jobben med å holde sidene oppdatert. I corgipostredaksjonen har 
det også blitt en endring: André har gått ut av redaksjonen og inn ønskes 
velkommen Elisabeth C. Waksvik. 
 
To aktiviteter ble avviklet i corgiklubben i begynnelsen av juni: Corgiens dag og 
Hundens dag (Slottsmarsjen). Begge ble nevnt med dato i forrige nr av 
Coprgipost, men ting trenger nok å minnes om med litt større bokstaver dersom 
man vil ha mange deltagere på arrangementene. I den forbindelse har det vært 
litt diskusjon innad i klubben om det er tilstrekkelig med å bruke nettsider og e-
post eller om ekstra brev skal sendes ut (som før) til medlemmene. Uansett så 
har vi i dette nr. oppfordret på nytt medlemmene om å sende sin e-postadresse 
til klubben så styret får beste muligheten til å informere raskt. Dette gjør det 
også lettere å sende info-brev til de uten e-post, når dette antallet blir 
begrenset. 
 
Med dette ønskes en riktig god sommer, og husk at det kan bli for varmt i bilen 
for hundene også inne i et parkeringshus om sommeren! 
 
Richard Gjersøe  
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Vi presenter her nye medlemmer av styret og utvalg, samt de 

som har sittet en stund: 

 
Rita Tilley Wilberg, styreleder: 

Hei, jeg heter Rita og er nyvalgt leder av Norsk 
Welsh Corgi Klubb. Jeg er tannlege av yrke og 
jobber på hjemstedet mitt som er Sørumsand. 
 
Min første pembroke fikk jeg i 1973. Sammen med 
min mann og datter driver jeg oppdrett av Welsh 
Corgi pembroke med kennelnavnet Siggen. 
Jeg har fire barn og fire barnebarn, alle har hund. 
Fire generasjoner i vår familie har vært/er pembroke 
eiere. 
 
Som leder av Norsk Welsh Corgi klubb ønsker jeg 
en åpen dialog med alle medlemmer og håper 
derfor at vi kan snakke sammen slik at det blir til og 
med hverandre og minst om hverandre. Ris, ros og 
konstruktiv kritikk tas i mot, men det som ikke kan 
sies åpent bør bli usagt. Corgiklubben er kjent for å 
være en romslig klubb med god høyde under taket. 
Det er min intensjon at det fortsatt skal være slik.   
 
Håper dere alle vil være med meg på å bevare det gode miljøet i klubben vår og 
delta på både offisielle og uoffisielle arrangementer som vi legger opp til. Følg med i 
Corgipost og på vår nye, flotte hjemmeside. 

 

 

 
Anne Ingerigtsen, nestleder: 

Anne er nå nestleder i styret etter 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, senest og lengst som sekretær. Så hun har 
svaret på det meste innenfor lover og regler. Anne bor 
på Majorstua i Oslo sammen med sine to 
pembrokehanner Trotter og Zippen. 
  

STYRET INFORMERER  
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Annette Kronholm, kasserer: 

Hei J 
Jeg heter Annette Kronholm og er nyvalgt 
kasserer i Norsk Welsh Corgi Klubb. Jeg er 
utdannet økonom og jobber i dag sammen 
med samboeren min i Fredrikstad. 
Jeg har pr i dag ingen hund men jeg har 
vært med som frivillig i mange år. Det er det 
tidligere kasserer, Eva Kronholm og Sverre 
Randen som har æren for. I begynnelsen 
var jeg med fordi det var hyggelig å gjøre 
noe sammen med familien min og etter 
hvert er jeg med fordi jeg treffer så mange hyggelig mennesker.  Og så moro jeg 
syntes det var å ha ansvaret for kiosken på de forskjellige utstillingene. 
 
Men nå skal jeg prøve å fylle skoene etter moren min og dra land og strand rundt 
med pengeskrinet mitt. Det skal nok bli noe helt annet enn å sitte som skriver, som 
jeg også har gjort ett utall gangerJ 
 
Gleder meg til å være med å bidra for klubben vår det neste året ï det skal bli et 
spennende og lærerikt år. Jeg er full av ideer og håper at noen av dem lar seg gjøre 
å gjennomføre J 
 
Ønsker dere alle en riktig god sommer! 

 

Per Morten Aarak, sekretær: 

Dette er mitt første tillitsverv i corgiklubben, frå før har 
eg hatt mange år i ulike verv i den lokale hundeklubben.  
Eg arbeider offshore som ingeniør på Troll A-plattforma, 
bur i Nedre Vats i Nord-Rogaland, og er gift med Ingrid 
Prytz Ohm. Me har hatt Welsh Corgi cardigan sidan 
1994, og har drive oppdrett av cardigan og border collie 
under kennelnavnet All Trade.  
Min hunde-cv inneheld fleire år i Forsvaret med 
vakt/patruljehund og narkotikahund. Brukshund- og 
lydighetskonkurransar har det også blitt ein del av. I dei 
seinare år er det med gjetarhund (border collie), og 
rundt utstillingsringen med corgi eg er å treffe. 

 

 

Synnøve Miltvedt, styremedlem:  

Hei, jeg har hatt corgi siden 1977. Jeg ble fort bitt 

av basillen, og har vært aktiv i corgimijø siden da. 

Etter hvert fikk jeg kennelnavnet òStompenò 

sammen med min mann. Nå har jeg hatt 16 

valpekull, og kommer sikkert til å ha flere. Jeg har 

vært med i corgipost i flere år og i flere omganger. 
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Deretter har jeg sittet i utstillingskomiteen. Nå er jeg med i styret.  

Det med hund er en livsstil, og har gitt meg mange fine stunder, venner og flotte 

turer til det store utland. 

  

Hilde Elisabeth Mathisen Sørvik, varamedlem: 

Er ikkje så lett det der å skulle presentere  seg sjølv for «heile verda» i corgipost. 
Men me gjer eit forsøkJ. Eg, det vil sei Hilde og nytt varamedlem i styret, er busett 
på Bømlo, ei øy mest så langt vest du kan komma i øyriket før England. Her har me 
nydeleg natur, mykje skog og mykje skjergard. Ikkje så mykje fjell men høgste 
toppen er på ca. 370 moh.  
 
Hund har eg «hatt» så lenge eg kan hugse.. hadde ein hundegal bestefar, som nok 
er skuld i mi interesse også J Han drog til Bergen rett etter krigen for å besøke 
slekt, og kom heimatt med ein reinrasa Rottweiler kvalp, kjøpt av ein tysker. For 
heile 300 nkr. Direkte import. Etter  historien å døme vart ikkje bestemor like 
bergtatt !! Men hunden vart verande, fekk namnet Sonja, og var sterk som ein okse. 
Oppigjennom oppveksten min, var det fleire hundar innom. Det var eit anna syn på 
hunden den gong. Passa den ikkje «inn» vart den raskt bytta ut. Ingen tenkte på 
innlæring osv. «Fekk» min fyrste hund (om ein kan sei det slik) i 5 års presang av 
bestefar. Han hadde gløymt det ut at eg hadde fødselsdag, og eg måtte jo få noko !! 
Det var ein blandingskvalp; Border Collie, buhund og litt av kvart. Svart med kvit 
stjerne i brystet. Cora heite ho. Hadde utruleg mykje gøy med henne. Drog med på 
akebrett om vinteren og var med meg på turar i skog og mark.  
 
Så blir me vaksne og kan bestemme 
sjølv J Eg ville ha STOR hund J 
Det har eg hatt, og funne ut at det er 
vanskeleg med stor hund og mange 
små born. Så for nokre år sidan, 
nærmare 2007, hadde eg eit 
djupdykk i hundeleksikon. Det måtte 
vel vere ein rase som hadde alt eg 
såg etter ? 
 
Og som dei so kjenner meg no veit, 
me landa på Corgi. Og då spesielt 
Cardigan. Fekk kome på besøk Til 
Kennel All Trade og Ingrid. Skulle berre helse på hennar hundar. For å vere sikker 
på valget mitt. Og DER.. var det søtaste, herlegaste, finaste vesen eg hadde sett.. 
NELLY.. då var ho 10 mnd og sjarmerte meg i senk..  
Sidan har det gått slag i slag. Eg har gått på Kurs i aust og vest, Oppdrettarskolen, 
Spor kurs, Agility (har faktisk vunne ein konkurranse også) Lydighetskurs...men 
mest av alt så er eg hekta på Utstilling. Er så utruleg kjekt å treffe alle andre corgi 
eigarar rundt ringen. Ha sosialt samvære, diskutere opp og ned...og ikkje minst få 
sjå alle dei flotte representantane for vår rase. 
 
I kvardagen er me korkje nybada eller flotte på det J då er det for hundane å vere 
med i skogen(har ein mann som trenar dagleg, eg er utskjemd..) Mate hønene, (og 
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ete litt hønse skit) Fisketurar, og no er det jo sommar med campingturar, har alltid 
heile flokken med. Eller rett og slett berre vere sofa gris !!Flokken i dag tel 5 stk 
cardigans. 3 heimebuande born, frå 2,5 år til 12 år. 6 stk høner og to kattepusar. Og 
Nei, kattar og høner er ikkje med på Campingtur J 
 
Dette var litt om meg og mitt.  Takkar for tilliten og håpar eg kan gjere litt nytte for 
meg, som varamedlem i styret 
 
Elisabeth Cesilie Waksvik, redaksjonsmedlem: 

Hei! 
Jeg heter Elisabeth og det er jeg som har 
kennel Sira`s Saint i Stavern i Vestfold. Jeg 
fikk min første corgi cardigan i 2008 og etter 
det har det økt i hunder og gode samarbeid.  
Jeg ser frem til å kunne bidra innenfor 
klubben med  Corgipost. Håper dere alle 
lesere får en flott sommer og håper jeg kan 
bli bedre kjent med flere av dere.  
 
God sommer, hilsen Elisabeth og  
SS-klanen. 

 

Kyrre Eirik Øien, redaksjonsmedlem: 

 Jeg heter Kyrre bor  
på Klepp i Rogaland 
sammen med tre 
Pembroker, Jane og to barn. Jeg kom med i redaksjonen i 
2010.  Jeg arbeider til dagligt som IT Manager i 
Freudenberg Oil & Gas. 
Jeg og Jane fikk vår første Corgi i 2007,men Jane har vokst 
opp med corgi. Vi reiser en del på utstillinger. Det er Jane 
og svigermor Irene som tar seg av Corgiting. 
God sommer til alle! 
 
Richard Gjersøe, redaktør:  

 
Hei, jeg har levd med corgier siden 1987 og vært 
aktiv i klubben de siste 10-15 årene. Bor i Drøbak og 
er gift med Gry Moen, som har vært aktiv enda 
lenger. Jeg hadde hund også i barndommen så jeg 
vet nesten ikke hvordan det er å leve uten! Til daglig 
jobber jeg som kjemiker i industrien. Ellers, utenom 
hundeholdet, bedriver jeg litt skyttersport, 
mosjonerer, og har hus og hytte å sysle med.  
Nå har jeg gått på en ny runde som redaktør av 
Corgipost, så da er det rimelig fyllt opp! (Men et 
glass øl innimellom blir det vel fortsatt også tid til å 
fylle opp håper jeg)  
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Protokoll fra årsmøte i Norsk Welsh Corgi Klubb 
20.03.2013 

 
Det var 16 stemmeberettigede under sakene 1-6 og 17 stemmeberettigede under 

sakene 7-10. 

1.  Innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

2. Valg av møteleder  

Silje Katrine Bjarkøy ble valgt som møteleder 

 

3. Valg av referent og 2 til å underskrive protokollen  

Nina Ramberg ble valgt som referent. Annette Kronholm og Grethe 

Skorpen til å undertegne protokollen.  

 

4. Valg av tellekorps 

Julie Wilberg og Richard Gjersøe ble valgt som tellekorps. 

 

5. Årsberetning 2012 

 Møteleder leste opp aktivitetene som styret har hatt i 2012. Hun orienterte 

 også litt om ny hjemmeside for klubben. 

 Punkt 7 i årsberetningen: Registrerte hunder i følge NKKs lister: 

 Cardigan: 55 

Pembroke: 80 

 Årsberetningen ble enstemmig godkjent med kommentarene fra Anne 

 Ingebrigtsen på at årsberetningen skulle ha vært godkjent og underskrevet 

 av styret før den ble lagt frem for årsmøtet. 

 

6. Regnskap 2012 

 Kasserer gikk igjennom regnskapet. Revisors beretning ble lest opp av 

 kasserer. 

 Regnskapet for 2012 ble enstemmig godkjent. 

 

7. Budsjett for 2013 

 Budsjett for 2013 ble enstemmig godkjent. 

 

8. Kontingent for 2014 

 Styret foreslo at kontingenten forble uendret.  Dette ble enstemmig 

 godkjent. 

 

9. Innkomne forslag fra medlemmene 

 Styret mottok ikke forslag fra noen medlemmer 
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10.  Innkomne forslag fra styret 

  10a)  Godkjenning av nye lover ï mindre endring 

De nye lovene ble enstemmig godkjent med de endringer som er 

beskrevet i innkallingen. 

 

10b) Fastsettelse av godtgjørelse i NWCK 

Forslag til godtgjørelse ble enstemmig vedtatt. 

 

11. Valg 

Nytt styre er som følger: 

Formann:  Rita Tilley Wilberg  Ny valgt for 1 år  

Styremedlem:  Annette Kronholm  Ny valgt for 2 år  

Styremedlem:  Per Morten Aarak  Ny valgt for 2 år  

Styremedlem: Anne Ingebrigtsen  Gjenvalg for 2 år  

Styremedlem: Synnøve Miltvedt  Ny valgt for 1 år  

1.varamedlem:  Hilde Mathiesen  Ny valgt for 1 år  

2.varamedlem:  Ingen kandidat  

 

Revisor:   John-Per Haugstad  Ikke på valg  

Vararevisor:  Maren Mathiesen Wilberg  Ikke på valg  

Redaksjonskomite: Richard Gjersøe   Gjenvalg for 2 år  

  Kyrre Eirik Øien   Ikke på valg  

  Elisabeth Waksvik  Ny valgt for 2 år  

 

Valgkomité : Ikke på valg 

Leif-Herman Wilberg  

Gry Moen  

Ingrid Prytz Ohm  

Varamedlem:  Anne Christoffersen  Gjenvalg 1 år 

 

 

Sørumsand  20.03.2013 

 

____________________       ______________________ 

Annette Kronholm    Grethe Skorpen 

Sign.      Sign. 
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ETTER ÅRSMØTET, 
 

-ble det en matbit og litt kake og kaffe.  Tillitsvalgte skulle takkes av og premier 

deles ut.  

Nina Ramberg takkes av som leder ,    Eva Kronholm som kasserer 
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-og Silje Bjarkøy 

som styremedlem 

 
 

 

Deretter vanket det heder og 

ære, vandrepokaler og priser 

for fjorårets plasseringer
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På tur til:  
I vinter slo vi til på et 
forslag om å bli med på tur til Crufts, 
Storbritannias eller kanskje verdens 
mest prestisjefylte hundeutstilling. Når 
to andre par, som hadde vært med 
flere ganger tidligere skulle være med 
som kjentfolk, ble det en fin anledning 
for et par førstereisende å se på dette 
showet. 
 
Turen til Birmingham ble riktignok noe 
kronglete, siden undertegnede hadde 
fått den lyse ideen å ta tog fra flyplassen Stansted, siden det ikke gikk noe 
direkte fly fra Norge. Etter mye av og på, leting etter rett perrong, taxi 
mellom stasjoner etc. så kom vi da fram (og tilbake) til slutt. Men det hadde 
kanskje vært bedre å vente rolig et par timer på en transferflyplass i stedet! 
 
Utstillingen lå noe utenfor sentrum av Birmingham, som for øvrig er nest 
største byen på øya. Crufts Dog Show går over 4 dager og er fordelt på 5 
kjempehaller, hver større enn Dogs4All. I alt 27.000 hunder, hvorav 113 
Cardigan og 187 Pembroke var påmeldt. 145.000 utstillere og besøkende 
var ventet disse dagene. Rundt ringene var det ganske god plass og lett å 
følge med for tilskuerne. Men utstillingen er også kjent for sitt enorme antall 
salgsboder (over 800 stk), der det kan kjøpes det meste som lages i verden 
av hundeting. Man bør helst ikke være redd for folketrengsel dersom man 
skal gå en runde der! 
 
 
 
Beste Cardigan ble hannhunden Am 
Ch Yasashiikuma Telltail Dbledare, 
og beste Pembroke, Ch Stadwen 
Spartakus. 
 
Flere bilder følger! 
 

Richard Gjersøe /Gry Moen 
              Best in show ble til slutt en Basset
              Griffon Vendeen (Petit), CH  
              SOLETRADER PEEK A BOO. 
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          Corgishop, her gjaldt det å være tidlig ute! 

   Norske corgivenner ringside                                                                                        
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Streng kontroll ved 
lufteutgangene! 
 
 
 
 
 
 

 

Trengsel i salgshallene 

 

 

 


