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MEDLEMSBLAD FOR  

NORSK WELSH CORGI KLUBB  

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  

Leder:   Rita Tilley Wilberg  

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

   rita@wilberg.info 

 

Nestleder:   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 Løken  

Varamedlem 2:                           Per Olav Ramberg  

  

REDAKSJONSKOMITE:  corgipost@corgi.no 
  

           

 

           

                
 

KONTAKTPERSONE R:  
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: 

15.09.2016 

 

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.410,-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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07.08   NWCK Morokulien, vår spesialutstilling 
   Dommere er Jeff Horswell cardigan og 

Andrew Brace pembroke 
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Nå nærmer sommerferien seg med stormskritt og to og firbente gleder 

seg til ekstra mye tid sammen. Skal vi reise med bil må vi huske på å 

sikre hunden vår, enten med bur eller med setebelter for hund. En annen 

viktig ting er at vi ikke må etterlate hund i bil på varme sommerdager. Se 

på tabellen nedenfor 

Tid Temperatur ute Skygge/sol Temperatur i bil  

08.30 14°C Skygge  19°C 

09.30 18°C  Skygge  38°C  

10.30 20°C Blandet  47°C  

11.30 20°C Sol  58°C  

12.00 23°C  Sol  62°C  

13.30 22°C Sol  85°C 

Og les hva Mattilsynet sier om hund i bil: 

«Hvert år utsettes hunder som er etterlatt i biler for overoppheting, noe 

som fører til store lidelser og i verste fall død. Kanskje er det ikke 

nødvendig å ta med hunden hvis du bare skal ut en snartur? Som regel 

har den det bedre hjemme enn i en varm bil. 

Dersom du må ta hunden med og forlate den i bilen, så parker i skyggen 

og ha vinduene åpne slik at det blir god ventilasjon. Husk at solen flytter 

seg, og at det raskt kan bli for varmt også i en bil som ikke står direkte i 

solsteken. Mange tilfeller av overopphetinger av hunder i bil skjer faktisk 

i overskyet vær, fordi eieren da ikke er så oppmerksom på faren for 

overopphetning. 

Husk at dyr, som mennesker, har behov for mer drikke når det er varmt. 

Skal du ut på en litt lengre tur, bør du alltid ta med en ekstra flaske vann 

til hunden og en skål den kan drikke av. Hunder svetter ikke på samme 
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måte som mennesker, og blir derfor raskt varme. I verste fall kan din 

firbente venn få heteslag. 

Den hyppigste årsaken til alvorlig overoppheting, er at luften inne i bilen 

mettes med vanndamp. Dyr kvitter seg med varmeoverskudd blant annet 

ved å pese. Når luftfuktigheten blir høy minker effekten av pesingen, 

siden fordampningen (som avkjøler dyret) hemmes.                       

Dersom hundens kroppstemperatur blir for høy, kan den få alvorlige 

skader i hjernen, hjertet, tarmene, leveren og nyrene, og kan i verste fall 

dø.»                                                                                                              

I skrivende stund har jeg fått vite at en kjent handler i Europa hadde fått 

ødelagt aircondition anlegget i bilen sin og 11 hunder døde i varmen i 

mai måned. 

Når dette leses har NWCK i vår avholdt flere arrangementer for 

medlemmene sine, fra medlemsmøte med gjennomgang av standardene 

for de to rasene våre, feiring av Hundens dag med treff på Folkemuseet 

på Bygdøy og Corgiens dag på Berg gård i Ås. Disse har vært vellykket 

og blir omtalt andre steder i bladet. Takk til medlemmene som stiller opp. 

Nå håper vi på rekordoppslutning om fellesutstillingen og fellesmiddagen 

med svenskene på Morokulien den 6.&7.august i år. 

Jeg har også vært deltaker på det europeiske raseseminaret i Danmark, et 

arrangement i forbindelse med utstillingen EuroCorgi-16. Se eget referat.  

 

Til slutt vil jeg ta opp et viktig etisk tema. Vi har dessverre oppdaget at 

medlemmer på sine private facebooksider omtaler andre medlemmer i 

negative ordelag og lar uoverensstemmelser og konflikter diskuteres på 

disse sidene. Styret i NWCK henstiller til alle medlemmer å vise medie-

vett og følge de etiske regler for publisering av innlegg. 

 

Styret mener at private facebook-sider i utgangspunktet ikke angår 

klubben, og at eventuelle uoverens-stemmelser/konflikter må ordnes opp 

i av de involverte seg imellom. Dette er et privat- rettslig anliggende. 

Klubben skal på ingen måte dras inn i en konflikt.  

Dersom dette skjer vil styret be om at innlegget blir strøket umiddelbart. 

 

Med ønske om en riktig god sommer!           Rita 
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Hei da var sommerutgaven av Corgipost med referater og 

reportasjer fra v¬ren og sommerens aktiviteter. 

Samt litt info fra klubben og Styret. 

 

Vinner av juleannonsen ble kennel Stompen. 

 Premie vil bli tilsendt til vinneren. 

 

TIL ALLE MEDLEMMER . 

Styret har besluttet ¬ sende ut neste utgave av Corgiposten elektronisk, 

alts¬ ikke p¬ papir. Julenr. vil bli sendt ut som vanlig papirutgave. 

Styret vil gjerne ha tilbakemelding fra v¬re lesere om hvordan dere 

ßnsker ¬ f¬ Corgiposten i fremtiden ï enten som papirutgave eller 

elektronisk. 

Ïnsker alle en fortsatt fin sommer.  

MVH 

Kyrre 
Send info kun til: corgipost@corgi.no  

Send inn helst som wor d- dokument I A5 , med 1,5 cm marg  

mailto:corgipost@corgi.no
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Corgiklubben trenger frivillige til å være på standen til klubben på Norsk 

Vinner 2016 den 19 - 20 november 2016. Veldig kjekk jobb!  

 

Styret trenger hjelp til å finne en ny plass til kontaineren og en 

henger. Det bør være mulighet til tilkobling til strøm. Er det noen av 

våre medlemmer på østlandet fortrinnsvis  i Akershus,Hedemark 

eller Oppland- området som har plass ,, vær så snill å ta kontakt med 

styref. 

Styret ber om at de som opplever å ha problemer med sine hunder i 

forhold til RAS gir beskjed til styret slik at vi kan ha en kontinuerlig 

oppdatering av RAS. 
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Til         

 Norsk Welsh Corgi Klubb      4. mars 2016  

 

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.  

I mellomtiden kan spørsmål rettes til helse@nkk.no.  

  

Med vennlig hilsen  

for Norsk Kennel Klub  

  

Kim Bellamy  

Avlskonsulent/Veterinær 
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HUNDENS DAG 28 mai. 

 

 

 
Vi vandrer i naturskjønne omgivelser 

 
Norsk Welsh Corgi klubb markerte hundens dag på Folkemuseet på Bygdøy med 

turgåing og medbragt lunsj. 

Vi har i de senere år hatt arrangementer på denne dagen som skal være med på å 

promotere rasene våre. 

Det er alltid hyggelig å treffe gamle kjente og nye medlemmer i klubben og denne 

gangen var begge deler representert. 
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Hundenes alder var fra 6 måneder til 9 år og vi var så heldig at vi kunne vise frem begge 

rasene. 

Flokken vår vekket oppsikt, og vi ble avbildet av utallige utenlandske turister og også 

av besøkende landsmenn. Det var ekstra hyggelig at mange kjente igjen corgiene, men 

det kan ha sin forklaring i dronning Elisabeths jubileum og all fokusering på hundene 

hennes i den forbindelse. 

 

Lunsjen ble inntatt foran stavkirken og det var pussig å se på turistene, halvparten av 

kameraene var vendt mot kirken, den andre halvparten mot oss. 

Takk til alle som var med på å gjøre vår versjon av Hundens dag så vellykket! 

 

 
 

 

 

Bildet viser noen av deltakerne under lunsjen 
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Elever gleder demente gjennom besøkshundprosjekt 
Corgier til nytte og glede 

 

Ved bruk av corgier som terapi og aktivitet har elever ved Hvam videregående skole 

gjennomført et skoleprosjekt ved et bofellesskap for demente. 

 

- Vi lærer å jobbe med mennesker og dyr på en annerledes måte. Vi får nyttig 

jobberfaring samtidig som vi lærer det som står på læreplanen, sier Tonje 

Landberg (18) 

- De eldre blir veldig glade når vi kommer og det føles bra å være med på å 

skape glede, sier Emilie Albrigtsen (17) 

Jentene er elever på VG 2, naturbruk, og har hatt hund som en del av undervisningen. 

Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen har jentene fullført kurs og blitt 

aktivitetsvenner. Kurset gir verdifull kompetanse og kursbevis som kan være nyttig å ha 

når man en dag skal søke jobb. 

 

-Vi har trent mye med corgiene på skolen og jeg vil si at de er veldig lydige, noe som er 

en forutsetning for at de skal fungere som besøkshunder, sier Emilie. 

-Størrelsen gjør at de er enkle å håndtere og rasen er trygg og glad. Det gode humøret 

gjør hundene utholdende i oppgaven, legger Tonje til. 

 

Hundene er lånt gjennom en avtale med Kennel Siggen og naturbrukslærer.  

-Vi får gode tilbakemeldinger fra oppdretter, men også streng beskjed om ikke lære dem 

alt mulig. Det er visst ikke ønskelig med en hund som sitter, ligger og ruller rundt i 

utstillingsringen, sier jentene, de flirer og legger til at begge hundene nå kan rulle rundt 

og ligge på kommando. 

-Vi synes det er veldig gøy å trene hundene. Vi har planer om en liten agilitybane på 

skolen og vi har lært grunnprinsippene for trening av hund. -Det viktigste er å være 

rolig og bestemt, ha tålmodighet og belønne med en gang hunden gjør rett, forteller 

Emilie. -Vi bruker aldri straff når vi trener hundene, sier Tonje. -Bare masse ros når de 

er flinke. 

 

Jentene erfarer at beboerne på Fjuk viser veldig stor glede når de kommer med hundene. 

Andre holder seg litt i bakgrunnen, men vil likevel være tilstede når de er på besøk.  

-Vi opplever at når vi kommer så får beboerne at avbrekk i de daglige rutinene. På 

skolen har vi også lært at berøring og fysisk kontakt med en myk og varm hundekropp 

øker produksjon av oxytocin, da får brukerne bedre humør og mindre behov for 

medisiner. Dette er seriøs forskning og det blir mer og mer vanlig med dyr på 

institusjoner forteller jentene. 

 

Hege Berntzen er enhetsleder ved Fjuk bofellesskap og kan fortelle dette til Corgipost: 

Vi er så heldige å ha fast avtale hver tirsdag med Hvam videregående skole ï med to 

elever som går naturbruk, tre hunder og elevenes lærer. I det øyeblikket denne gruppa 

kommer gjennom porten hos oss, samler pasientene seg automatisk rundt dem. Hver 

gang ser vi hvor meningsfylt møtet mellom pasienter, ungdom og dyr er; med 
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utveksling av minner om egne hunder og andre dyr, noen å snakke med - og ikke minst 

hunder å kose med. Pasienter som har hatt en vanskelig dag ï både med uro eller tristhet 

ï endrer stemningsleie og finner ro og glede. Pasienter med lite språk, begynner å 

snakke med hundene og ungdommene. En av pasientene våre har lite mestringsevne i 

daglige aktiviteter og lite sosial kontakt med andre, men når hundene kommer, 

blomstrer han opp, tar hundelenken og går tur på eget initiativ med hundene etter tur - 

med rett rygg! I tillegg bruker elevene og lærerne mye tid sammen med pasientene ï 

med lett samtale og omsorg som pasientene setter stor pris på. I dag satt de ute i solen ï 

og elevene lærte pasientene hvordan de gir korte ordre til hundene ï som adlød. 

Læreren har til og med har tatt aktivitetsvenn-kurs hos oss (via Nasjonal 

kompetansetjeneste for aldring og helse), så vi er utrolig heldige! Derfor håper og tror vi 

at besøkene her hos oss også er meningsfulle for elever, lærer ï og for hundene! 

  

Vi ønsker også å vektlegge at kontakt mellom personer med demens og hunder er 

veldokumentert -  også i norske studier som «Dyrebar omsorg». «Rapporterte effekter 

fra internasjonale studier er økt sosial interaksjon/konversasjon ï her ble deltakerne 

motivert til å snakke mer, både med hunden og med hverandre. Noen studier viser 

reduserte symptomer på angst, ensomhet eller reduserte symptomer på depresjon. 

Andre studier viser reduserte symptomer på aggresjon og utagerende adferd, og noen 

viser forbedret sosial adferd. Og noen studier dokumenterer ting man allerede kan 

tenke seg; at man blir mer avslappet sammen med hund, eller at blodtrykket reduseres. 

Alle disse studiene baserer seg på intervensjonsstudier der deltakerne har hatt 

regelmessig kontakt med hund, f.eks. 30 min to ganger i uka i 10 uker». Det gir effekt!» 

(link: http://www.bystemmer.no/2014/04/03/omsorgshund-til -begjaer/ av Nina Jøranson 

som nylig tok doktorgrad i «Dyrebar omsorg). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi håper at avtalen vår med 

Hvam videregående skole kan 

fortsette også til høsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonje (til venstre) med Stella 

og Emilie med Janis.  

 

Foto: Lene Wilberg 

 

http://www.bystemmer.no/2014/04/03/omsorgshund-til-begjaer/
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Sykepleier Liv Bjerkem (bak)forteller at beboere ved demensboligen setter pris på å få 

besøk av hunder. Tonje (i midten) med Stella, Emilie med Janis og Schæferen Ella.  

Alle hundene er trygge og rolige noe som er en forutsetning for at de skal kunne fungere 

sammen med mennesker som kan ha en litt uforutsigbar væremåte.  
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 Ragnhild Larsen synes det er fint å 

få besøk av Stella og hennes 

hundefører.  

Foto: Lene Wilberg 

 

Det blir mye kos med en hund 

på fanget.  

Foto: Lene Wilberg 

 

Ivar og Ragnhild Larsen setter pris 

på å få besøk av hunder og elever.  

Foto: Lene Wilberg 

 

 



 
16 

 
Læring er alltid hyggeligere når man kan ta  

med hundene inn i klasserommet.  

 

Foto: Lene Wilberg 

 

 

 

 

 

 
Bare det å kunne sitte i ring å se på en sovende hund, snakke om hunden, stryke den. 

Beboerne viser at de setter pris på besøk av elever og hunder fra Hvam videregående 

skole. Foto: Lene Wilberg 

 
Samvær, samtale, hygge og mosjon. 

Besøkshunder iser seg å være god terapi 

for demente. Emilie og Janis gjør en 

viktig jobb for beboerne på Fjuk.  

Foto: Lene Wilberg 
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Corgiens Dag på Berg gård ved Årungen rostadion i Ås 
 
Det ble en fantastisk Corgiens dag! Været var så absolutt på vår side, strålende sol fra 

skyfri himmel og en liten bris som kunne avkjøle varme to- og firbente. 
Og folk strømmet til i finværet. På det meste var vi flere enn 45 tobente med smått og 

stort. En av NWCKs eldste og trofaste medlemmer, Grete Hedne (snart 87år), var også 

tilstede med sin hund. Imponerende Grete, hyggelig å se deg! I andre enden av 

aldersskalaen var det tre stykker under 8 måneder og flere under 8 år.  

Ekstra hyggelig var å se så mange nye ansikter, unge og eldre, og at de ga uttrykk for at 

de koste seg på arrangementet og ville være med på flere i fremtiden. Jeg håper at dette 

også betyr at vi får økt medlemstall i klubben vår. 

Dessverre var vår annonserte dommer blitt syk, men NWCKs sekretær Madelen Hærnes 

ïVestgård, pembroke oppdretter og under utdannelse til ringsekretær, stilte sporty opp 

og overtok oppgaven. Hun hadde jo hatt hele opplegget rundt arrangementet også- så 

dette var en formidabel innsats. 

Ros til Madelen som var vennlig og rolig, men effektiv i ringen og ga alle hundene 

anledning til å vise seg frem på beste måte.  

5 hunder med utstillingsfeil var de første inn i ringen. De konkurrerte i samme klasse og 

ble rangert fra 1-5. Alle fikk premie, men den gjeveste premien gikk til Bandit. 

Så var vi over til det store Match Showet som hadde hele 22 deltakere. Dette er en 

konkurranseform hvor to hunder møtes om gangen og en går videre, altså et cupsystem. 

Til slutt står man med to finalister og de blir altså kåret til Best in Show nr.1 og 2. 

Dagens finalister var pembroke Zeppelin og cardigan Lilly. Det lengste strået trakk 

unge Zeppelin, en 10 måneder gammel junior hannhund. Han fikk også æren av å motta 

Kennel Karwins vandrepremie som tildeles vinneren på Corgiens dag 

 

 
BIS 1 og 2 og dommer Madelen Hærnes-Vestgård 


