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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  

   Mob: 90 08 43 20 

   welsh.corgi@klubb.nkk.no 

 

Nestleder:   Ingrid P. Ohm  

   welsh.corgi@klubb.nkk.no 

 

Sekretær:   Madelen Hærnes-Vestgård 

   Mob. 46 42 49 05  

                                                     madelen.vestgard@nftas.no 

 

Kasserer:   Anita Bjørnstad   

                                                     welsh.corgi@klubb.nkk.no 
                

Styremedlem:                   Inger Lise Rokstad    

                                                     welsh.corgi@klubb.nkk.no 

 

Styremedlem:  Elisabeth C.Waksvik  

   welsh.corgi@klubb.nkk.no 

 

Varamedlem 1:  Bjørn Erling Løken  

Varamedlem 2:                          Kari B. Lysholm    

 

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: 

01.09.2017 

 

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/ 

web@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     Redaktør 

Susann Bryn  

Janne Linnerud  

Elisabeth C. Waksvik (Styrets Representant) 

 

http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
http://www.corgi.no/
mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no
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Lederen har ordet                                               

Redaksjonens hjørne                                                               

Årsmøte 2017 

Årsmøte protokoll 

Presentasjon av styret NWCK 

Medlemsmøte i Oslo 19.april 

Informasjon om oppdretterlisten 

Medlemsliste 

Hundens dag 

Oppdagelsesferd for De 7 Dverger 

Trening av valp 

En anderledes kjernefamilie 

Nye Champion 

Valper til salgs  / Parringer     
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Nye Medlemmer 2017                                                                             
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Utleie av telt eller henger: 
 
Klubben har to store blå/hvite partytelt med vegger og en 
henger med lokk til utleie. 
Kr 200,- pr dag for henger og det samme for ett telt. 
De står på Wærhaug gård, Skedsmokorset. 
 

welsh.corgi@klubb.nkk.no 
 

 

mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no
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Da vil jeg få ønske nye og gamle medlemmer i styret, Corgipost redaksjon og i andre tillitsverv 

velkommen til dyst! 
Det ser ut som vi har fått en fin sammensetning av representanter fra begge rasene og jeg gleder meg 

til å samarbeide med dere alle. 

Allerede på medlemsmøte i Oslo 19.april ble veien videre for å gjøre klubben vår til en klubb for alle 

medlemmer, diskutert. 

 

Det var stor enighet om at raseforvaltningen, oppfølging av RAS (rasespesifikke avlsstrategier) og 

utstillingsbiten skulle fortsette. Dette er noen av en raseklubbs primære oppgaver.  

Medlemsmøter skal forsøkes holdt i de forskjellige deler av landet vårt. Ansvarlig for å få disse 

gjennomført skal våre kontaktpersoner i regionene være, selvsagt i samarbeid med styret.  

Uoffisielle utstillinger som Corgiens dag og rasepromotering på Hundens dag var også viktig. 

 

Den nye, flotte hjemmesiden vår og tilhørende Facebook side er også med på å knytte tettere kontakt 

mellom styret og medlemmene. Oppdatert informasjon kommer hurtigere frem og raskere 

tilbakemeldinger kan gis. 

Det ble foreslått andre aktiviteter som lydighet, agility, kreativ lydighet, sportrening og 

mentalbeskrivelse fra salen. Og selvfølgelig muligheter for å få testet gjeterhund instinktet på 

hundene våre.   

 

Alt dette skal styret ta med seg i sitt videre arbeid. Det kom også frem på medlemsmøtet at vi hadde 

medlemmer som kunne være instruktører og trenere innen mange av disse aktivitetene.  

Styret må også be medlemmene om tilbakemelding på hvilke kurs og aktiviteter som arrangeres av 

klubber, forbund og NKKs regioner i de forskjellige områder hvor medlemmene bor og som de kan 

ønske at flere blir gjort oppmerksomme på slik at flere corgier kan delta på disse.  

Vi skal synes og vise våre hunders allsidighet! 

 

Fra og med i år har Norsk Kennel Klub (de er så gamle at de har lov å skrive navnet sitt med en b) 

gjort det lettere for oppdretterne å melde sine valpekjøpere inn i raseklubben og NKK. Dette kan nå 

gjøres «automatisk» ved avkryssing når oppdretterne overfører valpene til de nye eiere. Håper mange 

benytter seg av denne muligheten. 

 

Husk å fylle ut de forskjellige skjemaene på hjemmesiden når du skal melde fra om paringer, valper 

til salgs eller omplasseringer. Da får vi like opplysninger fra alle oppdrettere og hundeeiere. Merk 

også hva som skal til av opplysninger og bilde når du ønsker å bli oppført på oppdretterlisten vår. 

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle, to og firbente, en riktig god sommer! 

 

Rita 
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Da er årsmøtet med valg over og jeg ønsker de nye redaksjonsmedarbeiderne  

Susann Bryn og Janne Linderud velkommen til Redaksjonen. 

 

 

Håper vi får inn noen bilder og reportasjer fra Corgispesialen og andre 

sommer aktiviteter til neste nr. 

Ønsker også bilder til omslag til bladet så her er det bare å sende inn bilder. 

De vill bli vurdert av den (in)habile juryen i redaksjonen der de beste bildene 

blir plukket ut. Hvis ditt bilde ikke kommer med  kan hende de blir brukt i et 

senere nummer. 

 

 

 

     

 

 

Redaksjonen Ïnsker alle en fortsatt fin sommer. 
 

MVH 

Kyrre 

 

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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Årsmøte 2017 

 
Årets årsmøte gikk av stabelen den 22.mars i Tanngardens lokaler på Sørumsand. 
19 personer møtte opp, en hadde ikke stemmerett, men det håper jeg retter seg til neste 

årsmøte. Vedkommende fikk dog innvilget tale- og spiserett. Stemningen var god og 

bevertningen sto til excellent! Det var en fin blanding av gamle og nye medlemmer og 

begge rasene var jevnt representert. 

Undertegnet årsmøteprotokoll finnes et annet sted i dette nummer av Corgipost. 

Vårt berømte lotteri slo til med mange flotte premier og disse ble jevnt fordelt blant de 

fremmøtte. 

Kveldens høydepunkt var riddersermonien i forbindelse med utdelingen av «Den kuperte 

hales orden» til to av klubbens trofaste medarbeidere gjennom flere tiår, Eva Kronholm og 

Sverre Randen. Sermonimester og hans to terner hadde følgende å meddele: 

«Jeg er av den styrende myndighet i den ærverdige Norsk Welsh Corgi Klubb blitt anmodet 

om å be to av klubbens trofaste og hardt arbeidende medlemmer tre frem for å motta 

klubbens æresbevisning Den Kuperte Hales Orden. 

Jeg ber Eva Kronholm og Sverre Randen tre frem fra den gemene hop for å ta imot 

medlemmenes hyldest. 

Eva og Sverre, klubben vil med denne æresbevisning takke dere for deres utrettelige innsats 

til beste for klubben.  

 
Eva slås til ridder mens Sverre venter spent. 

 

Eva har i en årrekke gjort en utmerket innsats som klubbens kasserer og deltatt i 

kantinevirksomheten og servering av dommere og ringpersonell ved våre arrangementer. 

Sverre var formann i klubben fra 2009-2011og har i en årrekke vært et aktivt medlem i 

klubbens utstillingskomite med spesielt ansvar som felleskasserer i forbindelse med våre 

store fellesutstillinger.  
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Kennel Gwentail har vel kanskje ikke satt så store spor etter seg ved sitt oppdrett, men dere 

har til gjengjeld i en årrekke vært fast inventar ved utstillinger landet rundt og ved alle 

klubbens arrangementer og på den måten bidratt meget positivt til å promotere både rasen 

og klubben. 

Selv om helsen nå har begynt å skrante noe håper klubben fremdeles å kunne dra veksler på 

deres kompetanse. 

Eva og Sverre, det er en meget stor glede for meg å få slå dere til riddere av Den Kuperte 

Hales Orden. 

Reis eder og ta imot hyldest fra den gemene hop.» 

 

 

 

 
 

Kveldens to nyslåtte riddere sammen med sermonimester Leif-Herman Wilberg og 

hans terner Vigdis Bjerge og Inger Lise Rokstad, mottar stående applaus fra 

årsmøtedeltakerne. 

 

 

RTW 
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Presentasjon av styret NWCK 

 

 
 

        Fra min hunde-CV kan nevnes i stikkords form: 

En av stifterne av Lakselv (nå Porsanger) hundeklubb i 1974/75  

 

Autorisert ringsekretær i NKK  (Norsk Kennel Klub) siden 1977. 

NKKs dommerelevkurs 1981. 

Mangeårig medlem av redaksjonsstaben for Norsk Welsh Corgi klubbs 

medlemsblad Corgipost 

Mangeårig medlem av utstillingskomiteen i NWCK, sekretær 2007-2013 

 

Hovedstyremedlem i Norsk Kennel Klub 2010-2012 

Medlem av styringsgruppen for Europavinner utstillingen som NKK arrangerte i 

Lillestrøm i 2015. 

Medlem Disiplinærkomiteen i NKK 2013-15 

Leder NWCK 2013- 

 

Utmerkelser: 

2002 :Norsk Kennel Klubs oppdretterpris.  

2007: NWCKs òDen kuperte hales ordenò 
 

 

Jeg heter Rita Tilley Wilberg og er 

leder av Norsk Welsh Corgi Klubb. 

Jeg er tannlege av yrke og jobber på 

hjemstedet mitt som er Sørumsand. 

Min første Corgi fikk jeg i 1973. 

Sammen med min mann og datter 

driver jeg oppdrett av Welsh Corgi 

pembroke med kennelnavnet Siggen. 

Vi er spesielt opptatt av stumphale 

avl og har oppdrettet hunder med 

kort hale som har blitt champions i 

rasens eget hjemland, samt i USA, 

Australia, Russland, Israel, 

Filippinene, Sør-Amerika og i 

mange europeiske land. 

Jeg har fire barn, alle har hund, og 

åtte barnebarn.  

Fire generasjoner i vår familie har 

vært/er pembroke eiere. 
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Jeg heter Susann Bryn og har holdt på med hund siden 1987 sånn Ca, da gikk Ansie og jeg 

tur med de fleste hundene i Kragerø siden ingen av oss fikk lov til å få hund selv, det var 

uvanlig å se oss uten en eller flere hunder når vi var ute. 

Min første hund fikk jeg i 1994,det var en engelsk cocker spaniel hannhund som jeg 

overtok via et hunde og katte pensjonat jeg jobbet på. Siden det har det bare vært korte 

perioder uten hund.  

Min første Cardigan kjøpte meg og samboeren min januar 2011,en vakker blue merle 

hannhund med navnet Vinnie. I 2015 kom Alva den lange veien fra Frankrike til oss. 

I mars i år måtte vi uheldigvis la Vinnie få slippe pga. Smerter i ryggen forårsaket av gamle 

skader, han blei bare 6 og 4 mnd, så nå er det bare Alva her i huset.  

Etter å ha blitt bitt av corgi basillen har drømmen om oppdrett virkelig fått spire, drømmen 

om oppdrett har jeg hatt i mange år, jeg hadde bare ikke funnet den perfekte rasen før 

corgi`en stjal hjertet mitt, så da var det bare å sette i gang med å lære seg rasen, noe jeg har 

brukt 6 år på nå, og så var det bare å søke om kennelnavn, det ble godkjent 5.mai 2016.  

Jeg har også tatt oppdretterskolen del2 og skal ta del 1,jeg har også planer om å ta kynologi 

kurset når det starter opp igjen. 

Forhåpentligvis kommer vårt første kull til vinteren og da skal vi beholde en valp. 

Til vanlig trener vi aktivt i Bø og Sauherad hundeklubb, der har vi testa ut litt forskjellige 

aktiviteter for å få litt variasjon. Alva har endelig finne sporten sin og det er agility. Spor 

etter rådyrskank er også super gøy, alt av spor synes både hun og jeg er kjempe gøy.  Jeg 

har også gått en del kurs via hundeklubben. 
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"Jeg er nå inne i mitt fjerde år som sekretær for NWCK.  

Jeg har 3 Pembroker: Diego på 8år, Shira på 4år og Gremmeline 

på 1år. 

Jeg driver stort sett med utstilling, men prøvde meg som 

oppdretter i 2016.  

Dette er en rolle jeg likte godt, og kommer til å fortsette med." 

 

MVH 

Madelen Hærnes-Vestgård 

 

 

 

 

 

Hei. 
Jeg heter Inger-Lise Rokstad og er 
nyvalgt styremedlem. Jeg bor på 
Setskog i Aurskog Høland kommune, 
som befinner seg i Akershus 
fylke.  Der bor jeg sammen med min 
mann, Tormod, 2 gamle katter og to 
Welsh Corgi Pembroke damer. 
Interessen for corgier har jeg hatt i 
mange år og etter et par år på leting, 
så fikk jeg kjøpt min første i 1974. 
Det ble etter hvert flere og i 1977 fikk 
jeg registrert kennelnavnet Magpie. 
Hundene fyller mye av dagen og 
utenom dem, så klirrer jeg flittig med 
strikkepinnene.  
Med vennlig hilsenInger-Lise 
Rokstad. 

 
 


