
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nummer 2, 2018 ð 44 . Årgang  

 

Sommer nummer 
2018

 

Foto: Didrik Aasen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMSBLAD FOR  

NORSK WELSH CORGI KLUBB  

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan. 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  

Leder:   Madelen Hærnes-Vestgård  

   Mob: 46 42 49 05  

   madelen.vestgard@icloud.com 

 

Nestleder:   Ingrid Prytz Ohm   

   web@corgi.no 

 

Sekretær:   Inger Lise Rokstad     

                                                     web@corgi.no 

 

Kasserer:     Anita Bjørnstad 

   web@corgi.no 

                

Styremedlem:                   Ann-Merethe S. Rønning 

                                                     web@corgi.no 

 

Styremedlem:  Elisabeth C. Waksvik  

   web@corgi.no 

 

Varamedlem 1:  Nina Ramberg 

Varamedlem 2:                          Synnøve Miltvedt 

  

 

   

 

  

           

                  
 

 

 

KONTAKTPERSONER:   
Sørlandet, Telemark, Vestfold: Jorunn Simonsen 

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 
 

  Februar/Mars 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

25.08.2018 

 

Manusadresse, post er: 

Hilde Røtterud 

Heisshageveien 11 

2015 Leirsund 

corgipost@corgi.no 

 

NB! Bruk kun d enne  

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: web@corgi.no 

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

Konto Nr: 0530.28.84880      VIPPS: 17162 

 

REDAKSJONSKOMITE:  corgipost@corgi.no 

Hilde Røtterud     Redaktør 

Susann Bryn  

Janne Linnerud  

Elisabeth C. Waksvik (Styrets Representant) 
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mailto:web@corgi.no
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
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Lederen har ordet                                               

Redaksjonens hjørne                                                               

Presentasjoner av styremedlemmer og redaktør 

Årsmøte protokoll  

Nye Lover 

       Sommercorgier         

Valper til salgs 

Parringer 

Nye Champions 

Drømmen om Corgi ï Cathrine Strålsund 

Oppdretterprofilen ï Kennel Corgipaw 

Båndtvang / Hoggorm 

The Star Wars Sisters   

Kynologikurs 

Kurs i hverdagslydighet våren 2018                                                                                                                             

Utstillingsresultater januar-april 2018  

Agility                                                        

Gullcorgi liste                                                          
 

Aktivitets kalender for NWCK  

 

2018 

 

19.03.18            Årsmøte i NWCK, Tanngarden, Sørumsandveien 73, 1920 Sørumsand  

16.04.18            Lydighetskurs i Gjerdrum oppstart kl 1900 

28.04.18            Dommerkonferanse for cardigan og pembroke, NKKs lokaler, Bryn 

04.-06.05.18     Gjeterhund kurs på Årnes 

03.06.18            Spesialutstilling med storcert: Drammen Hundepark.  

           Dommer: Ingrid Prytz Ohm 

09.06.18           Hundens dag, NWCK vil ha eget opplegg 

08.09.18            Corgiens dag, Wærhaug gård.  Dommer:  Bjørn Erling Løken 

16.-18.11.18     Dogs4All.   Norges Varemesse, Lillestrøm. 

 

2019 

03 - 04.08.19 Morokulien. Vår og svenskenes spesialutstilling 
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6-9 

10-12 

13-17 

18-19 

20 

21 

22-26 

27-28 

29-34 

35 

36 

37-40 

41-43 

44-49 

50 

51 
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Kjære medlemmer 
 

Først og fremst vil jeg takke for tilliten, og ønske velkommen til 

styremedlemmene og alle andre som sitter med verv i klubben vår.  

 

Jeg føler at vi nå har et godt utvalg av representanter med variert bakgrunn, 

som gir klubben mange fordeler i planleggingen av forskjellige aktiviteter 

og kurs for medlemmene våre.  

Vi oppfordrer også alle våre medlemmer til å kontakte styret dersom dere 

har konkrete ønsker om fremtidige aktiviteter. 

 

Jeg har sittet i styret siden 2014, da som sekretær. Jeg ble derfor overrasket 

over å bli spurt om stille til valg som leder, men satte selvfølgelig stor pris 

på tilliten.  

Det er aldri lett å ta over stafettpinnen etter en ildsjel som Rita Wilberg, men 

jeg skal gjøre mitt beste. Og jeg er veldig takknemlig for styrets 

sammensetning, en god mix av begge rasene våre. 

 

Til slutt vil jeg si at jeg håper å se mange av dere på sommerens aktiviteter, 

og ønske alle en god sommer! 

 
 

Madelen 
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Da kan vi presentere Corgipost nr 2 i ¬r, h¬per alle koser seg med 

bladet i solveggen og nyter bilder og historier om mange flotte corgier. 

 

Husk at vi er avhengig av bidrag fra dere medlemmer, og send inn 

bilder, historier, alt vedr corgier dere kan tenke dere, s¬ f¬r vi variert og 

flott stoff til bladet v¬rt. 

 

Vi oppfordrer spesielt til ¬ sende inn bilder av hundene i alle situasjoner 

og i alle ¬rstider, slik at vi har litt ¬ velge mellom n¬r vi setter sammen 

corgipost. 

 

God sommer!! 
 

 

 

Hilsen oss i redaksjonen 

 
 

 

 

 

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

 

mailto:corgipost@corgi.no
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Mitt navn er Ann-Merethe Rønning, jeg er 41 år, gift og har to kjekke gutter på 16 

og 18 år. Jeg har hatt Corgi i 4,5 år, men har holdt på med hund siden jeg var liten. 

Oppdrett har vi hatt i drøyt 13 år. I hovedsak av Tervueren, men også et par kull 

med Shetland Sheepdog og ett kull med Welsh Corgi Pembroke.  

I disse dager har vi hele to kull med Pembrokevalper i hus.  

Mine interesser har alltid vært trening av hund, og jeg har konkurrert i lydighet, 

Agility, Bruks (spor) og Rallylydighet.  

Vi har så vidt vært innom Freestyleringen også. Jeg er utdannet dommer for 

mentalbeskrivelse av hund, samt for karaktertest. Ellers så er jeg glad i å være ute 

og er mye på tur i skog og mark. Som nyvalgt styremedlem i Corgiklubben ser jeg 

frem til å kunne yte en innsats for klubben og rasen, og jeg gleder meg til å bli 

kjent med flere corgimennesker i denne perioden. Jeg takker for tilliten og ser frem 

til to spennende år som styremedlem i klubben! 
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Hei.  

Jeg heter Inger-Lise Rokstad og har sittet i styret et år som styremedlem, og nå som 

sekretær.   

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 3 Welsh 

Corgi Pembroke.  

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. 

 

 

 

 
 
Jeg heter Nina Ramberg og har hatt Cardigan siden 2010. I 2012  fikk jeg registrert 

kennelnavnet Shepado (betyr gjeterhund på japansk) som jeg eier sammen med min mann 

Per Olav. Vi har 2 tisper og en hanne boende hjemme som fyller hverdagen med mye kos 

og grå hår J. 

Jeg har tidligere vært styremedlem og leder av corgiklubben, og det er gøy være tilbake litt 

etter noen års pause.  
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Da har jeg overtatt stafettpinnen som redaktør etter Kyrre, og det er med litt 

Þrefrykt og prestasjonsangst jeg har p¬tatt meg detteémen veien blir til mens 

man g¬ré.s¬ jeg skal gjßre mitt beste for at Corgipost fortsatt blir en glede ¬ 

få i posten. 

Jeg har hatt corgidilla siden jeg så en rød pembroke ved navn Monty da jeg 

var jentunge, altså for 40-45 ¬r sidené 

Min første corgi fikk jeg i 1986, da fikk vi en 11 mnd gammel hannhund ved 

navn Belle Baltasar fra Kennel Stompen, og i 1987 fikk vi  

Siggens X-tra Special som corgi nr 2.  

  

Har min 3. corgi nå som har vært hos oss et drøyt år.  Det er Siggens Dixie, en 

vakker liten fluff som ble født 4.11.2016. 

 

Ingen over og ingen ved siden av når det gjelder Corgi, enten det er Pembroke 

eller Cardigan. 

 

 

        
 

  

  Sindy og Baltasar 

Dixie 
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Mitt navn er Synnøve Miltvedt, og har Kennel Stompen. 

 

Bor sammen med min kjære Per og vår to hunder Q-Per og Q-ella på Kolbotn 

utenfor Oslo. 

Har hatt Welsh Corgi Pembroke siden 1977. 

 

Siden den gang har jeg vært aktivt med i klubben. 

 

Har sittet i styret i flere omganger. Vært med og lage corgipost i mange år. Vært i 

utstillingskomiteen og rigget til for utstilling og rigget ned igjen etter utstilling. 

Kjøpt inn premier og stått og delt ut premier på utstillingene våre. 

Samtidig som jeg har stilt ut hund i alle år. 

 

Stått i kiosk på alle tilstelninger og hatt ansvar for innkjøp av det vi måtte trenge. 

 

Ble oppdretter i 1982. Har hatt 18 kull siden den gang. 
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Protokoll for årsmøte 19. mars 2018 
i NORSK WELSH CORGI KLUBB 

 
Styreleder startet med å ønske alle fremmøtte medlemmer samt en gjest fra 

Russland hjertelig velkommen. 

Antall oppmøtte: 22 

Antall fremmøtte medlemmer: 21 

Antall forhåndsstemmer: 7 

 

01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten anmerkninger. 

 

02. Valg av møteleder 

Ann-Merethe Sjaaeng Rønning. 

 

03. Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen 

Protokollfører: Inger-Lise Rokstad. 

To til å undertegne protokollen: Lilly Renee Lauten og Cathrine J. Strålsund. 

 

04. Valg av tellekorps 

Marianne Njøten og Per Eek. 

 

05. Årsberetning 2017 

Årsberetningen ble gjennomgått av styreleder Rita Tilley Wilberg. 

 

Tillegg til årsberetningen: 

Medlemsmassen har økt med 10%. 

 

Arbeidet vedrørende fødselproblematikk fortsetter. Ingrid Prytz Ohm fortsetter 

samarbeidet med helseavdelingen. 

 

Fuktighet i gulvet i hengeren er reparert og mangler nå bare belegg. Det er 

installert strøm av ekstern elektriker etter krav fra Wærhaug gård. 

  

Vedrørende underslagssaken: Anette Beatrice Kronholm får en tilståelsesdom den 

10. april. Straffesak mot Bjørn Magnus Kristensen i Fredrikstad starter 7. mai og 

det er avsatt 7 dager. Anita Bjørnstad og Rita Tilley Wilberg er innkalt. 

 

Anmodet NKK om å få påført naturlig stumphale på pembroke på 

registreringsbevis og DogWeb og det skal komme i løpet av 2018. 
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Rettelse vedrßrende Trßnderpokalen. Skal vÞre Montmorenjaôs Naughty Louie, 

eier: Marianne Myrstad Myklebust. 

 

Kontaktperson for Sørlandet, Anne Christoffersen, har trukket seg. Fra 2018 tar 

Jorunn Simonsen over Telemark, Vestfold og Sørlandet. 

 

Styrets årsberetning med tillegg ble godkjent av årsmøte. 

 

06. Regnskap 2017 

Kasserer Anita Bjørnstad gikk gjennom regnskapet for 2017.  

Post 3703 ï Er momsrefusjonen for både 2016 og 2017. 

Vedrørende materiallista: På utstillingen i Drammen ble alle gamle premier 

oppbrukt og dermed har beholdningen gått ned. 

Revisors beretning ble lest. 

 

Styrets regnskap med revisors beretning ble godkjent av årsmøte. 

 

07. Forslag til budsjett for 2018 

Kasserer Anita Bjørnstad gikk gjennom budsjettet for 2018.  

Styreleder har kjøpt inn 100 championatglass med klubbens logo, 80 til Norsk 

Champion og 20 til Internasjonal Champion. Dermed er kr. 6.390,- av post 4013 

allerede brukt opp. Enighet om å flytte kr. 6.000,- fra post 4055 ï kursutgifter til 

post 4013 ï premier, rosetter. Budsjettet totalt sett er uendret. 

Corgipost er digitalisert for å kunne spare portoutgifter. De som ønsker Corgipost 

som PDF fil, må melde fra til sekretæren. Ny redaksjon bør sjekke om A4 format 

er billigere å trykke. 

 

Budsjettet ble godkjent med endringen av årsmøte. 
 

08. Kontingent for 2019. 

Styrets foreslo uendret kontingent kr. 250,- for 2019. 

 

Årsmøtet godkjente kontingenten. 

 

09. Forslag fra medlemmer. 

Det er ikke innkommet forslag fra medlemmer til dette årsmøtet. 

 

10. Forslag fra styret. 

NKKôs representantskap vedtok i 2017 en ny lovmal for medlemsklubber og 

forbund. På bakgrunn av dette legger styret fram forslag til nye lover for Norsk 

Welsh Corgi Klubb og lovene gjelder fra vedtaksøyeblikket.  
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Årsmøtet godkjente styrets forslag til nye lover for Norsk Welsh Corgi Klubb. 

 

11. Valg 

Styret: 

Leder:                   Madelen Hærnes-Vestgård                       Valgt for 2 år 

Nestleder:             Ingrid Prytz Ohm                                      Ikke på valg 

Styremedlem:       Inger-Lise Rokstad                                   Ikke på valg 

Styremedlem:       Elisabeth Waksvik                                    Ikke på valg 

Styremedlem:       Ann-Merethe S. Rønning                         Valgt for 2 år 

Kasserer:              Anita Bjørnstad                                        Ikke på valg 

1. varamedlem:    Nina Ramberg                                          Valgt for 1 år 

2. varamedlem:    Synnøve Miltvedt                                     Valgt for 1 år 

Revisor:               Richard Gjersøe                                        Valgt for 2 år 

Vararevisor:         Jorunn Simonsen                                      Valgt for 1 år 

 

Valgkomite: 

Leder:                  Rita T. Wilberg                                         Valgt for 2 år 

Medlem:              Tonje Rønnevig                                        Valgt for 2 år 

Medlem:              Gry Moen                                                 Valgt for 2 år 

Vara:                    Andre Kragset                                          Valgt for 1 år 

 

Corgipost: Utnevnes av styret etter valget. 

Redaktør:                    Hilde Røtterud                                    Valgt for 2 år 

Redaksjonsmedlem:   Susann Bryn                                        Ikke på valg 

Redaksjonsmedlem:   Janne Linnerud                                    Ikke på valg 

Styrets representant tiltrer. 

 

 

Inger-Lise Rokstad 

Protokollfører 

 

 

 

 

 

 

    Lilly Renee Lauten                                                          Cathrine J. Strålsund 

              Sign                                                                                                 Sign 
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Lover for Norsk Welsh Corgi klubb 

stiftet 20 april 1971 

Lovene revidert 17. mars 1994 

Korrigert etter krav fra NKK 19.juni 1995 

Revidert 20. mars 2013 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 02.02.2015 

Revidert 22. mars 2017 
 

Vedtatt av årsmøtet den 19.03.2018 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[? ] 

 
Kap. 1 Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde 

  

Klubbens navn er Norsk Welsh Corgi klubb, og forkortes til NWCK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å 
regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor 

forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs 

Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å 
handle motstridende mot disse.  

Klubben omfatter rasene Welsh Corgi Cardigan og Welsh Corgi Pembroke  
Klubben har verneting i Oslo Tingrett 

  

§1-2 Formål 

  

Norsk Welsh Corgi klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. Norsk Welsh 
Corgi klubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når 

det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. 

 

§1-3 Definisjoner   

Klubbens organer:    

- Årsmøtet1  

- Ekstraordinært årsmøte  

- Styret   

- Valgkomite  

-   

§ 1-4 Tilknytning og organisering 

Norsk Welsh Corgi klubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i 

klubbens lover.  
Norsk Welsh Corgi klubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene 

lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med 

lovmalen.  
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Kap. 2 Krav til medlemskap 

 

§2-1 Medlemskap  

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har 

krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs 

til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.  
 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Welsh Corgi klubb og NKKs virksomhet samt å følge Norsk Welsh 

Corgi klubb og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for 
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt 

regelverk.  

 

§ 2-2 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost ) til 

klubben  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen 

uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

§2-3 Medlemskontingent   

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med 
den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.  

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   

 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner   

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  

 

 

 

 

Kap. 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet  

 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av mars. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall. Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og 

oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall) 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall under første avstemming, gjennomføres 
ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil 

en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer 

telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også 
aktuelle forhåndsstemmer). 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.  

 

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 

uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.  
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.  

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer kan kun brukes ved 
valg. 

Stemmeseddel legges i en umerket konvolutt som limes igjen. Denne legges så i en konvolutt adressert til 

valgkomiteen merket med avsender og påført ordet valg 
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men 

ikke stemmerett.  



 
15 

§3-3 Innkalling    

   

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.    
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-

post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.  

Med innkallelsen skal følge:   
   

- Saksliste   

   
- Årsberetning   

   

- Regnskap med revisors beretning 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i 

hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.   

- Budsjett for neste år  
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 

uker før møtedato.   

  

§3-4 Årsmøtets oppgaver.  

Årsmøtets oppgaver er å:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi 

observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. 

c) Behandle årsberetning  

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 

e) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år  

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er 

ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

h) Velge: 

- Leder for 2 år  

- Nestleder for 2 år  

- 3 styremedlemmer for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år  

- Revisor for 2 år  

- Vararevisor for 1 år. 

- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år  

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for 
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. 
Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg. 

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal 

behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. 

Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke 
tillatt.  

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være 

valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  
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Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.  

 

 

Kap. 4 Styret 

§4-1 Styrets myndighet  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig 

flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.  
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra 

styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder 
skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 

  

§4-3 Styrets oppgaver er å  

- lede klubben mellom årsmøtene  

- avholde årsmøte  

- drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for 

særkomiteer. 

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen 

- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret  

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite   

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. 

Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.  

 

§5-2 Revisor  

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både 
revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

 

§6-1 Lovendringer   

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse 
må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller 

straks dersom intet er bestemt. 

 

§6-2 Tolking av lovene  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av 

medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.  

 

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært 
årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt 

tilfaller midlene NKK. 
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§6-4 Flertallsdefinisjoner  

Simpelt flertall 

Å Flest stemmer 

Alminnelig flertall 

Å 50 % + 1 av de avgitte stemmer 

Å Blanke stemmer teller ikke 
Absolutt flertall  

Å 50 % + 1 av de avgitte stemmer 

Å Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 

Å 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall  

Å Blanke stemmer teller 

Å Bruk er vedtektsfestet 

  

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler 

 

 

 

  



 
18 

Sommer corgier

  
Herlig å leke med vann i sommervarmen J

 
Kine og Siggenôs Dixie p¬ Hvaler 
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Corgipaws All About Love, «Nure». Røldalsfjellene 28.mai 2018  
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Pembroke: 
 
Ingen valper innmeldt 
 
 
Cardigan: 
 
Far: NuCh Skotmyra`s Bellroy 
 
Mor: Lucky Alva De La Caverne Des Anges 
 4 tisper, 2 brindle og 2 tricolor  
 4 hanner,1 brindle og 3 tricolor 
  Født 17.mai-18. Leveringsklare fra 12.juli-18. 
 
Henv.: Kennel LuWiCo v/Susann Bryn 
 Neslandsvatn, Drangedal.  http://luwico.no  
 Tlf.: 991 22 029 susann.bryn@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:susann.bryn@hotmail.com
mailto:jannelinnerud@hotmail.com
mailto:jannelinnerud@hotmail.com


 
21 

 

Pembroke: 
 
Far: Lejregådens Morning Sun 
Mor Magpies Idja  
 Parret 5. april 
Henv.: Kennel Torefjell  
 Egnerveien 144, 2040 Kløfta 
 Tlf 901 52 801 ketorefjell@hotmail.com 
 
 
 
Far: Siggens Great Gatsby 
Mor Welinchas Unbelievable Star  
 Parret 19 april 
Henv.: Kennel Welincha v/Ragnhild Belgen 
 Eikebergveien 55, 1860 Trøgstad 
 Tlf 911 21 091 welincha@online.no 
 
 
 

 
Cardigan: 

 
Ingen parringer innmeldt  
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til Linn Helen som nå har fått godkjent Grillbritt opp til Norsk og Dansk utstillings 
Champion. Linn Helen er bare 9 år, så det blir spennende å se hva hun og Grillbritt kan 
få til fremover. J 
 
 
 

 
 

  
    

 



 
23 
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Govannon`s Far-Flung Flower  -  ny Norsk Champion.  

 
Eier: Kari B. Lysholm 

Oppdretter: Hilde Mathisen Sørvik 
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Immeôs Whiskey Lullaby ñWixiò  -  ny Norsk Champion.  

 
Eier: Henriette Vangen Østvang 

Oppdretter: Ingvild Angel Ruud  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


