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Vil starte med å ønske nye og gjenvalgte medlemmer i styret, Corgipost redaksjonen og alle andre i 

tillitsverv velkommen. Vi har igjen klart å få en god fordeling mellom representanter for begge rasene 

våre, og dette er jeg veldig glad for. Vi har også representanter fra forskjellige bruksområder for 

hund, noe som utelukkende er positivt. 

Jeg har i det siste fått med meg at avl og fremtiden for våre raser har vært mye omdiskutert i sosiale 

medier, og dette er noe styret kommer til å ta tak i det neste året. Vi er veldig heldige som har en rase 

som er relativt frisk og lite plaget av arvelige sykdommer, og nå som avlen øker i landet er det viktig 

at vi bevarer dette. Det er mange måter å gjøre dette på, så styret har en stor jobb foran seg med å 

finne riktig vei videre. I denne sammenheng er jeg veldig glad for at vi har oppdrettere av begge raser 

i styret. 

 Nå som vi går inn i sommermånedene vil jeg minne alle på å holde øynene oppe for hoggorm, sjekke 

hunden for flått, og passe på at hundene har det godt i varmen (som forhåpentligvis er rett rundt 

hjørne). Vil også minne på at man ikke skal gå ifra hund i bilen, selv om bilen står i skyggen. På 

varme sommerdager blir det fort varmt inne i bilen. 

Da vil jeg til slutt ønske alle en god sommer! 
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Det nÞrmer seg sommer og ferien st¬r for dßren, h¬per alle corgivenner 

har hatt en fin v¬r og redaksjonen ßnsker alle en god sommer! 

 

 

Vi har stadig mangel p¬ fine bilder til omslagssidene, s¬ send inn bilder 

fra alle ¬rstider av begge rasene v¬re slik at vi har litt ¬ velge mellom 

n¬r vi lager corgipost. 

 

 

Har dere forslag til innslag i Corgipost, s¬ send inn forslag til mailen 

v¬r: 

 

 

corgipost@corgi.no 
 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:corgipost@corgi.no
mailto:corgipost@corgi.no
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Heisann, mitt navn et Linn-Anett Grande-Larsen jeg og familien min holder til i 

Narvik,Nordland.  

Vi har ett lite oppdrett av pembroke, og hadde vårt første kull i november 2018 

under kennelnavnet Johalinn. Nå har vi fire pembroke, men har hatt også hatt en 

cardigan.  

Den første pembroken kom til oss i 2015. Hundene er en like stor del av familien 

som barna på 4 og 8år. Vi liker å ta hundene me på fjelltur, vi er også aktive i 

utstillingsringen og trener litt rallylydighet fordi det er gøy.  

Kunne ikke tenkt meg en hverdag uten en fantastisk corgi ved min side. 
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Immeôs King of Blues aka Vinnie.   Foto: Susann Bryn 2012 

 
      Siggenôs Dixie.              Foto: Hilde Røtterud 

 



 
11 

 
Alva, Rapto og Anders bader i vannkanten.        Foto: Susann Bryn 

 

 
Nala og Nemo på stranda.                            Foto: Elisabeth Cesilie Waksvik 
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1. Kennelnavn og innehavere 

Kennel All Trade innehas av Per Morten Aarak og Ingrid Prytz Ohm og ble registrert i 

samme måned som vi giftet oss, så 25 år til høsten.     

 

                                  

2. Når fikk du din første corgi? 

Vi fikk vår første corgi, Avena, i 1994.  
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Hvorfor valgte dere corgi? 

Da Ingrid studerte i England hadde bibliotekaren på nabocolleget cardigans, og hun falt 

pladask for rasen. Da vi skulle skaffe oss en mindre hund falt valget selvfølgelig på denne.

  

3. Hvilke egenskaper setter du pris på hos corgien? 

Vi setter stor pris på «gjeterhundmentaliteten» hos rasen. De er lettlærte, har forholdsvis lite 

jaktlyst, men har fremdeles egenvilje og stor personlighet.     

  

4. Hvilke hunder har dere i deres eie? 

Vi eier flere hunder sammen med andre, men hjemme har vi Shadowalk Trademark, Stubby 

Acres All Trade Tears Dry By Themselves og All Trade Egyptian Revolution. Og ikke for 

å glemme Jack Russel Terrieren Jackie som selv mener at hun ikke er en hund men ett 

opphøyd vesen. 

 
 

5. Hvorfor startet dere med oppdrett? 

Vi har alltid hatt en interesse for genetikk og avl, så det ble en naturlig utvikling i 

hundeholdet vårt. De første kullene våre var forresten ikke Cardigan men Border Collie 

som vi også hadde i mange år. Alle hundene i det første All Trade kullet ble godkjente 

gjeterhunder, en ble redningshund sommer/vinter og en ble Norsk, Europeisk og 

Verdensmester i lydighet. S¬ det har vel egentlig g¬tt nedover sidené   
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6. Hvor mange kull har dere hatt? 

Inkludert de kullene vi har hatt som er født hos samarbeidspartnere i England og USA har 

det blitt 62 cardigankull, 9 border collie kull og ett skye terrier kull.    

 

  

7. Har dere oppnådd noe som oppdrettere som dere er ekstra stolt over? 

Det vi først og fremst er stolt over er de All Trade hundene som finnes i stamtavlene til 

gode cardigans fra andre oppdrettere, vi synes at det viktigste ikke er å drette opp 

storvinnere for oss selv men gode avlshunder for oss og andre. 

Vi er selvfølgelig også svært stolte over å ha mottatt NKKs hederspris for oppdrettet vårt i 

2018. 

 

 

8. Er det noen som er spesielt viktig for dere i forhold til å drive oppdrett? 

Hvis vi ser bort fra det åpenbare (helse/mentalitet/type og konstruksjon) så er det viktig for 

oss å ha en plan med det vi gjør. 

En hund er et resultat av de foregående generasjonene, og en stamtavle som spriker i øst og 

vest vil gi liten forutsigbarhet i hva man får videre. Dette behøver ikke å bety at man får en 

høy innavlsgrad ï hvis man har planlagt litt i forkanté. 

 

Vi har aldri et kull uten å ha en ide om hvor vi ønsker å gå i hvert fall i en generasjon 

videre.  

 

Det behøver ikke nødvendigvis å bety at vi allerede har valgt en spesiell hannhund, selv om 

vi noen ganger håper at vi får en tispe som passer til en vi ønsker å bruke, men at vi har 

noen linjer og egenskaper vi ønsker å jobbe videre med. Har vi en hannhund vi ønsker å 

bruke, prßver vi ¬ òlageò en tispe som passer til han hvis vi ikke har en n¬. Her er frossen 

sæd flott, for da vet vi at han er tilgjengelig når tiden kommer. 

I vår mening kan man ikke drive et seriøst oppdrett med å løpe rundt som en hodeløs høne 

når tispa har fått løpetid for å finne en tilgjengelig hannhund, for så å gjøre dette igjen i 

neste generasjon.  
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9. Hva er målene deres med oppdrett? 

De viktigste målet er at det skal komme valper som er gode nok til å bli neste generasjons 

avlshunder for oss og andre, og vi har ikke kull der vi ikke ønsker å beholde noe selv. Det 

blir selvfølgelig ikke en valp som lever opp til disse forventningene hver gang, men vi lever 

alltid i håpet. 

Først og fremst ønsker vi å avle hunder som kommer nærmere vårt egen bilde av hva som 

er en «ideell» cardigan. Vi har aldri sett denne hunden - den er et bilde vi har inni oss.  

Vi kommer alltid å jobbe for å komme nærmere det bildet vi har av utmerket rasetype. En 

kraftig og linjevakker hund, typisk front, herlig rund beinstamme, et typisk hode og uttrykk 

og med temperamentet til en klovn. 

Men den kan aldri bli vår idealhund hvis den ikke er godt konstruert.  Så vi jobber med å 

forbedre fronter, men begynner også å fokusere mer på sterke mellomhender og lave haser. 

Når det kommer til type, har vi sett at ørene til cardigan blir mindre, og kommer til å ha 

dette i bakhodet fremover. 

 

På slutten av dagen hadde det vært kjekt å føle at man har bidratt til rasen i sin helhet, og 

ikke bare rosetter på stueveggen hjemme.  

 

10. Hvilke planer har dere fremover? 

Det er det vanskelig å svare på, da planer kan være så mangt.  

En ting som har bekymret oss er hvordan noen av linjene vi har basert vårt oppdrett på 

enten holder på å forsvinne pga at oppdrettere har sluttet, eller at de som har disse linjene 
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alle bruker de samme hannhundene. Det er ikke kjekt å ufrivillig linjeavle på en hund fordi 

den finnes i «alle» stamtavler.  

Å bruke den hunden som vinner mest, eller gir de beste valpene akkurat nå, kan gi godt 

resultat i de første generasjonene, men fører ofte til at man avler seg selv og rasen inn i et 

hjørne. 

Så akkurat nå har vi noen kull hvor vi ikke bare har som mål å avle gode hunder, men også 

å ta vare på det genetiske mangfoldet vi kommer til å behøve litt frem i tid. 

 

 

 

 

11. Hva ser dere etter hos en potensiell valpekjøper? 

Gjennom årene har sjekklisten vår endret seg ut i fra erfaring med de valpekjøperne vi har 

hatt. 

Det viktigste for oss først og fremst er valpekjøpere som ikke har «lest alle bøkene», og har 

en klar forventning om hvordan livet med hund skal bli. 

Ingen hunder er like og nesten ingen planer går som man tenkte seg før valpen kom i hus. 

De beste valpekjøperne våre har evnen til å ta ting på sparket, og å bruke litt sunn fornuft 

når det kommer til hundeholdet sitt. 

Det ser ut som det er en trend i tiden at valpekjøpere tror at en hund skal være perfekt, og at 

alt som faller utenfor dette bildet er en feil.  Å forvente feilfrihet fra en hund er ikke et godt 

utgangspunkt. 
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Også viktig er at vi føler at valpekjøperne er mennesker som tar kontakt med oss når de 

lurer på noe, eller opplever begynnende problemer.  Altfor ofte har vi opplevd at de venter 

for lenge, og da kan noe som var en bagatell ha utviklet seg til et problem. 

Til slutt vil vi like valpekjøperne våre, de kommer tross alt til å være «våre» så lenge 

hunden lever. Så merker vi at noe skurrer i løpet av den første kontakten, noen ganger uten 

at vi kan sette fingeren på hva det er, så sier vi nei. 

 

12. Har dere noen råd til nye corgi-eiere? 

Corgier kan være små svinpelser som griper enhver sjanse til å få viljen sin. Så ikke la de få 

gjøre noe som valp som de ikke får gjøre som voksen. De må gjerne bli skrekkelig 

bortskjemte som våre egne, men det betyr ikke at de skal være ulydige.   

Det er ingen selvmotsigelse å la hunden sove i senga men fremdeles kreve at den kommer 

på innkalling. 

I vår erfaring er det spesielt viktig å legge mye av grunnlaget i valpetiden når det kommer 

til hannhunder.  De kan få en vanskeligere tenåringstid enn tispevalpene, så de må lære seg 

god kontakt med eier og lydighet rundt andre hunder så tidlig som mulig. 

 

For førstegangs hundeeiere er det viktig å gå på valpekurs, og gjerne følge opp med 

lydighets-, agility- og brukshundkurs senere. Men styr unna hundeskoler og instruktører 

som idioterklærer alle andre ï det er bare en riktig metode og det er den som fungerer J. 

 

 

 
 

 

Hvem ønsker du å sende stafettpinnen videre til? 

 

Vi sender stafettpinnen videre til Jorunn Simonsen 
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Nala (Saffelaffen's Bonita Femur) og Clara (Imme's Iron Maiden, godkjent 

besøkshund i alle kategorier) var med på instruktørsamlingen jeg skulle på i 

Norges Røde Kors.  

 

Der traff jeg Lars Monsen.  

 

Når han hjalp meg med å gå med hundene fordi jeg hadde endel bagasje, var 

det mange som smilte. Det stod noen hundre personer utenfor hotellet. 

 " Lars Monsen har begynt med ny rase.  

Nye trekk- og brukshundklubben til Lars Monsen" kommenterte dem J 

 

 
Hilsen fra Silje Moen 
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Pembroke: 
 
Ingen valper innmeldt 
 
 
 
 
 
 
Cardigan: 
 
Ingen valper innmeldt 
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Pembroke: 
 
Ingen parringer innmeldt 
 

 
 
 
 
 
Cardigan: 
 
 

Far: NUCH Immes Zinfandel Director's cut 
Mor: Jotunheimsgaard Cillie 
 Parret 12.april. Forventet valper 14.juni.  
Henv.: Kennel Cadial 
 2120 Sagstua 
 Tlf 400 62 985      anikk_91@hotmail.com 
 
 
 
 
Far: Cardigardens Stormborn 

Mor: Lullubelles Cut the Crap 
 Forventer Rød, tricolor og brindle valper 28.juni,  
Henv.: Kennel Lulubelle v /Elisabeth Lærum 
 Sjueveien 35, 3158 Andebu 
 Tlf 412 99 764   kennellulubelle@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:anikk_91@hotmail.com
mailto:kennellulubelle@gmail.com
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Vi gratulerer ny  norsk champion : Myklegardens Beilis Amalie Rev 

                     Foto: Linn-Anett Larsen 
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Utrolig spennende å få bli kjent med en ny rase. Har drevet med langhåret 

dvergdachs i mange år. 

Har vært i tenkeboksen lenge på å skaffe en corgi cardigan. Må jo si at denne lille 

frøkna her Cayenne (Cardigarden's Wild Thing) har tatt oss med storm. 

 

Hun har en herlig personlighet, trygg og god, rampete, glad og fornøyd liten valp. 

Vi gleder oss til utstillinger etter hvert. Bli kjent med flere Corgier og Corgifolk. 

 

MVH 

Anne Damsund Paulsen 
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Hei!  

Jeg vil fortelle om noe jeg syns er fint!  Jeg vil fortelle om vennskap.  

Jeg heter forresten Spike, og sitter og vifter med halen inne i hjertet til mamma. Jeg er ikke 

lengre der mamma kan se meg, men jeg er fortsatt der hun kan kjenne meg og fortsette å 

være glad i meg. Det er det som er hjertet til Mamma.  Jeg pleier å sitte her og se på 

lillebror Kanto leke med mamma og hennes venner. Han er en liten røver han der, så 

mamma må bli mørk i stemmen av og til. Da ler jeg litt for meg selv. Han er så heldig, han 

Kanto. Han får kose seg i senga med mamma, og er så flink at han sover hele natten! Men 

av og til står han opp før fuglene fiser, bare for å legge seg til å sove igjen når mor allerede 

har stått opp med han. Da humrer jeg også litt. Jeg tror jeg også var litt tullete når jeg var en 

liten valpetass. 

Av og til kommer Nami også. Jeg er på en måte storebroren til Nami og, det sier iallfall 

mamma, og Nami sa at jeg var den beste storebroren og kompisen i hele verden. Det må 

være bra, ikke sant? Jeg liker også Nami. Vi hadde så mange morsomme lekestunder 

sammen, og vi kjente navnet til hverandre.  Nami kan visst enda navnet mitt, men mamma 

og Silje kan ikke si det til henne, for da kikker ho etter meg, og jeg kan jo ikke komme 

løpende inn døren og leke med Nami lengre.  

Men egentlig begynner min historie et helt annet sted enn i hjertet til mamma. Den 

begynner i Fyresdal hos bestemor Mimmi, da mamma kom for å hente meg. Jeg hadde 

allerede valgt mamma som mitt menneske, så jeg gledet meg vilt. Vi hadde det så gøy 

sammen! Jeg fikk sitte i sekk på turer, og etter hvert fikk jeg løpe selv. Jeg løp til og med 

ved siden av sykkelen til mamma! Og jeg hadde min helt egen sykkelvogn! Jeg fikk også 

prøve det mamma kaller utstilling. Menneskene som sto der og kikka og vurderte meg 

synes visst jeg var en veldig kjekk, ung herremann! 

En dag fikk jeg vite at det skulle komme en som meg til Vennesla, en Corgi. Jeg visste vel 

egentlig ikke hva det betydde der og da, men jeg lærte jo å kjenne navnet "Nami" ganske 

kjapt. Vi møttes første gang i hundeparken, der gikk vi klistret sammen, side om side på tur 

rundt omkring, og jeg passet på at de store hundene ikke gjorde noe uforsiktig med lille 

Nami. Ho var jo så liten at det var fort gjort å tråkke på ho.  

Etter vårt første møte ble det ofte lekestunder, og mammaene våre ble mer og mer kjent. Vi 

lekte både i skogen og på sletta, og Nami hang fast i ørene og halen min. Alle steder ho 

kunne bite seg fast ble godt utnyttet. Mamma sa jeg hadde godt av det, siden jeg visstnok 

var akkurat slik som valp selv. Har du hørt?! Men Nami visste jo ikke bedre, så jeg lot ho 

holde på til ho nesten sovna. Ho vil alltid være "lille Nami" for meg, selv om jeg kan se at 

ho nå er nesten (bare nesten altså!) voksen. 
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Men jeg var ikke helt frisk sier mamma, og jeg kjente jeg ble sliten. Men jeg ville jo ikke 

være sliten, og som regel var jeg faktisk ganske OK i formen min. Jeg kunne gå fjelltur og 

leke mye. Og herje med Nami så klart. Men jeg skulle jo ikke leve evig, og ble dårligere. 

Da måtte jeg få sove sier mamma. Jeg var jo sliten, og å sove hørtes godt ut. Så jeg sovnet, 

og våknet jo opp i hjertet til mamma her.  

Det var litt rart med en gang, men du hvor herlig jeg har det her! Jeg kan følge med på alt, 

og kjenne på kjærligheten mamma har for meg. Jeg tror det er flere som vil fortelle, så jeg 

får sette en liten sånn prikk her, og strekke litt på potene men jeg følger godt med på alt og 

alle, som jeg pleier å gjøre. 

Hei!  

Nå er det min tur, for jeg vil fortelle! Fortelle om masse og mye,  og alt rart. Eller iallfall litt 

sånn her og der. 

 Ja, det glemte jeg litt, Det er jeg som er Nami! 

 Jeg kan være litt tullete i blant. Mamma sier at jeg har en skrue løs, mens pappa sier jeg har 

mistet alle skruene mine. Hva er skruer?! Jeg forstår ikke de der av og til. Jeg tror de bare 

tuller litt, for av og til gir det de prøveråsiingenmeningidetheletattaltså!!! (Puuuuust pust 

pust).  

Ehm, jo. Jeg husker når mamma og pappa skulle hente meg, eller jeg husker jo når de 

besøkte meg første gang også. Jeg husker skolissene til mamma. De smakte godt! Mamma 

sier ho hadde noe som heter dobbeltknute. Jeg tror det betyr at det er kjempevanskelig å få 

det opp, men jeg og søsknene mine fikk de opp på seksti sekunder! Prøv på det du! Men ho 
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skulle jo hente meg, og jeg likte ikke å kjøre. Skrek halve veien! Men det var jo så varmt 

også. Nå liker jeg bilen! Det tok meg bare et par turer, så var det greit. Nå har jeg vært med 

mamma heeeeeele veien til Kaupanger, og det er visstnok åtte og en halv time å kjøre på 

sommerføre. Hva enn sommerføre er for noe...  

Jeg blir jo faktisk 10 måneder i dag! Kanskje jeg må bli litt voksen da? Sånn som Spike? 

Spike er storebestebror! Vi har lekt masse! Jeg ble så sliten etter hver gang vi hadde lekt 

sammen, at jeg kunne sovet tre dager i strekk. Han har jo så mange leker også, de får jeg 

leke litt med enda, men bare litt. Mamma kaller meg for saksa, siden kjeven min fungerer 

som en saks. Den kutter bamseører beint av. Så blir jeg om til en motorsag, og kjører på. Da 

dør de, så jeg får bare låne litt.  

Jeg blir så glad hver gang mamma åpner bagasjerommet, og jeg ser tunet til tante Torunn. 

Da begynner halepropellen å gå med en gang! En dag åpna mamma bagasjeluka, og jeg ble 

i 100 med en gang, for nå skulle det bli NamiSpike tid! Men når jeg kom inn så var bare 

Torunn der. Hvor var Spike? Jeg gikk og leita og ropte etter han så lenge vi var på besøk 

den dagen, men han kom jo ikke. Jeg tror kanskje ikke han kommer til å komme og leke 

med meg mer heller, for det kjennes som om han ikke er her lengre nå. Jeg kommer alltid 

til å savne storebror Spike, han var den beste kompisen i hele den store verdenen.

 

Men altså, en dag når bagasjeluka åpnet seg, og vi gikk inn til Torunn, så var det et 

minirompetrollvoff der! En liten mini corgi! Han er helt spinnvill! Han biter meg i øret og 

leppa og henger fast over alt! Jeg tror det er det man kaller "klegg"? Han er iallfall en søt 
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klegg som heter Kanto. Jeg har lært navnet hans også, så når mamma spør meg hvor Kanto 

er, så kikker jeg rundt omkring, og leter under bordet og alt. Jeg tror nok at vi kommer til å 

bli gode venner jeg, vi er jo allerede det da, men sånn her perler på ei snor venner! 

Bestevenn Kanto! Minikanto vil snakke nå sier han!

 

Maff maff! Heeei!  

Jeg har bittelitt tid akkurat nå, så jeg vil og være med!! Ehm, Nami er gøy, Nami smaker 

godt! Nami er bestevennNami! Det er gøy å sitte på ryggen til Nami! Jeg ble med hjem til 

mamma jeg en dag, og nå bor jeg her. Her er det fint, og jeg får leke med masse rare leker 

og mennesker og noen vofser! Nami passa på meg også her en kveld, da var mamma og 

pappa på kino. Jeg fikk være hos Nami og hennes mamma i noen timer og leke. Mamman 

til Nami ga oss mat i sånne gøye baller som triller rundt og mister godbitene sine til oss. 

Men Nami plukket opp ballen og løp avgårde med den, sånn at ho kunne trille den alene! 

Når jeg kom bort så løp ho med ballen i kjeften igjen. Så kasta ho den under et skap der ho 
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ikke får tak i den. Ho blir sinna og ligger og roper på ballen, mens der kommer jeg!! Jeg 

smetter så fint under der og får spist litt mat fra ballen. "Karma" tror jeg mamman til Nami 

sa da. Hva enn det er. Men Nami er jo best da, Nami er... åå en ball!!!  

Som dere alle kan se, så har vi menneskene blitt veldig gode venner på grunn av hundene. 

Det er ikke tvil om at det er sosialt å ha hund, men at kjemien mellom oss skulle sitte så 

godt er jo fantastisk. Det er ikke alltid like lett å finne gode, nye venner i voksen alder, så 

dette er helt supert! Tusen hjertelig takk til oppdretteren av våre herlige hunder, Mimmi 

Momrak. Tusen takk fra hver av oss for disse fantastiske, flotte og komiske hundene. Du er 

verdens beste "bestemor". Vi ser frem til en fremtid sammen som gode venner, og vi er 

veldig spente på hvilke nye eventyr hundene kommer til å ta oss med på i fremtiden.  

 

Tusen takk!  

Hilsen Silje Kveane og Torunn Mosby Larsen. 
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