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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:   Silje K. Bjarkøy  

   info@corgi.no   

 

Nestleder:   Ingrid Prytz Ohm   

   info@corgi.no 

 

Kasserer:     Anita Bjørnstad 

    

                

Sekretær:                        Marita J.  Buskerud 

                                                     info@corgi.no 

 

Styremedlem:  Silje M. Belgen 

    

 
Styremedlem:  Bjørn E. Løken 

    

 

1.Varamedlem:   Inger Lise Rokstad 

2.Varamedlem:  Per E.Eek 

 

 

  

           

                  
 

 

KONTAKTPERSONER:   
Sørlandet, Telemark, Vestfold: 

                 Jorunn Simonsen                       90 60 26 52 

Trøndelag:                Annemarie Van Den Berge       40 08 70 56 

Vestlandet:                Kari B. Lysholm                        91 85 41 97 
Nord-Norge:              Tonje Rønnevig                         99 59 04 34 

 

VALPEFORMIDLER:        Gry Moen 

                          valpeformidler@corgi.no 

         Mob. 41322591 
 

Forside: Annie, Dronninga i huset. Innsendt av Anne Indergaard 

Bakside: Vinnie, Immeôs King of the Blues. Innsendt av Susann 

Bryn Helgesen 

 

  

   

 

         CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

  Februar/Mars 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

30.08.2020 

 

Manusadresse, post er: 

Hilde Røtterud 

Heisshageveien 11 

2015 Leirsund 

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/ 

info@corgi.no 

Klubbens adresse er:  

NWCK, c/o Anita Bjørnstad, Kvernbakken 31, 1414 Trollåsen  

Organisasjonsnummer: 981 233 220 

e-post: info@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  

Siv Høystad 

Silje Belgen    (Styrets Representant) 

 

 

 

 

 

 

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

Redaksjonens hjørne                                                               

Presentasjon av styret 

Protokoll fra årsmøtet      

Heder og Ære 

Invitasjon spesialutstillingene 

Corgi-valp til Farmen 

Oppdretterprofil 

Årbok 

Fotogalleri 

Paringer 

Utstillingsresultater  

Agility  

Lydighet 

Gullcorgi 

 
 

 

 

 

Aktivitets kalender for NWCK  

 

 

2020 

11.juli Spesialutstilling med storcert Wærhaug gård, Skedsmokorset, Lillestrøm  
12.juli Spesialutstilling med storcert Wærhaug gård, Skedsmokorset, Lillestrøm.  
Utdeling av vandrepremier 
29.august Spesialutstilling med storcert, Anabasis Hundesenter, Bryne 
12.september Spesialutstilling med storcert, Trondheimsområdet 
13.september Spesialutstilling med storcert, Trondheimsområdet 
 

 

2021 

 

30.juli Jubileumsutstilling Morokulien, NWCK 50 år 
4.september Spesialutstilling med storcert, Rogaland 

4 

5 

6-10 

11-14 

15-23 

24-25 

26 

27-31 

32 

33-43 

44 

45-48 

49 

50 

51 
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I disse korona- tideré 

Mens viruset holder grep om samfunnet skriver Norsk Welsh Corgi Klubb historie. Historie på 

mer enn en måte. NWCK har avholdt digitalt årsmøte og nå når aktivitetene endelig kommer i 

gang igjen arrangerer klubben ikke bare en, men fem spesialutstillinger i løpet av året.  

 

Det er ingen tvil om at koronaviruset har satt sitt preg på denne våren. Over natten ble 

handlingsfriheten vår begrenset, og vi måtte alle tenke alternativt for å løse de oppgavene som 

lå foran oss. Første utfordring for NWCK var årsmøtet. Dette ble avholdt digitalt. Det ble en 

god løsning med stor oppslutning. Takk til alle for positive tilbakemeldinger og klapp på 

skulderen. Jeg sender honnør og virtuelle blomster videre til alle som gjorde det hele mulig. Jeg 

vil også benytte anledningen til å takke for tilliten på vegene av det nyvalgte styret.  

 

Gode krefter  

Det neste på blokka har vært å jobbe mot det uvisse. Hva kan vi arrangere, eventuelt når -om i 

det hele tatt? Det er faktisk en ganske vanskelig øvelse. Heldigvis kommer det bedre tider, helt 

sikkert. I mellomtiden er mange arbeider i gang. Vi er heldige i klubben vår som har mange 

med forskjellige kompetanser, enormt engasjement og stort dugnadshjerte for klubben. Jeg 

bøyer meg i støvet og takker dere alle.  

 

NKK nær konkurs  

NKK, moderorganisasjonen vår, er i skrivende stund i en vanskelig økonomisk situasjon. 

Sammen med koronastansen i aktivitetene, stanset også pengestrømmen. Det er alvor. NWCK 

har derfor donert kr 45  000 til NKK, og lånt ut kr 55 000 av klubbens midler. I anledningen har 

styret og alle klubbens komiteer, sagt fra seg sine godtgjørelser. Jeg oppfordrer alle til å støtte 

opp om alle aktiviteter fremover, enten det er i vår klubb eller i lokale hundeklubber. Tjener vi 

penger-tjener NKK penger.  

 

Fem storcert 

Apropos aktiviteter,- vi er i gang igjen! Det feirer vi med ikke mindre enn fem storcert på like 

mange utstillinger. Det er første gang NWCK arranger fem spesialutstillinger i løpet av et år, 

dette blir gøy!  

Og ikke nok med det- våre fem rasespesialister har i god klubbånd takket ja til å dømme hver 

sine utstillinger. Norsk Welsh Corgi Klubb skriver med dette historie. Nå er det opp til oss alle 

å sørge for at historien blir med positivt fortegn ï i disse koronatideré  

 

Med ønske om en god sommer 

Silje Kathrine Bjarkøy  

Leder NWCK   
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Det g¬r mot sommer og denne gangen blir det vel ferie i Norge for alle 

pga corona, og de restriksjonene som gjelder. 

 

Vi h¬per alle corgivenner kan ta mange flotte bilder av corgiene sine i 

vakker Norgesnatur, og sende inn til Corgipost, gjerne med en liten 

historie om hva man har gjort og hvor man har vÞrt. 

 

Vi ßnsker fortsatt mer stoff til Corgipost, og ber om at dere sender inn 

historier og bilder som vi kan sette p¬ trykk.  Det er mange som legger 

ut bilder p¬ Facebook i diverse Corgi-grupper, men ikke glem at vi 

trenger bidrag til bladet v¬rt ogs¬.    

 

 

 

Se ogs¬ hjemmesiden v¬r WWW.CORGI.NO   for oppdatert info om 

hva som foreg¬r i Corgi-verden. 

 

 

 

 

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  

 

http://www.corgi.no/
mailto:corgipost@corgi.no
mailto:corgipost@corgi.no
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Silje Kathrine Bjarkøy ï leder. 

Jeg bor i Lunner kommune på Hadeland sammen med mann og hunder, i hovedsak Welsh 

Corgi Cardigan. Jeg er oppdretter og aktiv utstiller, men har også trent lydighet og noe 

bruks.  

 

Hovedinteressen er utstilling og er ofte å se rundt en ring.  

Jeg har hatt corgi siden 1987. Da fikk jeg en Welsh Corgi Pembroke, siden har det vært 

corgi.  Det kommer også til å forbli corgi. Det er to herlige raser som begge har alt jeg 

ønsker meg i en hund. 

 

Jeg har mye erfaring med organisasjonsarbeid både i jobbsammenheng og privat. Jeg har 

sittet i styret i flere hundeklubber og har hatt verv i NKKs disiplinærsystem. Pr dags dato 

har jeg også verv som viseordfører for NKKs representantskapsmøte.  

 

Av yrke er jeg journalist. Jeg jobber som programleder og produsent i Nyhetsmorgen i 

NRK. Jeg har vært ansatt i NRK siden 2002 og arbeider i hovedsak med nyheter på radio 

og tv.  
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Ingrid P Ohm - nestleder 

Innehaver av kennel Alltrade, oppdrett av Welsh Corgi Cardigan.  

Jeg har hatt Cardigan siden 1994, og sammen med mannen min Per Morten har vi holdt på 

med rasen siden den gang. 

Det har blitt noen valpekull siden den gang, og for to år siden mottok vi som de andre 

corgioppdretterene NKK sin hederspris for oppdretter vårt. 

Jeg er også dommer for begge corgirasene 

 

 

 

 

 
Bjørn Erling Løken - styremedlem 

Innehaver av kennel Analog, oppdrett av Welsh Corgi Cardigan. Eksteriørdommer. 
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Marita J Buskerud - styremedlem 

Har Welsh Corgi Pembroke og er aktiv med hund. 

 

 

 

 
 

 
Silje Marie Belgen ï styremedlem. 

Jeg er 20 år, er dermed student, og bor i Askim.  
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Jeg har drevet med Welsh Corgi Pembroke i 14 år. Jeg og mine foreldre driver oppdrett av 

rasen, og pembroken vi kjøpte for 14 år siden, er stammoren til de fleste corgiene vi 

oppdretter i dag.  

 

Foreldrene mine har drevet med oppdrett av Schäferhund siden 1979, og begynte med corgi 

i tillegg, da schäferhundene var litt for store å hanskes med for en 6-åring.  

Jeg har nylig blitt medeier i kennelen til foreldrene mine, Kennel Welincha. 

 

Generelt er jeg opptatt av at corgien skal brukes til noe. Dette er en rase som virkelig elsker 

en utfordring, og er veldig lærevillige. Når det kommer til oppdrett, er opptatt av at 

foreldredyrene har kjent mental status og bruksegenskaper. Selv har jeg trent opptil flere til 

NKKôs brukshundprßve, ferdselsprßve og lydighetsprßver. Hundene vi avler p¬ har ofte 

bestått karaktertest og/eller funksjonsanalyse, slik at vi vet deres mentale status. 

I tillegg til lydighet, er jeg også ivrig i utstillingsringen, og har vist corgi i ganske mange år. 

-både i barn&hund, juniorhandling og offisiell utstilling.  

 

Dette vil bli mitt første verv i en klubb, og håper jeg kan yte litt ekstra for klubben. Jeg 

takker for tilliten.  

 

 

 

 
 

 

 
Anita Bjørnstad - kasserer 

Min rolle er kasserer i styret og det har jeg vært siden 2015. 
Vi har to pembroke i familien:  

Kikki som blir to år i september og Olivia på snart fire måneder.  
Jeg bor på Kolbotn, som ligger like sør for Oslo.  
Vi er så heldig å ha mange flotte turområder ved sjøen og i de mange skogsområdene vi har 

i nærområdet. 
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Inger-Lise Rokstad ï varamedlem. 

Jeg er gift med Tormod,  og bor på Setskog i Aurskog Høland kommune i Viken fylke.   

Vi har 6 voksne jenter og 13 barnebarn. Vi bor sammen med 3 Pembroke, 1 Cardigan og 

for tiden 7 valper.  

Den første Pembroke corgien kom i 1974 etter å ha vært på leting i et par år. Jeg har alltid 

hatt dyr, alt fra høner til hunder. I 1977 fikk jeg godkjent kennelnavnet Magpie og første 

kull så dagens lys. 

Hundene fyller mye av dagen og utenom dem, så klirrer jeg flittig med strikkepinnene. 

Dette er min tredje periode i styret i Norsk Welsh Corgi klubb etter et års pause, nå som 

varamedlem.  

Jeg takker for tilliten og ser fram til et spennende år i arbeid for klubben og rasene. 

 

 

 
Per Erling Eek ï varamedlem.  

 

Jeg er 68 år og er blitt valgt inn i styret i NWCK, som representant i NWCK 

Utstillingskomite. 

Jeg har vært medlem i Utstillingskomiteen i flere år,  og har vært med på 

store og små utstillinger, samt Utstillingsleder i forbindelse med 

offisielle arrangementer/utstillinger. 

Ble kjent med Welsh Corgi  Pembroke for første gang i 1984, da min familie 

ble eier av AMY LOVE fra Kennel Stompen. 

I dag bor jeg på Sørumsand med Synnøve og vi har 3 vidunderlige Welsh Corgi 

Pembroke. 
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Siden årsmøtet ble avholdt digitalt i år, vil styret 

gjerne få hedre de hunder og eiere som utmerket seg i 

2019 litt ekstra.  Se bilder de neste sidene. 
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Gullcorgi, cardigan 2019. 

 

Analog Cc V for Vendetta 

Eier: Bjørn Erling Løken 

 

Gullcorgi, pembroke 2019. 

 

Siggenôs Karamell  

Eier: Julie Wilberg Brandvik 
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Trønderpokalen 2019. 

 

Siggenôs Illuminator  

Eier: Rita Tilley Wilberg 

 

Veteranpokalen 2019. 

 

Stompenôs Pamela 

Eier: Gry Moen 


