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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  

   

Nestleder:    Per E. Eek 

    

Kasserer:     Anita Bjørnstad 

                  

Styremedlem:  Annja Larsen                         

 

Styremedlem:  Bjørn E. Sonberg Løken 

       
Styremedlem:  Inger-Lise Rokstad 

      
 

1.Varamedlem:   Nina Holm  

2.Varamedlem:  Henriette Vangen Østvang 

 

Styrets mailadresse:                   info@corgi.no 
           

                  
 

 

 

 

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 

         Mobil: 41322591 
 

Forside: Kull etter Cardigardenôs World Of Warcraft og Corgi Na 

Volge Ulaturman. Fotograf: Silje Kveane 

 

Bakside:  Welinchaôs Gatsby Girl, aka Lykke. Innsendt av Bente 

Espevold. 

 

  

   

 

         CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

  Februar/Mars 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

29.08.2021 

 

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 

Siv Høystad 

Henriette Vangen Østvang    (Styrets Representant) 

 

 

 

 

 

 

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      

Corgiens dag 

Jubileumsutstilling  

Annonse NKK 

Fotogalleri 

Candyôs valper 

Et lite valpeeventyr 

10 tips til valpekjøperen 

Båndtvang 

Ikke etterlat hunden i varm bil 

Gullcorgi 2020 oversikt 

 
 

 

 

 

Aktivitets kalender for NWCK  2021 

 

- Dato ikke fastsatt - Kynologikurs Vestlandet 

- 05.06 Spesialutstilling Sandefjord Melsomvik, Viken   

- 04-05.09 Jubileumsutstilling Melsomvik  

- 04.09 Jubileumsmiddag Melsomvik 

- 18.09 Corgiens Dag Værhaug gård, Viken 

- Kynologikurs høst dersom behov  

- Okt-21, Dobbel spesialutstilling, Vikersund  

  

Styret tar forbehold om endringer i aktivitetskalenderen av smittevernhensyn. 
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Sommer- sol og spesialutstillinger! 

 

Sommeren banker på døren og forhåpentligvis går vi både varme- og smittefrie tider i møte. 

Det har vært en krevende tid for mange med lite sosial kontakt. Det håper jeg vi ser slutten 

på, selv om vi nok ikke skal rydde vekk håndspriten med det første.  

Mange har savnet å delta på aktiviteter med hunden sin, men nå er det muligheter. Norsk 

Welsh Corgi Klubb har flere storcert å dele ut også i år. Vi arrangerer derfor flere 

spesialutstillinger i tillegg til de to som allerede var planlagt. Jubileumsfeiringen skulle 

foregått på Morokulien i år, men på grunn av smittesituasjonen valgte vi å flytte utstillingen 

til Melsomvik. Jubileumsfeiringen skjer derfor i Melsomvik 4 og 5 september med planlagt 

sosialt arrangement fredag 03. Så sett av hele helgen! I tillegg til utstillingen blir det 

festmiddag og sosialt samvær lørdag, og som nevnt også fredag. Stedet vi skal være på har 

både hotell, leiligheter og fine uteområder- og de er hundevennlige.  

Vi må fortsatt belage oss på noen smittevernrestriksjoner i hva vi kan gjøre sammen og 

hvordan, men jeg er helt sikker på at vi klarer å ha det hyggelig sammen- også når vi 

overholder meterôn. Med stadig flere som er vaksinerte ßyner jeg ogs¬ h¬p om at vi kan la 

munnbindet ligge igjen hjemme.  

Koronapandemien har stanset en del av aktivitetene i klubben i første halvår, men jeg synes 

likevel vi sammen har fått til en del. Vi har avholdt årsmøte med stor oppslutning fra hele 

landet, og vi har til nå avholdt teoridelen av kynologikurset. Begge deler er avholdt digitalt 

med stor suksess. Det er selvfølgelig en fordel at alle har møttes digitalt over lengre tid nå 

og er vant til å møtes på skjerm hjemmefra. Noe av dette skal vi ta med oss også etter 

pandemien, men det er klart noen ganger er det best å treffes fysisk.  

Ut over sommeren og høsten skal vi ha flere utstillinger, vi skal ha praktisk del av 

kynologikurset og vi skal ha Corgiens Dag.  

 

Jeg håper jeg ser mange av dere på arrangementene i klubben, og at dere alle er med å feire 

jubilanten med å jubilere på skikkelige corgi-folks vis.  

 

God sommer alle sammen!  

 

SiljeK   
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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 heter Silje Kathrine Bjarkøy og bor i Lunner kommune på Hadeland sammen med 

mann og hunder. Jeg har i hovedsak Welsh Corgi Cardigan, men også en liten Schipperke 

har funnet veien hjem til oss. Jeg er oppdretter under kennelnavnet Duomatix og er aktiv 

utstiller, men har også trent lydighet og noe bruks. Hovedinteressen er utstillinger, du finner 

meg ofte i nærheten av en utstillingsring.  

 

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

corgi.  I 2007 fikk jeg min første cardigan.  

 

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

jeg ordfører for NKKs representantskapsmøte. Jeg har også hatt verv som viseordfører og 

jeg har vært medlem i NKKs disiplinærsystem. I tillegg hatt rollene som leder, nestleder og 

styremedlem i flere hundeklubber.  

 

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

NRK.  
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Per Erling Eek ï Nestleder 

Jeg heter Per Erling Eek er 69 år og er blitt valgt til nestleder i NWCK. 

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 M. Eek og vi har 3 vidunderlige Welsh Corgi 

Pembroke. 

 

 

 
 

Bjørn Erling Løken ï styremedlem 

Gift med Christine Sonberg 

Autorisert på raser i gr 1,2 og 9. 

Oppdretter på flere raser gjennom mange år: mops, fransk bulldog, boston terrier, welsh 

corgi, schipperke, dvergpincher m.m. 

Oppdretter og eier av årets hund (Bamsevinner) i Norge og Belgia. 

Har dømt over hele verden fra Russland til Australia. 
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Annja Larsen ï styremedlem 

Jeg heter Annja Larsen og bor i Mo i Rana, med 2 barn, 4 hunder, en katt og en kjekk 

mann. Født og oppvokst med hund hele livet. Med en far som var godkjent instruktør for 

redningshunder og hadde to godkjente lavinehunder. Eplet faller ikke så langt fra stammen.  

Fikk tidlig i l ivet en dobermann hann fra Kennel Strolls, og herfra startet min egen 

hundekarriere. Å få seg en dobermann hann som førstegangshund, er ikke for de som ligger 

på latsiden. Det ble fire flotte dobermann som bodde i vårt hus og som jeg konkurrerte 

aktivt med i bruks, lydighet og utstilling, i inn og utland.  

 

Selv er jeg er godkjent instruktør, har canis grunnkurs og er godkjent figurant for alle 

mentaltester i Norge. Har i flere år sittet som leder i brukshund utvalget i vår lokale 

hundeklubb. Hvor jeg var vært meget engasjert i årene før jeg fikk barn.  

I 2016 gikk min siste dobermann bort og jeg hadde tidlig bestemt meg for at Corgi skulle 

bli min rase. Jeg ønsket fortsatt en arbeidshund, men i mindre format.  

En Corgi ble fort til to Corgier.  Jeg kan ikke si annet enn at jeg aldri harvangret på dette 

valget!  

I tillegg til mine to Corgi frøkner Sofia & Åse, så har jeg to pensjonerte dvergpinscher 

frøkner på 11 og 12 år.  

Min historie er lang og kjedelig å skrive om.  

Møter du meg rundt utstillingsringen, så kom å si HEI J 

 

Klem Annja Larsen 

Kennel Art & Craft 

Mo i Rana 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 
 

Anita Bjørnstad ï styremedlem/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. 
 

 

 

 

 
 

Inger-Lise Rokstad ï styremedlem 

Mitt navn er Inger-Lise Rokstad og jeg bor på Setskog i Aurskog Høland kommune i Viken 

fylke. Jeg bor sammen med 3 Pembroke og 1 Cardigan. 

Den første Pembroke corgien kom i 1974 og det ble fort flere. Jeg har alltid hatt dyr hele 

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

så dagens lys. I 2018 kom det en Cardigan inn i flokken og hun har beriket flokken med 

sine klovnefakter. 

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

Dette er min fjerde periode i styret i Norsk Welsh Corgi klubb, og jeg takker for tilliten og 

ser fram til et spennende år i arbeid for klubben og rasene. 
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Nina Holm ï 1.varamedlem 

Jeg heter Nina Helene Holm jeg er 35 år og bor i Larvik kommune i Vestfold, har 4 barn og 

er gift med Andrè, sammen har vi kennelnavnet Chilja.   

I 2011 fikk vi vårt første Australian Shepherd kull, og 10 kull har det blitt. 

Med Aussiene har jeg drevet med litt av alt, litt lydighet, litt agility, litt bruks, og ganske 

mye utstilling.   

I 2013 tok jeg første gang kontakt med min oppdretter av min Welsh Corgi Pembroke, for å 

spørre om jeg fikk kjøpe en valp. Så i 2019 så kom Siggenôs Lollipop *Tuuri* til oss, så 

interessen for rasen har vært der lenge. Og læringskurven har vært bratt takket være en 

fantastisk oppdretter.   

Nå har jeg vært så heldig å bli varamedlem i raseklubben vår, og jeg takker ærbødigst for 

tilliten, og jeg skal gjøre mitt beste til å bidra med å videreføre den gode jobben klubben 

gjør. Vi ses!  

 

 
 

Henriette Vangen Østvang ï 2.varamedlem 

Jeg heter Henriette Vangen Østvang og bor i Ringsaker kommune nærmere sagt Stavsjø, 

sammen med min samboer Stian og våre 5 Cardigan's. Jeg er født og oppvokst med masse 

hund og oppdrett, s¬ dette har blitt en livsstil og lidenskap p¬ alle plan. Har siden jeg var 

8¬r ønsker meg en cardigan etter jeg s¬ disse p¬ utstilling sammen med min mor. N¬r jeg 

skulle konfirmeres fikk jeg valget mellom hest eller Cardigan, denne gangen valgte jeg 

hest. Men etter en god del ¬r og skolegang kjøpte jeg min første Cardigan i 2015. Dette ble 

starten på min oppdretterkarriere, kennel HenniHenka's. Vi er veldig aktive på utstilling og 

på turer i skog og mark! 

Jeg er så heldig og har blitt varamedlem i klubben (styrets representant i corgipost)! Jeg 

takker så mye for tilliten og håper jeg kan bidra med noe positivt i klubben! Håper vi ses en 

dag! 
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CORGIENS DAG 2021. 

 

 

Den 18. september går Corgiens dag av stabelen 

på Wærhaug gård. Planleggingen er i startfasen og 

det vil bli aktiviteter som er tradisjon og litt nytt. 

Håper at riktig mange setter av denne dagen 

kalenderen og tar turen til Wærhaug gård 
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                             Nami ï Cardigardenôs Unicorn.  Foto: Silje Kveane 
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          Kanto ï Cardigardenôs World Of Warcraft p¬ fjelltur.  

Innsendt av Torun Mosby Larsen 

Panda - Fastfootôs Pringle   Innsendt av Monica Sylstad 
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Torefjellôs S-Gizmo   Innsendt av Ellen Singsaas 

 

 

 
Lykke ï Welinchaôs Gatsby Girl    

Innsendt av Bente Espevold 
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Helmuth ï Siggenôs Odyssevs   Innsendt av Ole Martinus Scheen 

 

 
Helmuth på hjemmekontor 

 


