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MEDLEMSBLAD FOR  

NORSK WELSH CORGI KLUBB  

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  

Formann: Olav Hedne  

  64 94 10 83 (p) 

  ohedne@online.no  

Viseformann:  Mette Ekern          
32 13 42 95 (p) 92 05 67 24 (m)  

metteker@online.no  

Kasserer: Eva Kronholm 

  63 98 02 09 (p) 90 61 82 68 (m) 

  sranden@online.no 

Sekretær: Anne Ingebrigtsen   

22 69 22 08 (p) 90 17 50 26 (m) 

 annecito@online.no 

Styremedlem:  Silje Kathrine Bjarkøy  

   91 57 12 57 (m) 

  skbjarkoy@gmail.com 

1.varamann: Nina Ramberg       
Og styrets 64 94 59 42 (m)                  

rep i cp  nramberg@online.no            

   

2.varamann:  Siri Alnæs 
  63 97 69 92(p) 

  kebenfro@online.no 
 

REDAKSJONSKOMITE: corgipost@corgi.no 

Andre Kragset: 47 80 85 85 

Kyrre Øien : 91 35 68 99 

Richard Gjersøe : 41 32 25 90 

                
KONTAKTPERSONER:   
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

Vestlandet: Bente Espevold  99 04 77 00  
Trøndelag: Hanne Tvestad 

VALPEFORMIDLER: Ragnhild A.Vig    99 61 84 44 

     rastri@online.no 
 

 

  

   

 

       CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

Ca.  Februar 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

1. Desember 11 

 

 

Manusadresse er: 

Andre Kragset 

Indrehovdevegen 21 

6160 Hovdebygda 

e-post: 

corgipost@corgi.no 

 

 

ANNONSEPRISER: 

 

1/1 side:  kr 200,- 

½   side:  kr 100,- 

1/1 side i alle 4 utgaver: 

kr 600,- 
 

KLUBBENS  

HJEMMESIDE:  

http://www.corgi.no/ 

Klubbens adresse er: NWCK, Postboks 5239  Majorstua, N-0303 Oslo 

Organisasjonsnummer: 981 233 220 

e-post: welsh.corgi@klubb.nkk.no 

Medlemskap koster kr 390,-inkl. medlemskap i NKK 

mailto:ohedne@online.no
mailto:%20metteker@online.no
mailto:%20metteker@online.no
mailto:sranden@online.no
mailto:annecito@online.no
mailto:nramberg@online.no
mailto:kebenfro@online.no
mailto:corgipost@corgi.no
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
mailto:rastri@online.no
mailto:corgipost@corgi.no
mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no


 

 
3 

 

INNHOLD  
 

 

Formannen har ordet ............................................................... 4-5 
Redaksjonens hjørne .................................................................. 6 
Styret informerer ......................................................................... 7  
Leserbrev fra Caroline.............................................................. 8-9 
Stafettpinnen ........................................................................ 10-14 
NWCKôs hovedutstilling Frya, med 40 års fest ..................... 15-22 
Tilleggsider til Jubileumsboka (for uttak) .............................. 23-26 
Verdens største corgikake ........................................................ 27 
Leserbrev fra Helen .................................................................. 28 
Leserbrev fra Hanne ................................................................. 29 
Leserbrev fra Rita ................................................................ 30-31 
Takkehilsen fra Eva .................................................................. 32 
Etterlysning av vandrepremie .................................................... 33 
Valper til salgs / Parringer .................................................... 34-35 
Nye champions ......................................................................... 36 
Utstillingsresultater ............................................................... 37-45 
Gullcorgiliste ........................................................................ 46-47 
 

 

 

 

 

 



 

 
4 

 

 
 

 
Etter en sommer noen av oss ikke kommer til å se tilbake på med bare gode 
minner, går vi nå over til høst med kortere dager.  Dette er for mange den 
beste tida med fargeprakt i naturen og ypperlig turvær. 
 
Jeg er glad for å legge denne sommeren og 22. juli bak meg. Vi har dårlige 
minner fra Utøya og ser frem til at det forhåpentlig etter hvert blir mindre 
spalteplass i avisene omkring tildragelsene der. 
 
Utstillingen på Frya gikk veldig bra med god påmelding og hyggelig opphold.  
Dette ble mitt siste dommeroppdrag og med meget god kvalitet på de utstilte 
hundene.  At ikke alle var like fornøyde med resultatet, tar jeg som et godt 
tegn på at noen måtte være tilfreds med resultatet. Vi fikk et trivelig opphold 
og med en hyggelig jubileumsmiddag med 52 medlemmer rundt bordene.  
Det er nå blitt slik at det er mange nye ansikter å se i klubben. Så vidt jeg 
forstår er antall medlemmer nå på omtrent det meste vi har vært noen gang. 
 
Vi hadde nettopp styremøte hvor vi ble enige om å få utarbeidet et 
spørreskjema som går på opplysninger om hundene våre sin 
sunnhetstilstand. Dette kommer til å bli en egenmelding fra eier som går på 
den enkelte hund.  Resultatet vil så bli sammenstilt og gjort statistisk 
behandling av.  Forhåpentlig vil vi kunne sende ut et slikt skjema på nyåret. 
 
Jubileumsboka ble ferdig levert i slutten av august og delt ut til de som var 
på Frya. Resten av medlemmene skulle få boka tilsendt fra trykkeriet.  Av en 
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eller annen grunn har dette blitt forsinket, men jeg har nettopp vært i kontakt 
med dem og bedt om fortgang i saken. 
 
Jeg ønsker alle en trivelig høst. 
 
Med hilsen  
  Olav 

 
 

NB 
Ved en beklagelig feil ble det glemt å ta med 4 Cardigans og 4 Pembrokes i 
jubileumsboka.  Disse er nå lagt inn på midtsidene i dette nr. av CorgiPost.  
Vennligst ta de to midtarkene ut og legg inn arkene inne bakerst i boka på 
henholdsvis Cardigan og Pembroke. 
 

 
 

CORGIKALENDER 
Jeg har tidligere annonsert at jeg ville lage kalender for 2012, og har tilbudt 
oppdrettere å komme med annonse til å sette inn for hver måned.  Det har 
imidlertid vist seg å være liten interesse for dette.  Jeg har ikke fått et eneste 
oppsett av annonse.  Med så manglende interesse har jeg valgt å la være å 
utarbeide kalender denne gangen.  Vi får eventuelt komme tilbake til saken 
neste år. 

Olav 
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En sommer er forbi, om det kan kalles sommer. Tenker vi kaller det 
grønn vinter jeg. Her på Sunnmøre har der vert få dager vi ikke har 
hatt våte poteavtrykk på gulvet. 
 
Men corgiaktivitetene har vert på topp i sommer, flere nye som har 
prøvd seg i utstillingsringen, og nå nylig har jeg klart å overbevise 
noen hyggelige mennesker om å bli corgi mennesker. Om det blir 
pembrole eller cardigan som flytter inn hos dem er av mindre 
betydning, det viktigste er at det blir en corgiJ 
 
Et 40 års jubileum har vi også klart å ha, dette var i forbindelse med 
årets spesialutstilling på Frya Leir. En meget hyggelig seanse med 
god mat og livlig stemning, mer om dette kommer lenger bak i 
bladet. 
 
Det er vel bare å konstantere at høsten er her, og etter høst 
kommer som regel vinter, da er vi i redaksjonen klar for å lage 
tidenes beste julenummer. Husk at vi da MÅ ha alt materiale til 1. 
desember skal vi rekke å få den ut til jul. Vi håper at alle husker at vi 
vil ha annonsene i A5 format og som word dokument. Det lager litt 
ekstra styr for oss om de kommer som PDF. 
 
Bladet er noe forsinket denne gangen på grunn av at vi har ventet 
på litt informasjon fra styret som ikke har vert mulig å ha klart før, 
men dette gjør at bladet bare blir mer innholdsrikt enn vanlig! 
 
Jeg er i alle fall klar for Dogs 4 All på Lillestrøm og håper på å treffe 
så mange som mulig av dere der!  
 
Ha en fortreffelig høst!     Andre Kragset 
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Endelig har vi fått på plass ny logo for klubben. Den kommer i to 

utforminger, en oval og en rund. Styret jobber med å få laget pin, T-

skjorter, brevpapir m.m. med logo på. 

Vi håper å få alt klart til Dogs4All.  

 

 

 

 

 

Klubben skal ha stand på Dogs4All i år også. I den forbindelse har vi 

behov for hjelp på standen begge dager. I tillegg har vi behov for at det 

stilles hunder av begge raser på standen til enhver tid. Dersom du kunne 

tenke deg å jobbe på staden, så ta kontakt med Silje K. Bjarkøy på tlf. 

91571257 eller på mail skbjarkoy@gmail.com å meld din interesse. Det vil 

bli satt opp vaktplan, slik at ingen trenger å være lenge på standen. 

 

For styret, Nina Ramberg 

 

 

Terminliste over nyttige datoer 
2011 

26-27. november. Dogs4All, Lillestrøm 

 

2012 

12. februar. Vi arrangerer utstilling sammen med Bokserklubben. Sted kommer 

senere 

17. eller 23. mars. Årsmøte (det antas at det blir en av disse datoene, men de var 

ikke bekreftet når bladet gikk i trykken). 

3. juni. Corgiens dag. Sted kommer senere 

19. august. Corgispesialen. Sted kommer senere  

STYRET INFORMERER  

mailto:skbjarkoy@gmail.com
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Hei alle Corgivenner 
 

              

 

Vi er to Corgier som er så heldige at vi har bodd på ei seter i Oppdal i hele 

sommer. 

Her er det kuer og sauer og geiter som vi koser oss sammen med, vi har til og med 

tre høner som vi passer på. Vi, det er Phoebe (tricolor) og Freddy ( rød/hvit ), og 

selvfølgelig matmor Caroline og matfar Leon. 

                   

 

 

  

Noen ganger er datteren v¬r Eôlita her sammen med oss, men ellers bor hun hos 

òbestemorò og òbestefarò p¬ Kr¬kstad. 

For dere som ikke kjenner oss, kan vi fortelle at matmor var bare 4år da den første 

corgien Sita, kom i hus. Og som mange av dere vet skal det godt gjøres å nøye seg 
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med bare en, så det tok ikke lang tid før det kom en hannhund i hus, det var Riley. 

Siden har det vært bare Corgier (selvfølgelig) i vår familie. 

 

 

 

 

 

Nå har høsten kommet og 

det nærmer seg slutten på 

setersesongen, dyra skal 

snart hjem til gården, og 

setra stenges for vinteren, 

men vi håper at vi kan få 

komme tilbake en annen 

gang, for vi stortrives her.  

 

 

 

Vi ønsker alle en riktig flott høst med mange gode turer i skog og mark! 

 

 

 

 

 

 

Seterhilsen fra Phoebe og Freddyƽ 
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Så er det min tur til å overta stafettpinnen og fortelle dere noen velvalgte 

ord om meg selv og mitt corgiliv. Jeg heter Julie Wilberg, er 25 år, bor 

ǎŀƳƳŜƴ ƳŜŘ {ǘƛŀƴ ƻƎ ǇŜƳΩŜƴ {ƛƎƎŜƴΩǎ IŀȊŜƭ Ǉň .ƧŜǊƪŜ ƛ hǎƭƻΣ ƻƎ ōƭƛǊ ƛ 

januar 2012 ferdig utdannet tannlege ved Universitet i Oslo. Som datter av 

Rita og Leif Herman Wilberg  (Kennel Siggen) er det ikke så rart at det ble 

ŎƻǊƎƛƳŜƴƴŜǎƪŜ ŀǾ ƳŜƎΦ aŀƴ ƪŀƴ ǾŜƭ ƴŜǎǘŜƴ ǎƛ ŀǘ ƧŜƎ ŜǊ άŦǄŘǘ ƻƎ ƻǇǇǾƻƪǎǘέ 

i valpekassa og på utstillinger, og fra og med i år har jeg gått inn i Kennel 

Siggen som oppdretter sammen med min kjære far og mor.  

 

{ƛƎƎŜƴΩǎ WŜǎǎƛƪŀ 

aƛƴ ŀƭƭŜǊ ŦǄǊǎǘŜ ƘǳƴŘ ǎƻƳ ōŀǊŜ ǾŀǊ ƳƛƴΣ Ŧƛƪƪ ƧŜƎ ƛ мффрΤ {ƛƎƎŜƴΩǎ WŜǎǎƛƪŀΦ 

Jeg var 9 år og gledet meg stort til endelig å få entre utstillingsringen og 

vise hva jeg hadde lært etter mange treningstimer ute på gårdsplassen. 

Jessika hadde en bror; Jeremy som vi også hadde hjemme, og vi tre ble en 

travelling trio rundt om på alle mulige valpeshow og senere også i de 

voksne klassene. Det var i grunn Jeremy og ikke Jessika som gjorde det 

best, men det gjorde jo ingen ting da jeg fikk stille begge. Mitt første 
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utstillingskarrierehøydepunkt kom på Europautstillingen i København i 

1997. I pembrokeringen var det stor ståhei da kennel Siggen fikk både 

beste tiǎǇŜ ƻƎ ōŜǎǘŜ ƘŀƴƴƘǳƴŘ ƘŜƴƘƻƭŘǎǾƛǎ ƳƻǊ ƻƎ ǎǄƴƴ {ƛƎƎŜƴΩǎ /ƻƴƴȅ 

ƻƎ {ƛƎƎŜƴΩǎ WŜǊŜƳȅΦ aŜƴ ŘŜǘ ŀǊǘƛƎǎǘŜ ŀǾ ŀƭǘ ŦƻǊ ƳŜƎΣ ǾŀǊ ǎŜƭǾŦǄƭƎŜƭƛƎ ŀǘ 

Jeremy og jeg slo Conny og pappa og senere plasserte oss som nr 3 i 

gruppa! Litt av en kick-start på utstillingskarrieren for en 11 åring.  

 

{ƛƎƎŜƴΩǎ WŜǊŜƳȅ 

I 2002 fikk Jessika valper, og da jeg så at det ble en nydelig stumphalet 

tricolor tispe hadde jeg veldig lyst til å ha henne også, selvfølgelig med 

ŦƻǊŜƭŘǊŜŀƪǎŜǇǘ ƻƎ ŘŜƭŜƛŜ ƳŜŘ ƳŀƳƳŀΦ ¢ƛǎǇŀ ǾŀǊ {ƛƎƎŜƴΩǎ ¦Ǉǘƻǿƴ DƛǊƭ 

elleǊ άaƻƻƴƛƪŀέ ǎƻƳ Ǿƛ ƪŀƭƭŜǊ ƘŜƴƴŜΣ ƻǇǇƪŀƭǘ ŜǘǘŜǊ ǎƛƴ ŦŀǊ ƻƎ ƳƻǊΥ 

Pemland MoonƭƛƎƘǘ ƻƎ {ƛƎƎŜƴΩǎ WŜǎǎika. Mye moro har vi hatt i ringen 

sammen! Gullcorgi har hun blitt flere ganger, og hun har i tillegg plassert 

seg godt på årets hund listen for alle raser. Moonika elsker 

utstillingsringen og går som et olja lyn bare man entrer ringen. 

Morsommere hund å stille tror jeg man må lete lenge etter! Et annet 

utstillingshøydepunkt var derfor på Verdensutstillingen i Herning i 2010 da 

Moonika med sine 7 og ¾ år konkurrerte ut både døtre, barnebarn og 

andre og ble beste tispe og verdensvinner for samme dommer som 13 år 

tidligere gjorde hennes onkel og mormor til europavinnere. 
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{ƛƎƎŜƴΩǎ ¦Ǉǘƻǿƴ DƛǊƭ 

I 2008 fikk Moonika valper og herlige Hazel kom til verden. Jeg hadde 

flȅǘǘŜǘ ǘƛƭ ōȅΩƴ ŦƻǊ ň ǎǘǳŘŜǊŜΣ  Ŧňǘǘ ƳŜƎ ƪƧŋǊŜǎǘŜ ό{ǘƛŀƴύΣ ƻƎ ŀƭǘ ǎƻƳ ƳŀƴƎƭŜǘ 

var en hund vi kunne oppdra sammen, gå turer med og stille ut. Hazel ble 

derfor byhund og noe bortskjemt. Til tross for bylivet syns hun  det er stas 

å komme hjem til  Kennel Siggen og møte de andre hundene en gang i 

ōƭŀƴǘΦ 5Ŝǘ ōŜǎǘŜ ƳŜŘ ōŜǎǄƪŜƴŜ ŜǊ ň ǘǊŜŦŦŜ ƘǳƴŘŜƳŀƳƳŀΩƴ ǎƛƴ ǎƻƳ Ƙǳƴ 

slikker helt våt hver gang hun ser henne.  Hazel labber i morens fotspor i 

utstillingsringen også. I fjor ble hun  Gullcorgi, og hun har oppnådd mange 

andre flotte resultater. Det mest minnerike for meg var da hun ble norsk 

og svensk champion på en utstilling i Sverige etter eksepsjonell handling 

av min dyktig kjæreste Stian som aldri hadde hatt hund før, og i hvert fall 

ikke vært på hundeutstilling før han traff meg.                        

 

                            

    {ƛƎƎŜƴΩǎ IŀȊŜƭ 
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En annen pembroke jeg har hatt mye glede med, er Nebriowa Cole Haan. 

Cole kom fra USA og kunne ikke stille i Norge, men det skulle ikke stoppe 

oss. 2009/2010 var årene vi reiste Europa og spesielt Sverige rundt på 

utstillinger. De aller fleste gangene var det Cole og jeg på egenhånd, og for 

noen flotte resultater vi oppnådde før han dro tilbake til oppdretter og 

eieren sin i USA. På verdensutstillingen i Bratislava i 2009 ble han best i 

rasen og nr 3 i gruppa, og i 2010 konkurrerte han i toppen av årets hund 

konkuranssen i Sverige.  

 

Nebriowa Cole Haan 

Mange utstillinger har det blitt, mange land har jeg sett, mange 

mennesker har jeg blitt kjent med og mye moro har jeg fått oppIeve 

takket være mine foreldre, tante og kjæreste som stort sett alltid reiser i 

flokk.  
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I tillegg til all reising, utstillinger og møte med andre flotte mennesker 

corgilivet mitt fører til, er det deilig å være vanlig corgieier i hverdagen. 

Det er ikke en dag jeg kommer hjem uten en logrende, livsglad Hazel som 

venter på å få meg ut på tur. Kaste ball kan vi gjøre til krampa tar meg og 

bomullen flyter rundt i hele stua etter at Hazel nok en gang har spist i 

stykker en lekebamse. Mennesker jeg møter på turer, venner og 

svigerfamilie er kjempesjarmert av denne fantastiske rasen og hundepass 

er aldri et problem.  Og på tross av alle flotte resultater på utstilling, er det 

hverdagscorgien og gleden og historiene den gir meg som gjør meg til en 

lykkelig hundeeier. 

 

Stian, Kosakk og meg på båttur 

WŜƎ ƎƭŜŘŜǊ ƳŜƎ ǘƛƭ ň ƳǄǘŜ ōňŘŜ ƴȅŜ ƻƎ άƎŀƳƭŜέ ŎƻǊƎƛƳŜƴƴŜǎƪŜǊ Ǉň 

forskjellige corgiarrangementer fremover. Vi sees! 

 

 

www.kennelsiggen.com 
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Spesialutstillingen 2011  
 

3. september lå tåka tung over Frya leir i  Gudbrandsdalen, men 

ingen brydde seg om den, for overalt lyste leiren opp av flotte 

corgier! 62 var påmeldt til årets utstilling,  og noen flere var  med 

bare som kos.  

 

Etter litt krøll hos NKK ble ikke nummerlapper utsendt på 

forhånd, men det gjorde ingen ting siden vi vi sste hvilke raser 

som var påmeldt. Det var lagt ned et stort arbeid for å få årets 

spesialutstilling på plass. Blant annet fikk jeg en mail fra Sverre 

en ukes tid før der han skrev «For øyeblikket har vi på følelsen at 

vi er Frya ». Det ble også lagt ned et godt arbeid for å sørge for at 

vår formann Olav hadde fått spesialtillatelse  fra NKK til å stille 

som dommer, egentlig hadde han levert inn dommer -

godkjenningen sin for 2 år siden, men hvilken ære å få en så 

kompetent mann til å dømme spes ialutstillingen i jubileumsåret!   

 

Som Olav selv skriver i òFormannen har ordet ò holder de norske 

corgiene svært høy kvalitet, noe som er bekreftet flere ganger i 

det siste med gode plasseringer internasjonalt.  
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BIR OG BIM  

 
BIR: Tamlin Frans Hals BIM: A ll Trade Dream On  

 
BIR: Bojojamile Bring it on  BIM: Cymars Emma  
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BIS valp  

 
BIS: Govannon's All Mighty BIS 2: Cymar's Fancy Felicity  

BIS Veteran  

 
 

BIS: Siggen's Uptown Girl  
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En liten bildekavalkade  
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40 års festen  
Etter at utstilli ngen var over samlet vi oss i spisebrakken på Frya 

for kveldens festmå ltid spandert av klubben. Stemningen var høy 

som alltid når vi samles. Sangheftet var på plass og vår eminente 

festkomité  hadde gjort en fremragende jobb!  

 

Før maten kom på bordet holdt Sverre en liten velkomst tale.  

 

 
 

Og etter vi var gode og mette tok Olav dommerhatten av seg og 

takket for en flott utstillingsdag.  

 


