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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:    Nina Ramberg 

   Tlf. mobil: 95 17 89 49 

   E-post: nramberg@online.no 

 

Nestleder:   Rita Tilley Wilberg  

   Tlf: 63 82 61 17 Mob: 90 08 43 20 

   E-post: rita@wilberg.info  

  

Styremedlem:  Silje Kathrine Bjarkøy  

   Tlf: 915 71 257 

   E.post: skbjarkoy@gmail.com 

 

Sekretær:   Anne Ingebrigtsen 

   Tlf: 22 69 22 08  m/svarer  

   E-post: annecito@online.no 

 

Kasserer:   Eva Kronholm 

   Tlf: 63 98 02 09 Mobil: 90 61 82 68 

   E-post: sranden@online.no  

  

Varamedlem:  Synnøve Miltvedt 

   Tlf: 66 80 77 77 Mob:  917 17 019 

   E-post: miltvedt@online.no 

 

REDAKSJONSKOMITE: corgipost@corgi.no 

   Andre Kragset 

     Richard Gjersøe  

   Kyrre Øien  

                
KONTAKTPERSONER:   
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

Vestlandet: Bente Espevold  99 04 77 00  

Trøndelag: Hanne Tvestad  90 05 68 89  
 

VALPEFORMIDLER : Merete Hartmann Nilsen  

       merete.hn@hotmail.com  
       38 28 19 00 /  41 20 42 20 

 
 

 

  

   

 

       CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

Ca.  Februar 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

01.12.2012 

 

 

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.360,-inkl. medlemskap i NKK 

mailto:nramberg@online.no
mailto:rita@wilberg.info
mailto:skbjarkoy@gmail.com
mailto:sranden@online.no
mailto:miltvedt@online.no
mailto:corgipost@corgi.no
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
callto:+47%2038281900
callto:+47%2041204220
mailto:corgipost@corgi.no
mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no
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Da er sommeren over. Litt fuktig sier du? Ja, men så har gresset vært 

grønt og fint da, og vi har gledet oss over at strendene har vært 

relativt tomme for folk. Det har gitt hundene muligheten til å kose 

seg i sand og på svaberg.  

Corgispesialen ble avholdt på Blaker skanse i strålende vær. 

Stemningen var god og vi koste oss. Tusen takk til 

utstillingskomiteen og kafepersonalet for en strålende innsats. 

For alle som venter spent resultatet av helseundersøkelsen, så har 

ikke den kommet ennå, men vi håper at den er rett rundt hjørnet. 

Ikke glem Dog4All i november. Håper jeg ser mange på standen vår, 

rundt og i ringen.  

Høsthilsen fra Nina Ramberg 

 

 

Redaksjonen beklager at vi ikke har fått rettet overskriften her til det 

riktige som er «Leder har ordet»  

Vi vil forsøke å få til dette til neste utgave. 
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Høsten er her med alle sine vakre farger. Vi legger bak oss en noget 

begredelig sommer værmessig og nærmer oss jul og nyttår med 

stormskritt. På med refleksene folkens, det er ikke lett for bilistene å 

se et menneske eller en corgi i høstmørket. 

 

Vil minne alle som skal ha inn juleannonser i år om å sende dem inn 

før 1. desember, dette er en ABSOLUTT deadline denne gangen. 

Dette er fordi vi må få satt opp bladet og sendt det til trykking slik 

alle har det i hende i god tid før julekvelden senker seg. Vi ber om at 

alle sender den inn i A5 format som Word dokument eller lignende. 

Annonser som ikke holder dette formatet vil ikke bli tatt med. 

 

For å skrive om noe hyggeligere så vil jeg dra frem at det nå er 

jakttid for oss som bedriver slikt, og da har jeg selvfølgelig med 

mine kjære corgier. For noen år siden når jeg hadde dem med for 

første gang fikk jeg mange kommentarer om at de aldri ville klare å 

ta seg frem i terrenget. Dette har de så til de grader motbevist! Og 

det finnes ikke noe lykkeligere enn en corgi som får ta del i 

jaktbyttet!  

 

Ha en fortreffelig høst alle sammen! 

Andre Kragset 

Redaktør. 
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To dommere på NWCK spesialutstillinger  
Vi begynner å bli mange på spesialutstillingene våre og enda fler ønsker vi 

å bli! Det er en hyggelig anledning til å treffes og ikke minst se mange fine 

corgier, både Pembroke og Cardigan. Derfor ønsker styret fra nå å bestrebe 

seg på å ha to dommere på alle spesialutstillinger. En for Cardigan og en 

for Pembroke.  Vi håper med det å kunne gjøre utstillingen mer effektiv 

med to ringer og i tillegg trekke enda flere til å delta.  

 

Spesialutstilling 2013  
Neste år arrangerer vi som vi pleier hvert tredje år, felles spesialutstilling 

sammen med SWCK. Det skjer 3-4 august 2013. Dommerne som skal 

dømme for oss er begge fra USA. Wincent Savioli og Donna Francis. Som 

vanlig blir det utdeling av både norsk og svensk storcert.  

Denne gangen er utstillingen ikke på Morokulien slik den pleier, men blir 

avholdt i Eda folkets park like over svenskegrensen. Årsaken er 

misforståelser med hensyn til reserveringen av Morokulien. Det var 

uheldig men vi er veldig fornøyd med løsningen vi har kommet frem til 

sammen med SWCK. Trivelige folk som vi er, klarer vi å lage god 

stemning uansett sted! Det blir anledning til å overnatte på plassen for 

campingvogner og bobiler. SWCK har reservert stugor ved Haganäset 

(www.haganaset.se). For å reservere stugor på Haganäset eller plass til 

bobiler og  campingvogner ta kontakt med kassor@swck.org. For å bestille 

rom på Thon Hotel Charlottenberg  (www.thonhotel.no/charlottenberg) 
ta du kontakt med hotellet direkte og oppgir SWCK når du bestiller. 

SWCK er 50 år i år! Det feirer vi med jubileumsmiddag på Thon Hotel. 

Hyggelig om så mange som mulig blir med å feirer!  

 
Spesialutstilling 2014 og 2015  
I 2014 blir NWCKs spesialutstilling arrangert på Vestlandet. Nøyaktig 

hvor er ikke spikret, men det kommer! Vi forsøker å legge den sammen 

med en annen utstilling slik at det blir lett å delta på to. I 2015 slår vi på 

stortromma og arrangerer to spesialutstillinger. En på vårparten i 

Trondheim og en på Lillestrøm i forbindelse med Europautstillingen.  

STYRET INFORMERER  

mailto:kassor@swck.org
http://www.thonhotel.no/charlottenberg
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Dogs4All  
Også i år skal NWCK ha rasestand i forbindelse med utstillingen Dogs4All 

på Lillestrøm. Rasestanden er et sted der vi presenterer rasene for publikum 

som kan være interessert i corgi. Standen er et hyggelig sted med trivelige 

corgifolk. Har du lyst til å være en av dem er det supert om du tar kontakt 

med meg på epost : skbjarkoy@gmail.com  Vi trenger folk til å rigge opp 

på fredag, stå på stand lørdag og søndag og rigge ned når utstillingen er 

ferdig på søndag.  

 

Med det ønsker jeg alle en god høst!  

 

Mvh 

Silje K Bjarkøy 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 Fra oppvisningen i Dogs4All i 2010

mailto:skbjarkoy@gmail.com
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Invitasjon til festmiddag fredag 23. 
november 2012, kl. 19.00 på Thon 
Hotel Arena på Lillestrøm. 

 
I håp om at vi skal få samlet flere medlemmer til et sosialt arrangement 
ønsker styret og prøve en ny tradisjon med å ha fest i forbindelse med 
Dogs4All. Tradisjonelt har det vært årsfest i forbindelse med årsmøtet, men 
det viser seg at det nok blir litt langt å dra for mange utenom utstilling. 
 
Kuvertprisen er kr. 300,-, resten dekkes av NWCK. Dette dekker en tre 
retters middag, inkludert 2 glass drikke til maten 
 
Frist for påmelding er 22. oktober 2012. 
 
Påmelding sendes på mail til Nina Ramberg nramberg@online.no , eller på 
tlf 95178949.  
 
Betaling skal skje etter påmeldingsfristen, slik at vi vet om det blir nok som 
melder seg på. Nærmere informasjon kommer til de som er påmeldt. 

mailto:nramberg@online.no
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Spesialutstillingen 2012 

I år ble spesialutstillingen arrangert på vakre Blaker Skanse i Sørumsand. 

Været på Laurdag så faretruende ut og vi som var på NKK utstillingen fikk 

bryne oss på værgudene. Men som bestilt var det strålende vær på 

søndagen og spesialen ble en meget hyggelig affære.  

BIS- bilde voksen og Beste veteran finner dere på forsiden. 

Dagens mest sjarmerende opptreden må nok sies å være barn og hund! 

Vi skriver ikke så mye, men velger å legge ved resultatlistene og mange 

koselige bilder frå en flott dagJ 
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