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MEDLEMSBLAD FO R 

NORSK WELSH CORGI KLUBB  

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  

Leder:   Rita Tilley Wilberg  

   Mob: 90 08 43 20 

   web@corgi.no 

 

Nestleder:   Ingrid P. Ohm  

   web@corgi.no 

 

Sekretær:   Madelen Hærnes-Vestgård 

   Mob. 46 42 49 05  

                                                     madelen.vestgard@icloud.com 

 

Kasserer:   Anita Bjørnstad   

                                                     web@corgi.no 
                

Styremedlem:                   Inger Lise Rokstad    

                                                     web@corgi.no 

 

Styremedlem:  Elisabeth C.Waksvik  

   web@corgi.no 

 

Varamedlem 1:  Bjørn Erling Løken  

Varamedlem 2:                          Kari B. Lysholm    

 

REDAKSJONSKOMITE:  corgipost@corgi.no 
  

           

 

           

                
 

 

KONTAKTPERSONER :  
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

Trøndelag: Hanne Tvestad  90 05 68 89  
Vestlandet:                Kari B. Lysholm                        91 85 41 97 

Nord-Norge:         Tonje Rønnevig                    99 59 04 34 
 

VALPEFORMIDLER:        Gry Moen 

                          valpeformidler@corgi.no 

         Mob. 41322591 

 
 

 

  

   

 

         CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

Ca.  Februar 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

01.12.2017 

 

Manusadresse, post er: 

Kyrre Eirik Øien 

Nymyra 43 

4352 Kleppe 

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/ 

web@corgi.no 

Klubbens adresse er: NWCK, Hærneskroken 10,  1545 Hvitsten 

Organisasjonsnummer: 981 233 220 

e-post: web@corgi.no 

Medlemskap koster kr.440,-inkl. medlemskap i NKK 

Konto Nr: 0530.28.84880      VIPPS: 17162 

Kyrre Eirik Øien     Redaktør 

Susann Bryn  

Janne Linnerud  

Elisabeth C. Waksvik (Styrets Representant) 

 

mailto:web@corgi.no
mailto:web@corgi.no
mailto:web@corgi.no
mailto:web@corgi.no
mailto:web@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 

NWCK utstilling 

Corgiens dag 

Å Komme eller ikke - Innkalling 

Sommerbrev fra Marve 

Corgiwalk Rogaland 

       Sommerbrev fra @corgilouie 

Jakt i særklasse  

Nye Champion 

Valper til salgs  / Omplassering   

Parringer  

Agillity                                                                                                                                     

Utstillingsresultater                                                               

Gullcorgiliste 
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Utleie av telt eller henger: 
 
Klubben har to store blå/hvite partytelt med vegger og en 
henger med lokk til utleie. 
Kr 200,- pr dag for henger og det samme for ett telt. 
De står på Wærhaug gård, Skedsmokorset. 
 

welsh.corgi@klubb.nkk.no 
 

 

mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no
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Da har NWCK gjennomført sin første spesialutstilling sammen med noen av de andre 

engelske og australske gjeterhundrasene og med to dommere som kunne dekke de 

forskjellige rasene. Ikke alle har vært like begeistret for at vi ikke hadde en spesifikk 

rasespesialist på våre to raser på vår egen spesialutstilling, så dette synspunktet er noe 

vi vil ta med oss videre i arbeidet med fellesutstillinger og be utstillingskomiteen 

spesielt om å vektlegge. 

Styret vil spesielt takke alle frivillige som stilte opp under arrangementet. Vi fikk 

veldig mange positive tilbakemeldinger fra utstillere om at atmosfæren på utstillingen 

var veldig koselig, hyggelige arrangører, dommere og ringpersonell, god plass og 

forståelsesfulle parkeringsvakter! Folk sa de ville komme igjen ved neste korsvei. 

Resultater og bilder fra utstillingen i Drammen finner du andre steder i dette bladet. 

Noen av regionkontaktene våre har startet opp med corgitreff og fellesturer. Les om 

gjengen fra Vestlandet i dette Corgipost. Vi vet også at Trøndergjengen har hatt 

medlemsmøte og at medlemmer der etterlyser oppfølging nå etter at skolen har begynt 

igjen. 

Nestleder Ingrid Prytz Ohm har tatt på seg oppgaven å følge opp RAS og få til et 

samarbeid med veterinærstudenter om å lage en undersøkelse som skal belyse 

problematikken med mange keisersnitt, spesielt på pembroke. Dette arbeidet er 

fremdeles helt i startfasen. Vi må også i RAS rette opp resultatene som gjelder AD-

diagnosene. Vi har fått beskjed fra NKKs helsavdeling og røntgenavlesere, at disse 

ikke er korrekte fordi condrodrystrofe hunder som corgier ikke er disponert for AD. 

Condrodystrofe hunder har short ulna syndrome, og det kan medføre subluksasjon av 

albuen. Graden av en slik subluksasjon kan heller ikke påvises korrekt på dagens 

røntgenopptak. 

Det er viktig å være klar over at våre lavbente hunder med short ulna syndrom kan ha 

veksthalting i perioder opptil ett års alderen. Men heldigvis går dette som oftest over 

og trenger ingen kirurgisk korreksjon. Det som er viktig i denne vekstperioden, de kan 

vokse litt ulikt i bena, er at de får riktig mengde mosjon, ikke leker voldsomt med 

store eller voksne hunder og bæres i lange trapper -ihvertfall nedover. 

Styret har bestemt at vi også i år skal ha rasestand på Dogs4All. Vi søker frivillige 

medlemmer til å betjene standen. Kan ha med egen hund og får gratis adgang til 

utstillingen den dagen de «jobber». 

Det vil også bli sendt ut en epost fra styret som skal lodde stemningen for et julebord i 

forbindelse med Dogs4All.  

Tilslutt vil styret få gratulere Bjørn Erling Løken som ny autorisert dommer på rasene 

våre!   Ha en fortreffelig høst og nyt de vakre fargene. Selv venter jeg på barfrost og 

rene hunder hjem fra tur 
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S¬ var hßstnummeret klart med bilder og 

resultater fra NWCK spesialutstilling 

og Corgiens dag. 

 

Det har ogs¬ kommet sommerbrev og 

sommeraktiviteter fra klubbens medlemmer. 

 

Ïnsker alle en riktig fin hßst. 

Husk ¬ sende inn stoff og juleannonser til 

Julenummeret. 

 

Forsidebildet vinner denne gang er   

 Anne-Kristin W.Haugen 
 

 

MVH 

Kyrre 
 

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

mailto:corgipost@corgi.no
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Presentasjon Janne i redaksjonen 
 
Jeg heter Janne Linnerud, og har aktivt holdt på med hund siden 2003. Jeg 
har konkurrert i grenene Bruks (NBF), Lydighet og utstilling med Australian 
Shepherd og Corgi, og har hatt Cardigan i 4 år. 
 

 

Både Smurfen og Siri ( Migeva No More Mr Nice Guy og Migeva La La Love) 
er fra Sverige, fra kennel Migeva. Jeg er utdannet Trinn 1 NKK instruktør, og 
har hatt mange kurs for forskjellige hunde- klubber . Jeg har alltid likt å 
pirke på små detaljer med tanke på appell / lydighet. Nå konkurrerer jeg i 
Rally-lydighet og lydighet med mine to Corgier. 
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NWCK  
Spesial Utstillingen 10.06.2017 

 
 

 
BIS  

 

 

 

 
Beste Tisper Pembroke 
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CK til  14-åringen 

 

 

 
BIS Oppdrett 
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BIS Valp 1 og 2 

 

 

 

 
BIS Veteran 
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Vandrepokaler welsh corgi pembroke 2017 

 
BIR og BIM  

 

KENNEL KYD ORôS VANDREPREMIE (THE KYDOR TROPHY): 

Til beste Welsh Corgi Pembroke  

Vinner er katalog nr: 0097 Bojojamile Behind The News 

 

KENNEL CONTENDERôS VANDREPREMIE:  

Til beste Welsh Corgi Pembroke hannhund 

Vinner er katalog nr: 0088 Andvol Marshal 

 

SIGGENôS ORIONôS MINNEPREMIE  

Til beste Welsh Corgi Pembroke Champion hannhund  
Vinner er katalog nr: 0090 Siggenôs Quartz 

 

KENNEL KARWINôS VANDREPREMIE: 

Til beste Welsh Corgi Pembroke Tispe 
Vinner er katalog nr: 0097 Bojojamile Behind The News 
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KENNEL ANNWNôS VANDREPREMIE: 

Til beste Welsh Corgi Pembroke Champion Tispe 
Vinner er katalog nr: 0097 Bojojamile Behind The News 

 

KENNEL SIGGENôS VANDREPREMIE 

Til beste Welsh Corgi Pembroke av Norsk oppdrett 

Vinner er katalog nr: 0099 Siggenôs Queen of Spades 

 

INT NORD UCH NV91929799 SV9394 EUV7  SIGGENôS CONNYôS 

VANDREPREMIE  

Til beste Welsh Corgi Pembroke Veteran 

Vinner er katalog nr: 0091 Andy Cap 

 

KENNEL JOFRENôS VANDREPREMIE: 

Til beste Welsh Corgi Pembroke unge hund (junior og unghund klasse) 

Vinner er katalog nr: 0084 Montmorenjaôs Naughty But Nice 

 

 

 
BIR og BIM Valp  
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KENNEL BORGATUNôS VANDREPREMIE: 

Til beste Welsh Corgi Pembroke valp 

Vinner er katalog nr: 5016 Siggenôs Domino 

 

 

KENNEL BENFROôS VANDREPREMIE: 

Til best i motsatt kjønn Welsh Corgi Pembroke valp 

Vinner er katalog nr: 5017 Feya Iz Doma Levshovoi 

 

SIGGENôS HI-FIôS VANDREPREMIE 

Til beste Welsh Corgi Pembroke Avlsgruppe 

Vinner er katalog nr: Ikke utdelt 
 

 

 

 
 

 
BIR og BIM  

Cardigan 
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Vandrepremier welsh corgi cardigan 2017 

 

 

 
 

DALEVIZ VAIDAôS MINNETROF£: 

Til beste norskeide Welsh Corgi Cardigan hannhund  
Vinner er katalog nr: 0070 Shepados Hot & Gentle 

 

VAIDA OG VALLIEôS VANDREPREMIE: 

Til beste Welsh Corgi Cardigan tispe av Norsk oppdrett 

Vinner er katalog nr: 0083 Gardigardenôs Dion Côs Melody 

 

KENNEL CARDIGARDENS VAND REPREMIE  

Til beste Welsh Corgi Cardigan hannhund 

Vinner er katalog nr.: 0070 Shepados Hot & Gentle 

 

KENNEL CARDIGARDENS VANDREPREMIE  

Til BIR Welsh Corgi Cardigan valp 

Vinner er katalog nr.: 5013 Joliziôs Bad Santa 

 

KENNEL CARDIGARDENS VANDREPREMIE  

Til BIM Welsh Corgi Cardigan valp 

Vinner er katalog nr.: 5014 Joliziôs All I Want 4 Xômas 
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CORGIENS DAG 02.09 2017  

PÅ WÆRHAUG GÅRD, SKEDSMOKORSET  

Dommer: Christine Sonberg 

Ringsekretær: Madelen Hærnes-Vestgård 

 

Dagen strålte fra første stund, nydelig sol og passe varmt for både to- og firbente. Hvor 

mange mennesker som var innom i løpet av dagen vet vi ikke, men det var mellom 35 og 40 

biler. 

Ekstra stas var det å se flere tidligere corgieiere som stakk innom bare for å hilse på og 

snuse inn corgimiljøet igjen. 

Tror kanskje det er enkelte som nok skaffer seg en ny corgivenn innen relativ kort tid! 

Før første gang på lenge virket det som vi «gamlingene» var i mindretall. Du verden hvor 

glad jeg er for at det kom så mange nye, unge mennesker- og ikke minst at cardiganfolket 

var rikelig representert. Og at atmosfæren rundt ringen var hyggelig og inkluderende. Dette 

lover bra for klubben vår. 

 

Plassen vi hadde fått lånt av Vigdis og Ola, var kjempefin og her var det plass til både 

sekretariat og kiosk innendørs i tilknytning til utstillingsområdet. Her var vann og strøm lett 

tilgjengelig. Vi hadde fått egen parkeringsplass slik at ingen biler forstyrret det som 

foregikk i ringen og mulighetene til å kose seg i solveggen eller lufte hundene litt på plen 

og langs gårdsveiene. Vannuttak til hundene ute og mange søppelkasser satt opp rundt hele 

området slik at ingen behøvde å lure på hvor man skulle kaste avfall. Jeg vil også berømme 

corgifolket fordi de respekterte røykeforbudet på gården. Denne stallen var utsatt for en 

katastrofebrann for en del år siden, så det er lett å forstå forbudet. Gårdens egen corgi, Ezzi, 

gikk rundt og sjekket opp alle de nyankommende. Tilslutt ble det for mange for henne å 

holde styr på så hun trakk seg verdig tilbake til sin egen «lille utehule», en fantastisk fin 

inngjerdet hundegård i ly av store trær. 

Hun kunne stolt vise frem tre av valpene sine på 11 uker og deres nye eiere, men valpene 

var for små til å være med på selve showet. 

Vi hadde en ny konkurranse denne gange- barn og kosedyr. 

Fem barn under 8 år konkurrerte i å vise frem kosedyrene sine på best mulig måte. Jeg skal 

ikke uttale meg om resultatet, men bare si at noen fikk en litt hårdhendt behandling, men du 

verden hvor morsomt ungene (og tilskuerne) hadde det! 

Lotteriet og kiosksalget gikk strykende, takk til dere alle. 

Dagen ble avsluttet med corgisprinten. Her var det 17 deltakere- alle kom i mål til slutt  

Resultatene for de forskjellige grenene følger og jeg håper at bildene viser vinnere og 

stemningen rundt ringen på en ordentlig måte. 

 

Til slutt vil jeg sitere vertinnen, Vigdis Bjerge: 

«Dette ble en fin dag med trivelige hunder og folkJ! 

Jeg var spent på om området tilfredsstilte behovene ï og det så ut til å fungere. 

Ros til alle flinke folk som ryddet og holdt orden ï området var absolutt strøkent etterpå! 

Takk til alle!» 

Og den henger jeg meg også på ï 

TAKK FOR EN FANTASTISK DAG  både til hunder, utstillere, tilskuere og medhjelpere.  

 

Rita Tilley Wilberg 
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Resultater fra Corgiens dag. 
 

 

Fotograf Morten Lyngroth har tatt mange av bildene fra Corgiens dag 

 

 
Beste valp 4-6 måneder: 

 

1 Gucci    eier Ann-Merethe S. Rønning 

2 Gatsby   eier Rita T.Wilberg 

3 Loke   eier Brynjulv Afdal 


