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MEDLEMSBL AD 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: Siggens Dixie, Hilde Røtterud 

 

Bakside:  Høst Cardigans. Innsendt av Henriette Vangen Østvang 

 

  

   

 

         CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

  Februar/Mars 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

21.11.2021 

 

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                                                               

Corgiens dag 

Annonser / info      

NWCKôs jubileum 

Fotogalleri 

Treff i Frognerparken 

Sørlandstreff 

Happening på Leirsund 

Artikkel fra det amerikanske corgibladet 

Kynologikurs 

Agility  

Champions 

Gullcorgi 

 
 

 

 

 

Aktivitets kalender for NWCK  2021 

 

- 18.09 Corgiens Dag, Wærhaug gård, Skedsmokorset 

- 16.10 Dobbel spesialutstilling, Vikersund  

- 30.10 Utstillingskurs, Wærhaug gård, Skedsmokorset  

 

 

  

Styret tar forbehold om endringer i aktivitetskalenderen av smittevernhensyn. 
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8-10 

11-29 

30-42 

43 

44-45 

46-47 

48-50 

51-54 

55-56 

57-58 

59 
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Corgifolk er fine folk! 

For en gjeng, for et engasjement og for en strålende stå-på vilje! Corgifolk er fine 

folk, det er det ingen som helst tvil om. En og halv uke før vår store 

jubileumsutstilling- og bankettmiddag får jeg en telefon. Den foregikk omtrent slik: 

«Å kjører du bil? ï Hold deg godt fast i rattet da og ikke kjør av veien». Jaha svarer 

jeg og tenker- ok hvor ille kan det egentlig være. Svaret er ganske ille. «Altså 

Oslofjord er karantenehotell og har plutselig fått full hus- de kan ikke ta imot oss 

likevel».  

Dette kunne fått enhver til å bli grå i hyssingen, men med corgifolk på laget går det 

meste seg til. Heldigvis var ridehuset hos Vigdis på Wærhaug gård ledig, og 

heldigvis får vi låne det også denne gangen. Heldigvis fant utstillingskomiteen et 

hotell i nærheten med kapasitet til både å huse folk og til å servere oss 

bankettmiddag. I disse tider er det nemlig lettere sagt enn gjort. De fleste har 

redusert kapasitet på grunn av pandemien. Flinke folk har ofte flaks sies det- 

kanskje kan det ha noe med innsatsen å gjøre? Jeg tror helst det. Takk til alle som 

har stilt opp for å gjøre jubileumshelgen til en strålende corgi-helg og for å gjøre 

det mulig for oss å endelig få møtes og feire klubben som vi hadde tenkt. Utstilling 

er ikke bare konkurranse, heder og ære- de er også et viktig avlsverktøy.  Tusen 

takk til alle som har meldt på hunder og støtter opp om klubbens arrangementer. 

Uten dere blir det ikke mye å feire. Jeg sier det igjen Corgifolk er fine folk! 

Høsten har meldt sin ankomst- fargene er i ferd med å gå over i gyldne nydelige 

toner, lufta er litt skarpere ï men til gjengjeld kan vi ta frem den fine, gode 

ullgenseren når vi skal ut på tur. Har du kontroll på hunden din kan du endelig også 

få la den løpe løs på tur- det er en deilig tid når båndtvangen er over. Og har du 

ikke kontroll er høsten en fantastisk treningstid- enten på kurs eller på egenhånd.  

NWCK har hatt flere arrangementer til nå. Vi har hatt flere utstillinger og vi har 

hatt kurs i kynologi. Utover høsten holder vi tempoet oppe, med mindre 

smittesituasjonen stopper oss. Jeg krysser fingrene for høsten blir en fin og trygg 

tid.  

Ha en strålende høst, jeg håper vi ses! 

SiljeK   
 

 

 



 
5 

 

 

 
 

 

 

Da er sommeren 2021 over.   De fleste har vel feriert i Norge i ¬r ogs¬, 

s¬ n¬ h¬per vi i redaksjonen at alle medlemmer er klare til ¬ g¬ 

gjennom feriebildene og sende oss fine bilder og ferieopplevelser som vi 

kan publisere i Corgipost. 

 

 

 

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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Velkommen til 

Lørdag 18. september arrangerer Norsk Welsh Corgi Klubb «Corgiens dag» på Wærhaug 

Gård. Påmeldinger på stedet starter kl. 10:00, og vi satser på at aktivitetene kan starte rundt 

kl. 11:00. Det er også mulighet å melde seg på aktivitetene på forhånd. Som vanlig skal vi 

også ha lotteri, og gaver til dette mottas med stor takk. 

 

Dagens aktiviteter er som følger: 

 

Valpeshow 4-6mnd og 6-9mnd kr. 50,-  

Match-show for hunder over 9mnd Kr. 50,-  

Spesialklasse for hunder med utstillingsfeil kr. 50,-  

Kåring av vakreste øyne kr. 50,- 

 Kåring av vakreste pels kr. 50,- 

 Corgisprinten Gratis 

 Barn og kosedyr Kr. 30,- 

 Juniorhandling (barn over 10 år) kr. 30,- 

Corgi Karneval-Kåring av beste kostyme kr. 50,- 

 

Vi gleder oss veldig til å se både tobeinte og firbeinte! 

 

For forhåndspåmelding, betal inn påmeldingsavgift(ene) til klubbens konto eller via vipps, 

og merk betalingen med ditt navn. Send deretter en mail til inger-lise@rokstad.org med 

navnet ditt, hunden(e) og hvem klasser du ønsker delta i.  

Husk å oppgi både hundens og deltagerens navn og alder (for tobeinte er alder kun 

nødvendig i barn og hund samt junior), samt om hunden er en pembroke eller cardigan.  

Forhåndspåmelding er mulig fra nå og frem til 16. september kl. 24:00. 

 

 Kontonr.: 0530.28.84880 Vipps.: 17162 

Veibeskrivelse via E6: 

Sving av ved avkjøring nr. 45 Skedsmovollen-krysset Følg skiltingen mot Nannestad og 

Gjerdrum. Følg veien til du kommer til rundkjøringen med Slattum til venstre, her skal du 

ta til venstre (ved Circle K)  

Følg Trondheimsveien et lite stykke, og sving til høyre mot Slattum og Tærudhallen inn på 

Solbergsveien. Følg Solbergsveien frem til du kommer til skiltet for Wærhaug Gård, her 

skal du ned til venstre. Det blir hengt opp skilter for Corgiens dag her også  

Grunnet at arrangementet holdes på en gård vil det være røyking forbudt på 

utstillingsområdet. Dersom du har behov for å røyke må dette gjøres utenfor området.  

Corgiens dag 2021:             Håper vi sees! 

 




