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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 : 

                
KONTAKTPERSONER:   
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

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

VALPEFORMIDLER: Ragnhild A.Vi g   99 61 84 44 

     rastri@online.no 
 

 

  

   

 

       CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

Ca.  Februar 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

5. Februar 12 

 

 

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 
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På forsiden: Corgiklubbens tradisjonelle matbord er alltid velfylt og populært på 

Nordisk vinnerutstilling. 
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Været vi har hatt de siste månedene og spesielt nå stemmer dårlig med det vi kan lese av 
kalenderen når det gjelder årstiden.  Det må sikkert ha vært en prøvelse for mange av 
uteutstillingene både for arrangør og utstiller. 
 
Vi har nå avtalt med professor Frode Lingaas om helse-/sunnhetsundersøkelse på begge 
våre raser.  Vi håper å komme i gang først på neste år.  Tre av våre oppdrettere har blitt 
forespurt om noen spørsmål som de mener må komme med og er litt spesielle for rasene 
våre.  Utgangspunktet for gjennomføringen er ønsket fra Lingaas om minst 50 % av antall 
hunder registrert i løpet av siste 10 årene.  Dette håper og tror vi er realistisk å få til.  
Svarene fra eierne vil bli statistisk behandlet og anonymisert i sluttrapporten. 
 Klubben har lager av utstyret til utstillinger hos Løkens opp ved Eidsvoll, men det ligger litt 
usentralt til for aktivitetene som vi har lenger sør på Østlandet.  I styret har vi drøftet 
alternative løsninger.  Leie av fast lagerplass er urimelig dyrt.  Vi arbeider nå med tanken 
på kjøp av flyttbar brakke på hjul som kan flyttes etter behov og der vi finner mulighet for 
leie av oppstillingsplass.  Egnet brakke vil være 15-20 kvm. Dersom noen har ideer til slik 
løsning på egnet sted, hører vi gjerne fra dere. 
 
En sak jeg personlig har tenkt på en del er hvilken stilling et utenlandsk medlem i klubben 
vår har.  Hvilke rettigheter og plikter har vedkommende ?  Jeg forutsetter at vedkommende 
betaler vanlig full kontingent. Derom en utlending driver hundeoppdrett og f.eks en svenske 
er medlem både i svensk og norsk rasehundklubb og disse har ulike avlsresstriksjoner, 
hvilke regler gjelder for vedkommende?  Kan vedkommende følge svensk lov og regelverk i 
Sverige og norsk regelverk i Norge?  Hvis dette ikke er mulig, kaster en blår i øynene på en 
utlending og krever full kontingent og sier at vedkommende har alle rettigheter i Norge ?  
 
Vi er inne i adventstiden og alle ser vi vel frem til noen fredlige dager med mye god mat og 
lar vÞre ¬ tenke òlavkarbo-tankerò.  Det kan danne et godt grunnlag for ¬ starte full av 
energi på et nytt år. 

God jul og et godt fredelig nytt år til dere alle. 
Olav 
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Så sitter man her og skal forsøke å oppsummere året som har gått, 
et jubileumsår er snart over, et nytt og ukjent år er på vei. Jeg har så 
smått landet etter en meget hyggelig helg på Lillestrøm med mange 
hyggelige mennesker og vakre hunder. Å komme seg fra vestlandet 
på denne tiden av året kan vise seg å være en prøvelse. På vei til 
Lillestrøm brukte vi 5 timer lenger enn vi normalt ville brukt. Men det 
var så absolutt verdt det, for det er noe spesielt med Dogs 4 All. 
Fokuset er ikke bare på det som skjer i ringene, men mange 
muligheter til å se hvilke aktiviteter man kan gjøre med hunden sin, 
gode foredrag og kurs, samt muligheter til å bli kjent med nye 
hundemennesker. 
 
Som formannen skriver er det besluttet å sette i gang en 
helseundersøkelse av rasene våre, jeg håper alle vil bidra og svare 
på den slik vi kan bruke det som et verktøy i det videre avlsarbeidet. 
For vi ønsker jo alle at vi skal ha friske og sunne hunder også i 
fremtiden. 
 
Ellers skal klubben allerede i februar arrangere ny utstilling i 
Letohallen, Håper på å treffe mange av dere der, jeg stiller nok opp 
som frivillig, gjør du? 
 
For øvrig ønsker jeg alle en god og fredelig jul og et godt nytt år 
 
Andre 
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Høsten er over og kalenderen sier det er vinter og snart jul. Den eneste 

dokumentasjonen jeg har sett må være at Dog4All er over. Et flott arrangement, 

hvor mange corgieiere og venner møttes. Ingrid Prytz Ohm organiserte er flott 

julebord og alle bidro med god mat. Silje K. Bjarkøy, Per Olav Ramberg og 

undertegnede laget en stand som ble veldig godt besøkt i år. Mange frivillige 

jobbet på standen og hadde med seg hundene sine, slik at vi fikk vist fram våre 

flotte raser. 

Etter at NKK oppdaterte sine lover ser vi at det er behov for å oppdatere 

Corgiklubbens lover. Finnes det ett eller flere medlemmer som kan ta på seg 

jobben med å gjøre dette arbeidet. Dersom du kunne tenke deg å bidra til dette 

arbeidet, så send melding til nramberg@online.no, eller ring på tlf. 95 17 89 49. 

Etter nyttår kommer det ut en spørreundersøkelse om helsen til om rasen vår. Jeg 

håper alle deltar, slik at vi får et best mulig bilde av helsetilstanden til begge 

rasene. 

Vi satser på å arrangere en sosial sammenkomst etter NKK utstillingen i Drammen 

den 2. juni i forkant av corgiens dag den 3.juni. Corgiens dag avholdes på Berg 

gård i Ås. Vi håper mange finner veien til begge arrangementene. 

 

Styret ønsker alle medlemmer en god jul og godt nytt år. 

 

For styret, Nina Ramberg 

 
 

Terminliste 2012 
12. februar. Vi arrangerer utstilling sammen med Bokserklubben i Letohallen. 

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

ennå ikke bekreftet når bladet gikk i trykken). 

2. juni. Styret jobber med å lage et sosialt arrangement på ettermiddagen for alle 

medlemmene. Sett at datoen allerede nå 

3. juni. Corgiens dag. Sted kommer senere 

19. august. Corgispesialen. Sted kommer senere  

 
HUSK AT SAKER TIL ÅRSMØTET MÅ SENDES TIL STYRET 
SENEST 1. JANUAR (POSTSTEMPLET) 
  

STYRET INFORMERER  

mailto:nramberg@online.no
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Litt om vår nye logo 
 

 

Litt informasjon om vår nye 

logo som ble presentert i 

forrige versjon av 

Corgipost. Norsk Welsh 

Corgi klubb har fått ny logo 

der begge raser er 

representert!  

Styret bestemte seg for 

halvannet år siden for å lage 

ny logo og da var arbeidet i 

gang. Bjørn Range sa seg 

villig til å lage logoen i 

samarbeid med Silje Kathrine Bjarkøy. I høst valgte styret den endelige versjonen, 

så det ha vært en lang prosess. Mange hadde meninger og alle skulle høres. Valget 

av hunder til å representere rasene er ikke tilfeldig. Mange ble spurt og Corgi Post 

ble brukt til å la alle som ønsket det få delta i utvelgelsen av representative 

individer. Ingen var uenige i at hundene burde ha høy kvalitet. Valget falt på to 

gode representanter for rasene.  

Silje påstår at Bjørn kanskje er verdens mest tålmodige mann. Han har brukt 

mange arbeidstimer på å sette sammen forskjellige varianter av logoen etter hennes 

forslag, og flyttet hundene enten hit eller dit, forstørret eller forminsket, snudd dem 

i forskjellige retninger, gitt rammen rundt nye 

farger og byttet font på teksten.  

Samarbeidet mellom Bjørn og Silje Kathrine 

har fungert slik at Silje foreslår og mener, ? og 

Bjørn utfører og mener noe mer. Derfra har 

variantene vært mange. Nå er endelig valget 

avgjort, hundene er valgt og logoen klar! Den 

finnes i både en oval og sirkel form. 

Hovedlogoen vil være den ovale, mens 

sirkelen vil brukes der det er mer 

hensiktsmessig, for eksempel til rosetter.  

En stor takk til Bjørn og Silje for å ha laget 

den nye logoen vår. Jeg håper alle synes 

logoen som er valgt er en god logo for 

klubben vår!  

 

Nina Ramberg. 
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