
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Wi lberg 

   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  

                
KONT AKTPERSONER:  
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: 

01.02.2013 

 

 

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 snart året omme og vi kan se tilbake på mange flotte 

arrangement i 2012. Jeg håper det er mange som sitter igjen med 

gode minner bl.a. fra utstillinger og Corgiens dag. 

 

I år avholdt vi årsfesten i forbindelse med Dogs4All, istedenfor å ta 

det sammen med årsmøtet i mars i håp om å få med flere 

medlemmer. Det ble en suksess. Dobbelt så mange kom. Styret har 

derfor besluttet at vi arrangerer årsfest på lørdag samme helgen som 

Dogs4All i 2013 også. 

 

Styret har mottatt resultatet av helseundersøkelsen, men den viste 

data for begge rasene samlet. Vi besluttet derfor å be om at 

resultatene ble vist pr. rase for å kunne se om det er forskjeller i 

mellom rasene. Dette er viktig informasjon som danner viktig 

grunnlagsinformasjon i arbeidet med å utarbeide RAS (Rasespesifikk 

avlsstrategi). 

 

Jeg ønsker dere alle er riktig god jul og godt nytt år. 

Julehilsen fra  

Nina Ramberg 
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Da er det snart på tide å ta et tilbakeblikk på året som har passert og 

sette seg til bords for å nyte årets julemiddag.  

 

Jeg regner med at det er mang en corgi som sitter ved eierens fot 

under middagen og få en liten smakebit av det gode. Mang en corgi 

får en liten ekstra godbit i disse tider, og kansje ligger det noe under 

treet til våre kjære venner. De har ingen penger å kjøpe julegaver til 

oss for, men de gir det de kan gi, nemlig masser av kjærlighet.  

 

For våre firbente venner er det som betyr aller mest at vi bruker tid 

sammen med dem og inkluderer dem i våre familier. En corgi ser 

ikke forskjell på fattig eller rik, men er du god mot dem er de gode 

mot deg! 

 

Ha en riktig god jul og et fortreffelig nytt år 

Beste julehilsner 

Andre Kragset 

Redaktør. 
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Året er snart omme og styret har arbeidet med flere saker 

gjennom året. Nå fremover arbeider vi og utstillingskomiteen 

med fellesutstillingen med Boxerklubben i februar og forbereder 

oss på årsmøtet i mars.  

 

Fellesutstilling 

Utstillingen vår med Boxerklubben foregår i år på Exporama 

Hellerud 09-10. februar. Letohallen som vi har brukt er opptatt og 

dermed har vi måttet bytte sted. Vi trenger folk til å jobbe på 

utstillingen. Har du lyst er det fint om du gir meg eller en annen i 

styret et pip. Vi trenger hjelp fra alle som kan tenke seg å bidra. Vi 

har elever på rasene våre på utstillingen, -så om du har flere hunder å 

melde på sikrer vi et godt grunnlag for utdanningen av dommere som 

skal lære seg rasen vår!  

 

 

Årsmøte 

Det nærmer seg også årsmøte. Det foregår i år på Rita og Leif-

Herman Wilbergs nye tannklinikk Tanngarden, på Sørumsand. 

Invitasjon med tid og sted finner du lenger bak i bladet. Sett av 

datoen allerede nå. Supert om mange kan ta turen!  

 

 

Klubbeffekter  

NWCK er i ferd med å lage t-skjorter, nåler osv med den nye logoen 

vår på. Avtalen er med Lagaktuelt AS. Varene kommer i løpet av 

første halvår 2013. Det er bare å glede seg! I tillegg har vi jakker fra 

vår sponsor MeraDog som kan kjøpes til en gunstig pris. Det er egen 

annonse for dette i bladet.   

 

 

 

STYRET INFORMERER  
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Hjemmeside 

Christine Sonberg har sagt ja til å lage nye hjemmesider for klubben. 

Arbeidet er i gang og nye hjemmesider kommer på plass om ikke 

lenge. Adressen til siden blir den samme, men designen og 

brukervennligheten blir bedre enn den er i dag. Den nye siden vil 

også bli brukt mer aktivt for å gi informasjon mellom utgavene av 

CorgiPost og som et sted å finne mer informasjon om NWCK og 

klubbens aktiviteter. 

 
 

 

Helseundersøkelsen 

Helseundersøkelsen på rasene våre nærmer seg ferdig. Svarprosenten 

har vært god. Vi takker alle som tok seg tid til å svare på 

undersøkelsen. Hovedkonklusjonen i undersøkelsen er at vi har en 

sunn og frisk rase. De detaljerte resultatene er under behandling hos 

Frode Lingaas som står bak undersøkelsen. Vi har bedt han om å 

skille mellom rasene våre. Vi får altså svar på pembroke for seg og 

cardigan for seg. Undersøkelsen blir offentliggjort så snart den er 

ferdig.   

 

E-postadresser 

Styret kommer til å sende mer informasjon til medlemmer på epost 

fra nå. Det betyr ikke at det ikke vil fortsette å komme informasjon 

på hjemmesiden og i CorgiPost, men at du kan få den på epost i 

tillegg. For å få epost fra oss må du være registrert i NKK med 

epostadresse.  Adressen kan du legge inn selv, ev bare sjekke om du 

er registrert, ved å gå inn på nkk.no og logge deg inn på «min side». 

Her trykker du på «min konto» øverst til høyre i bildet. Her kan du 

legge til, endre eller slette epostadresse. Eventuelt kan du sende en 

epost til meg på skbjarkoy@gmail.com så legger jeg den inn for deg.  

 

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god og fredelig jul!  

Silje K Bjarkøy J  

mailto:skbjarkoy@gmail.com
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 USA 
 
 
 
 
 
 
 
Det ble noen år før vi bestemte oss for å dra tilbake til USA og deres 

spesialutstilling for Welch Corgi Pembroke. 

 

Forrige gang var i 2004 i Biloksi, sammen Rita, Leif Hermann og Synnøve. 

Den gangen kom vi hjem med et par hunder. 

 

Denne gangen var det viktig å få med en av våre hunder til USA og melde 

på utstilling. Selve påmeldingen er grei, men det å få med et dyr på flyet er 

verre. Etter mange telefoner og en del opp og nedturer ble det til at hunden 

ble hjemme og vi dro uten andre enn oss selv. 

 

Mellomlanding i Seattle i tre dager for å komme over på lokal tid var et greit 

opphold. Det synes i alle fall våre barnebarn i etterkant.. 

 

Turen i bil til Portland gikk fint. Litt uvant med bil og trafikkmengde. Men vi 

kom da fram. Vel inne på hotellet møtte vi kjente corgieiere og dette 

fortsatte ut over dagen. Både fra USA og Australia. I tillegg til kjente som vil 

vite hva som skjer her og der, er det også andre som legger merke til at det 

er utenlandske som er på besøk og har interesse i å vite om hva som 

hender andre steder i verden. 

 

Første kvelden var det medlemsmøte i PWCCA. Oppmøte ca 180 

medlemmer. Et utall komiteer fikk sagt sitt og nevnt alle som satt i disse 

komiteene. En hel mengde mennesker er i sving for en slik utstilling. En 

diskusjon i klubben går på om det skal bli forbud mot kupering. Nesten 

ingen har begynt med stumphaleavl. Før eller siden kommer nok forbudet 

mot kupering, men det er veldig stor motstand i klubben mot dette. De få 



9 

 

som har sett en voksen Corgi med hale synes ikke noe om slike hunder. 

Det er nok andre meninger også uten at vi fant dem.  

En annen og mye mere diskutert sak var om nr 2 på utstilling skal få poeng 

i kampen om å bli Champion. Men bare på spesialutstillinger. Her var det 

litt temperatur i salen på begge sider. Det ble til at hund nr. 2 skal få 3 

poeng og vinneren får 5. Det er noe andre regler for å bli champion i USA 

enn det vi er vant med. Der er det å samle nok poeng for å få tittelen.  

 

Hele arrangementet er over en uke med mange separate aktiviteter. Ca 

400 hunder er påmeldt i et utall av klasser som det ikke er helt enkelt å 

holde rede på for oss som lever i en beskyttet verden. Og så er det mange 

som skal hedres for alle slags typer dåder de har utført. Noen får heder for 

å ha pene hunder, andre har kommet igjennom nåløyet og blitt medlem. De 

blir lest opp og gratulert til stor jubel fra salen. 

 

Som nevnt er utstillingen over en hel uke 

med aktiviteter hver dag. Vi ankom på 

torsdag og da var det hannhunder som 

skulle kjempe om heder og ære. Det er 

flere klasser som blir premiert og en del 

annerledes enn det vi er vant til her på 

berget.  Her som på andre utstillinger er 

det forskjellig kvalitet på hundene, en 

måtte toppe lista denne                USA-BOBcandid2 

dagen også. En pen gutt i klassen 9 til 12 måneder ble beste hannhund. 

Og så var det en kar på ca 10 år som ble beste veteran, han var meget 

pen.  

 

Etter utstillingen er det stort sett masse sosial aktivitet. Hunder som skal 

luftes og stelles og mennesker som samles omkring med mat og drikke og 

meninger om mye og mangt. Altså 

som normalt. Ja nesten! Vi tok en 

runde rundt området ved ut-

stillingen og kikket litt på 

parkerings-plassen. Her vises det 

tydelig at vi er i Amerika, bobiler og 

trailere med campingvogner av 

utrolig størrelse.  
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På fredag var det tispenes tur til å vise seg fram. Som vanlig er det flere 

tisper enn hanhunder. Her også en stor forskjell på topp og bunn. Som på 

de aller fleste utstillingene er det stor variasjon på kvaliteten. Men det å 

stelle hundene legger utstillerne hele sjela si i. Ikke bare hundene, men 

også handlerne, pyntet og stelt. På grunn av en veldig varm sommer i USA 

var det veldig mange hunder som manglet noe vesentlig for å være topp 

utstillingseksemplarer, pels. Alle var pusset og stelt etter absolutt alle 

kunstens regler, men de får ikke limt på det som mangler. Ei av 
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veterantispene var virkelig pen, hun var 12 år og absolutt best av alle 

denne dagen.  

Et spørsmål jeg stiller meg når to veteraner er de beste. Er det noe feil 

med måten vi avler fram dagens Corgier? 

 

På lørdag blir det litt mere sving i 

sakene. Da kommer alle de peneste 

hundene som er påmeldt til utstillingen. 

For oss kan utstillingsreglene være litt 

vanskelig å få med seg, men en forstår 

når ting begynner å skje. Helt til slutt 

var det veteranhannen som ble best av 

alle ble Brookehaven Serious 

Moonlight. «Karen» er far til over 100 

amerikanske championer. Han har ikke 

ligget på latsiden akkurat.   

 

På kvelden ble det gallamiddag og masse gode ord til alle og enhver. 

Amerikanere er veldig stolte over hva det måtte være og ferier det med 

brask og bram. Jubel for den minste ting. Her har vi litt trauste nordboere 

noe å lære.   

 

Utrolig mange på utstillingen har kjente i Europa. Vi har med hilsninger til 

både den ene og den andre.  

 

Gjester fra Australia, England, Japan, Argentina og Norge var rundt ringen. 

Mange dommere har også tatt turen for å se og lære om rasen. Etter 

utstillingen var ferdig om dagen var det noe som foregikk inne på hotellet, 

enten møter eller seminarer for de som hadde lyst. Stort sett var det noe 

som foregikk hele tiden. Det merkes at økonomien i USA er under press, 

da det er færre utstillere og de fleste har gjort alt for å få turen så rimelig 

som mulig. 

 

Etter en så lang reise og så mye å få med seg av hunder og mennesker 

var det til slutt godt å ta en tur innom Hawaii, det er en helt annen historie,  

og slappe av noen dager før turen gikk videre hjem. 

 

Hilsen  Åse og Finn Myrvold 
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Norsk Boxerklubb og Norsk Welsh Corgi Klubb 
Utstilling og valpeshow  

På Exporama, Hellerudsletta, 9. og 10. februar 2013
 

  Lørdag:  Norsk Welsh Corgi Klubb                                      

 

Gruppe 1: (alle raser unntatt border collie 

og schäferhund),  australian shepherd, 

bearded collie, briard, old english 

sheepdog, schapendoes: Johan 

Andersson, Sverige; collie kort og 

langhåret: Charlotte Høier, Danmark; 

shetland sheepdog: Ingrid P Ohm, 

Norge; øvrige raser: Manuel L Borges, 

Portugal                                         

 

Gruppe 2: (alle raser) boxer: Hans 

Grüttner, Tyskland ; bullmastiff, 

dobermann, grand danois, rottweiler, shar 

pei: Inger Dahle, Norge; affenpinscher, 

bordeaux dogge, broholmer, engelsk 

mastiff, hovawart, landseer, leonberger, 

newfoundland, pinscher, pyreneerhund, 

pyreneisk mastiff, st.bernhardshund, lang 

og korthåret: Igor Mioc, Kroatia ; 

sennenhundrasene: Johan Andersson, 

Sverige; dansk-svensk gårdshund, 

dvergpinscher, alle schnauzervariantene: 

Kari Salminen, Finland; øvrige raser: 

Saija Juutilainen, Finland 

 

Gruppe 3: (alle raser) engelsk toy 

terrier, silky terrier, yorkshire terrier: Igor 

Mioc, Kroatia ; staffordshire bullterrier: 

Kari Salminen, Finland; øvrige raser: 

Hans Grüttner, Tyskland  

 

Gruppe 5: (alle raser unntatt 

elghundrasene) faraohound, islandsk 

fårehund: Charlotte Høier, Danmark; 

øvrige raser: Saija Juutilainen, Finland 

 

             

Søndag: Norsk Boxerklubb   

       

Gruppe 1: (alle raser unntatt border collie 

og schäferhund) bearded collie, bouvier, 

old english sheepdog, puli. pumi, 

schapendoes: Inger Brodal Ronander, 

Norge; collie kort og langhåret, welsh 

corgi pembroke og cardigan: Ingrid 

P.Ohm, Norge; shetland sheepdog: Johan 

Andersson, Sverige; øvrige raser: 

Charlotte Høier, Danmark                        

 

Gruppe 2: affenpinscher, engelsk mastiff, 

hovawart, landseer: Hans Grüttner,  

Tyskland; berner sennenhund, broholmer: 

Charlott e Høier, Danmark; bordeaux 

dogge, newfoundlandshund: Saija 

Juutilainen, Finland; dvergpinscher, 

pinscher, pyreneerhund, pyreneisk mastiff, 

st. bernhardshund kort og langhåret: Inger 

Dahle, Norge; grand danois, leonberger: 

Johan Andersson, Sverige; øvrige raser: 

Igor Mioc, Kroatia     

 

Gruppe 3: (alle raser) staffordshire 

bullterrier: Sylvie Desserne, Frankrike; 

øvrige raser: Kari  Salminen, Finland               

 

Gruppe 5: alle raser unntatt 

elghundrasene: Manuel Loureiro Borges, 

Portugal              

 

Gruppe 6/4: bassetrasene, dalmatiner, 

rhodesian ridgeback: Saija Juutilainen, 

Finland        
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Lørdag, forts_ 

Gruppe 6/4: bassetrasene: Sylvie 

Desserne, Frankrike; dalmatiner, 

rhodesian ridgeback: Inger Dahle, Norge                     

 

Gruppe 8: lagotto romagnolo, portugisisk 

vannhund, spansk vannhund: Manuel 

Loureiro Borges, Portugal 

 

Gruppe 9: (alle raser)bichon frisé, 

bolognese, coton de tulear, lhasa apso, 

puddelrasene, shih tzu: Inger Brodal 

Ronander, Norge; bichon havanais, 

cavalier king charles spaniel, chihuahua 

kort og langhåret, griffonrasene, king 

charles spaniel, pekingeser: Jouko 

Leiviska, Finland; boston terrier, mops: 

Igor Mioc, Kroatia ; tibetansk spaniel, 

tibetansk terrier: Johan Andersson, 

Sverige; øvrige raser: Sylvie Desserne, 

Frankrike                    

 

Gruppe 10: alle raser: Charlotte Høier, 

Danmark 

 

 

Søndag, forts: 

Gruppe8: lagotto romagnolo, portugisisk 

vannhund, spansk vannhund: Jouko  

Leiviska, Finland 

 

Gruppe 9:  (alle raser) boston terrier, 

fransk bulldog, mops: Inger Dahle, 

Norge; cavalier king charles spaniel, king 

charles spaniel: Sylvie Desserne, 

Frankrike ; chihuahua kort og langhåret, 

griffon belge, griffon bruxellois, 

pekingeser, petit brabancon, tibetansk 

terrier, Inger Brodal Ronander, Norge; 

lhasa apso, shih tzu: Johan Andersson, 

Sverige; puddelrasene, tibetansk spaniel: 

Jouko Leiviska, Finland; øvrige raser: 

Hans Grüttner: Tyskland                      

 

Gruppe 10: (alle raser) whippet: Sylvie 

Desserne, Frankrike; øvrige raser: Saija 

Juutilainen, Finland

Påmeldings- og betalingsfrist: 13.01.2013 

Avgifter: Elektronisk påmelding  via www.nkk.no, gå via elektroniske tjenester, 

terminliste og finn vår utstilling, eller link via klubbenes hjemmesider NBK: 

www.norskboxerklubb.no , NWCK: www.corgi.no  : Voksne, kr 350. Valper, kr 220 

Fra og med tredje hund med samme eier halv pris (gjelder ikke valper) 

Forlenget elektronisk påmelding 27.01.2013: Voksne kr 440. Valper kr 310.  

Manuell påmelding innen 13. januar: Voksne kr 410. Valper kr 280 sendes: 

Norsk Boxerklubb v/Anette Monsøy, Emil Holters vei 7,  

1619 Fredrikstad, kontonr. 0530.30.94778 

Norsk Welsh Corgi Klubb v/Sverre Randen, Sørvelveien 10,  

2040 Kløfta, kontonr. 0530.28.84880 

Spørsmål angående utstillingen rettes til Anette Monsøy, tlf: 92663331 og  

Sverre Randen, tlf: 63980209 
Opplysninger om gruppe- og BIS dommere samt info om dommerne på klubbenes hjemmesider. 

Gruppe 6 og 8 dømmes sammen , i BIS valp plasseres 10 hunder, men de dømmes ikke gruppevis. 

Vi forbeholder oss retten til dommerendringer. Res.dommer begge dager: Leif-Herman Wilberg 

 

 

http://www.nkk.no/
http://www.norskboxerklubb.no/
http://www.corgi.no/
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  Innkalling  til  årsmøte  

i NORSK WELSH CORGI KLUBB 

onsdag den 20. mars 2013 kl. 19.00 

Sted: Tanngarden på Sørumsand. 

DAGSORDEN: 
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 2. Valg av møteleder 

 3. Valg av referent og 2 til å undertegne protokollen 

 4. Valg av tellekorps 

 5. Årsberetning 2012.  

 6. Regnskap 2012 med revisors beretning 

 7. Forslag til budsjett for 2013 

 8. Kontingent for 2014.  Styret anbefaler uendret. 

 9. Innkomne forslag fra medlemmene.  

           10.  Innkomne forslag fra styret.  

           11. Valg.    

      Leder:     Nina Ramberg ï ikke på valg 

      Styremedlem:   Rita Tilley Wilberg ï ikke på valg 

      Styremedlem:   Silje K. Bjarkøy ï ikke på valg 

      Styremedlem:    Eva Kronholm ï  på valg for 2 år 

      Styremedlem:    Anne Ingebrigtsen ï på valg for 2 år 

      1. varamedl:      Synnøve Miltvedt ï på valg for 1 år 

      2. varamedl:       Ny ï på valg  for 1 år      

 Revisorer:  for 1 år 

  John Per Haugstad 

  Maren Mathiesen Wilberg, varamedlem 

 Corgipost: 
      Andre Kragset ï ikke på valg 

      Kyrre Øien ï ikke på valg 

      Rischard Gjersøe ï på valg for 2 år 
 Valgkomite  for 1 år 

      Leif -Herman Wilberg, Gry Moen, Ingrid P. Ohm 

  Varamedl: Anne Christoffersen 

Event. forslag til årsmøtet må være valgkomiteen/klubben i 

hende senest 23. januar 2013 p.g.a.  bl.a. trykking og postgang. 

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2013 

            

Vel møtt                                      STYRET 
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ÅRETS JULEGAVE?  
 

Vinterjakke- meget varm og solid, som går godt ned over baken. 
Vannavstøtende, vindtett, foret og glidelås som går helt opp til nesen. 
Hette med stropper. Mange lommer både inn- og utvendig, rom for 
varmeinnlegg i korsryggen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

NWCKs mangeårige sekretær ikledd sin fantastiske vinterjakke, en gave fra NWCK til 
Anne på hennes 80 års dag.  

 
NWCKs hovedsponsor Mera Dog tilbyr denne flotte jakken til klubbens 
medlemmer for kr 550,- + frakt. 
Liten Mera Dog logo på jakken. Når den nye logoen til NWCK kommer for 
salg etter jul kan denne strykes på jakken om ønskelig. 
 
Jakken finnes i størrelsene fra S til XXXL og kan kun bestilles til denne pris 
via styret ved Rita Tilley Wilberg                rita@wilberg.info 

mailto:rita@wilberg.info
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Årsfest på Lillestrøm  

 

Tidligere år har det vært tradisjon å ha en fest i forbindelse med årsmøtet, på 
grunn av labert oppmøte ble det besluttet å flytte middagen slik den sammenfaller 
med Dogs 4 All på Lillestrøm. 
 
Årets middag ble en ubetinget suskess med meir enn 30 glade corgimennesker 
samlet på Thon Arena hotell til en nydelig 3 retters til sterkt subsidiert pris. Under 
middagen ble det også opptatt et nytt medlem i «Den kuperte hales orden» Dette 
er det en egen sak på etter denne reportasjen. 
 
Praten gikk som vanligg livlig langs etter bordet og det var en veldig trivelig aften i 
ekte corgiånd. 
 
Loddsalg er også en selvfølge når corgifolket samles. Her retter vi en stor takk til 
Gry som er en pådriver for dette. Det kom inn over 4.000,- til klubben vår under 
denne utlodningen. Til glede både for de som var til stede og dere andre har vi 
satt saman en liten bildekavalkade frå denne festen. 
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Bjørn den hjelpsomme 
 

Bjørn Range ble for lang og tro teneste i corgiklubben beæret med Den kuperte hales 

orden. Redaksjonen gratulerer så mye og takker for at du fortsatt bidrar til Corgipost og 

for det gode arbeidet med den nye logoen til klubben.  
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O`flotte 
valpekjøpere 
 5 LeeArmand turer  
 
Som oppdrettere siden 80-tallet har vi som «er» 
LeeArmand kennel, oppdrettet mange fine hunder av 
rasene LH dvergdachs, Berner Sennenhund og Welsh 
Corgi Pembroke. Og med disse fine hundene følger 
det fine og flotte valpekjøpere.  
Mange av dem har vi gjennom årene ikke bare blitt 
godt kjent med, flere er blitt våre meget gode venner.  
For 5 år siden kom vi på ideen at vi skulle arrangere  
en kenneltur for valper fra oss som var født det året ð 
2008.  

 
.Det ble en meget vellykket tur i skogen med valper, 
voksne hunder, folk og en hest. Og vi fant fort ut at 
dette var noe vi ville gjenta !  

 
Så den 26.09.09 samlet det seg mange folk i Gjerdrums 
skoger for en fellestur der navnet Lee Armand var en 
fellesnevner. 44 på 2-ben og 40 hunder hygget seg på 
Busterudvangen i akkurat passe varmt høstvær. Turen 
var delt opp i 2, en kort løype for valper og eldre 
hunder mens de sporty gikk en nokså lengre løype.  
 

 
Kun Gremlin var med på denne turen J 
 
I tillegg til godt turt erreng, hyggelig samvær 
 og fotografering, ble det utøvet seriøs pølse-
brenningJ 

 
 
11.09.10 var det igjen tid for en ny Lee Armand 
tur. Målet dette år var Gruvebakken, et tid -
ligere gruvested i Gjerdrum. Flotte gress-
kledde sletter da dette området også blir brukt 
av 4-bente krølldotter (les sau) og kviger. 
Været kunne vært bedre, men vi tåler litt regn.  

  
Torill fylte 50 år uka etter og vi hadde lagt opp 
til en overraskelses feiring ð hun ble skikkelig 
feiret kan man si.  
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52 mennesker og 41 hunder deltok i regnværet.  
Dette bildet vise kun de hundene med «etternavnet» 
Lee Armand. Personlig liker jeg det andre bildet best, 
det med alle på.  

 
Syns dette er utrolig flott, det hjalp veldig på at alle så 
rett på fotografene da det var bjelleklang og beitende 
kviger i skogen like bak é. 

 
I front Qva med sønn Blue og datter Indy bak.  
 

 
Litt mer corgifamilie. Indy, Blue, Qva, Gremlin, 
Victor og Kito.   
 

 
2011 og i mangel av litt andre ideer ble det 
Busterudvangen en gang til. 58 på 2-ben og 48 
hunder koste seg sammen. Jan var ikke lenger 
den med lengst kjørevei siden Terje, Anette & 
lille Jardar kom helt fra Kristiansand.  

 
Ikke alt er like hyggelig og støte på i skogen, men 
heldigvis så ble ingen skadet! 

 
Så kommer vi til i år hvor vi hadde lagt 
LeeArmandt uren til en helg hvor Allmenningen 
har åpne bommer rundt om på ellers stengte 
skogsveier. Dette for at bærplukkere skal kunne 
kjøre langt inn for litt bedre (?) tyttebær.  

 
Vi kunne dermed legge turen til Gjermenningen, 
et av de mange vann som ligger utrol ig idyllisk 
til. Og vi fikk vist folket enda et flott turmål.  
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50 på 2 ben og 48 hunder deltok i år.  Årets 
deltager som hadde lengst vei var Tina, som 
kom helt fra Reipå, sør for Bodø med sin 
corgi Theo.  

 
Ved Gjermenningen er det satt opp flere lavvoer, 
sittegrupper og mulighet for grilling. Med et fantastisk 
vær ble det en utrolig fin dag, og jeg vet alle hadde det 
storartet.  

 
Før man kunne legge ut på den lange turen, måtte et 
lite vannhinder forseres ð noe de fleste fikset lett og 
glatt.  
 
 
 
 
 
 

 
Gjerdrum viste seg fra sin fineste og høstlige side.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gremlin ð Ch Znorkefrøken av LeeArmand  
hadde 5 avkom med på turen. Her er 4 
avbildet sammen med mor  
 
 
 
 
 
 

Vi hadde hele 11 corgier med på turen denne dagen, selv om kun 10 er avbildet her 

 


