
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMSBLAD FOR  

NORSK WELSH CORGI KLUBB  

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  

Leder:   Rita Tilley Wilberg   

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

   rita@wilberg.info 

 

Nestleder:   Anne Ingebrigtsen 

   Tlf: 22 69 22 08  m/svarer  

   annecito@online.no 

 

Sekretær:   Per Morten Aarak 

   Tlf: 52 76 20 49 Mob. 93 06 45 22 

   pma@hesbynett.no  

 

Kasserer:   Annette Kronholm  

   Mobil: 95 05 88 65 

   annette.kronholm@gmail.com  

  

Styremedlem:  Synnøve Miltvedt 

   Tlf: 66 80 77 77 Mob:  917 17 019 

    miltvedt@online.no 

 

Varamedlem:  Hilde E. Sørvik 

   Tlf. 53 42 59 12, mob. 47 24 93 76

   hildemathisen@yahoo.no 
 

REDAKSJONSKOMITE: corgipost@corgi.no 

   Richard Gjersøe  

   Kyrre  Eirik  Øien 

   Elisabeth C. Waksvik 

                
KONTAKTPERSONER:   
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

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: 

02.02.2014 

 

 

Manusadresse, post er: 

Richard Gjersøe 

Skansevn. 1B 

1445 Heer 

corgipost@corgi.no 

NB! Bruk kun denne  

e-postadressen 

 

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:rita@wilberg.info
mailto:sranden@online.no
mailto:miltvedt@online.no
mailto:corgipost@corgi.no
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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Hei alle sammen. 

 

Vi har nettopp lagt bak oss en av de travleste helgene dette året for Norsk 

Welsh Corgi Klubb. 

Vi har gjennomført DOGS4ALL, en av de største utstillingene utenom 

rasespesialen vår, vi har bemannet stand under hele dette store 

arrangementet, vi har avholdt årets julebord med vårt flotte lotteri og laget i 

stand felles lunsjbord etter at bedømmelsen for begge rasene var avsluttet i 

ringene på søndag. 

Alt dette har medført mye planlegging og stor innsats fra våre medlemmer. 

Jeg er kjempestolt over medlemmenes engasjement og kreativitet og jeg er 

dypt takknemlig for at dere har stått slik på. Uten deres hjelp hadde dette 

aldri blitt så vellykket. Ingen nevnt, ingen glemt. TUSEN TAKK! 

 

Standen vår hadde veldig godt besøk begge dager under DOGS4ALL. De 

nye flotte bildene våre trakk til seg ekstra mange mennesker og vi fikk 

mange positive kommentarer på hvor iøynefallende de var. Vi opplevde 

også at folk var nysgjerrige på rasene våre og hadde på forhånd bestemt 

seg for å kontakte oss. Da var det ekstra moro å ta en prat om rasene og 

kunne dele ut de nye brosjyrene våre. Dessuten å anbefale klubbens 

hjemmeside og vise til all nyttig informasjon som står der. 

Julebordet på Thon hotell, Lillestrøm lørdag kveld var kjempekoselig. 

Deilig mat og med masse prat rundt bordet. Må nevne at jeg ikke tror det er 

mange hundeklubber som har bl.a. fire hjemmestrikkende kofter som 

premier i juleutlodningen sin! 35 personer deltok. 

 

Spleiselunsjbordet på søndag mettet mange. Dette har blitt en veldig fin 

tradisjon. Men til dere som var lei dere for at dere ikke visste noe om 
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lunsjen og kunne bidra denne gangen ï dere har anledning til neste år. 

Dette er sosialt og bringer klubbens medlemmer sammen i en uhøytidig 

happening. 

 

Så et par ting som medlemmene våre har vært opptatt av i høst.  

 

Tidsskriftet  Hund&Fritid har hatt en såkalt rasespesial om Welsh Corgi 

pembroke. Det viste seg at journalisten ikke hadde helt klart for seg 

forskjellen på pembroke og cardigan og blant annet var artikkelen illustrert 

med flere bilder av cardigan. Dette er en artikkel som NWCK ikke har hatt 

noe med å gjøre og som vi fikk ikke lov til å komme med en korrigering av 

i påfølgende nummer. Redaktøren ville på egne vegne komme med en 

beklagelse. NWCK har sendt henne NWCKs nye brosjyre om rasene våre 

og håper at dette medfører korrekt omtale i kommende nummer av 

tidsskriftet. 

Hjemmesiden som kom i våres er blitt enormt populær og vi får stadig 

tilbakemelding p¬ at folk leser den og fßlger med i NWCKs òindreò liv. 

Vår webmaster Christine Sonberg har fått mange positive tilbakemeldinger 

og det setter både hun og styret stor pris på. Det jobbes på sikt med å gjøre 

hjemmesiden enda mer tilgjengelig p¬ alle v¬re tekniske òduppedingserò, 

men det er ikke meningen at dette arbeidet skal legges ut før det er helt 

ferdig og viser seg å fungere som styret ønsker. Styret beklager at et 

prøveprosjekt i denne arbeidsprosessen førte til at hjemmesiden vår en liten 

periode presenterte seg på en ny og uvant måte som opprørte noen av våre 

medlemmer. 

 

Til slutt vil jeg nevne at styret legger opp til mange forskjellige aktiviteter 

neste år. Følg med i Corgipost og på hjemmesiden vår, vi prøver å holde 

aktivitetskalenderen oppdatert fortløpende. 

 

Håper å se mange av dere på årsmøtet vårt i NKKs lokaler, Bryn, Oslo 

onsdag 26.mars 2014. Merk dere fristen for innsending av forslag til saker 

som skal tas opp eller kandidater til valgene. 

 

Takk for all hjelp og støtte i året som har gått.  

 

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes dere alle! 

 

Rita Tilley Wilberg  
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Styret minner om Årsmøte for 2013,  26.mars 2014. Se egen innkalling 

neste side.  

 
Aktivitetskalender    Føreløpig: 

 

2014 

8-9. februar  Fellesutstilling på Exporama. NWCK i samarbeid med 

  Boxerklubben  

26. mars Årsmøte i NKKs lokaler på Bryn,Oslo 

Våren Hverdagsdressur, Frognerparken 

Våren Sporkurs, Østlandsområdet 

Våren Aktivitetshelg i Drammen Hundepark 

7. juni Hundens dag, Slottsmasj i Oslo 

17.august Corgiens dag 

         13.september NWCKs spesialutstilling på Sandnes. Dommer for begge 

raser: Rachel Dijkhorst- Noij fra Nederland, kennel 

Waggerland 

14.november Dogs4All Norsk Vinnerutstilling.     Julebordmiddag 

15-16.november Dogs4All Nordisk Vinnerutstilling  

 

2015 

7-8. februar Fellesutstilling på Exporama. NWCK i samarbeid med  

 Boxerklubben 

4.juli Spesialutstilling i Trøndelag,( NKK Trondheim 5.juli) 

5. september NWCK arrangerer sin andre spesialutstilling dette året i 

  forbindelse med EUV-15 

6.september Europavinnerutstillingen på Lillestrøm. 

 

2016 

6.august        SWCK Morokulien 

7.august        NWCK Morokulien 

 
 
Grasrotandelen 
Vi fikk dessverre avslag på vår søknad om å få være med på grasrotandelen. 
Begrunnelsen er at vi er en landsomfattende klubb og ikke driver vår frivillige 
virksomhet på regionalt eller lokalt nivå.  

STYRET INFORMERER  
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 Innkalling  til  årsmøte  

i NORSK WELSH CORGI KLUBB 

onsdag den 26. mars 2014 kl. 19.30 

Sted: NKKs lokaler , Nils Hansensvei 20, 0667Bryn, Oslo 

 

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 2013.  

 6. Regnskap 2013 med revisors beretning 

 7. Forslag til budsjett for 2014 

 8. Kontingent for 2015.  Styret anbefaler uendret. 

 9. Innkomne forslag fra medlemmene.  

            10.  Innkommet forslag fra styret. 

            11. Valg.    

      Leder:    Rita Tilley Wilberg - på valg for 2 år 

      Styremedlem:  Anne Ingebrigtsen ï ikke på valg 

      Styremedlem:  Annette Kronholm ï ikke på valg 

      Styremedlem:  Per Morten Aarak ï ikke på valg  

      Styremedlem:  Synnøve Miltvedt- på valg for 2 år 

     1. varamedl:    Hilde E. M. Sørvik ï på valg 1 år  

     2. varamedl:     Ny ï på valg for 1 år      

      

     Revisorer:        John Per Haugstad -  på valg for 2 år 

      Vararevisor:    Maren M. Wilberg -  på valg for 2 år 

      

     Valgkomite: 

      Leder:  Gry Moen - på valg for 2 år 

     Medlem:  Ingrid P. Ohm - på valg for 2 år 

     Medlem:  Leif-Herman Wilberg - på valg for 2 år 

      Varamedl:   Anne Christoffersen ï på valg for 1 år 

 

Forslag til årsmøtet må være valgkomiteen/ klubben i hende senest 25. januar 2014 

grunnet trykking og postgang. 

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2014 

           Vel møtt                                      STYRET 

 

Corgipost:  utnevnes av styret etter valget 

Richard Gjersøe ï ikke på valg 

Kyrre Eirik Øien ï på valg for 2år 

Elisabeth C.Waksvik ï ikke på valg 
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God jul og godt nyttår!  

Hilsen fra oss i 

redaksjonen,  
 

Håper dere kan bli med på å gjøre Corgipost 

til sitt beste i 2014!  

Send oss det som skjer rundt om i Norge.  

 

 

Send info kun til:  

corgipost@corgi.no  
Send inn helst som word - dokument I A5 , med 1,5 cm 

marger  

 

 

  

mailto:corgipost@corgi.no
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ÅRSFEST PÅ LILLESTRØM 
 
Som i fjor ble det avholdt en Årsfest i forbindelse med Dogs4All, på Hotel 
Thon på Lillestrøm.  Denne gang hadde 35 medlemmer meldt seg på, flere 
enn i fjor. Det ble servert nydelig kamskjell til forrett, mør reinsdyrstek til 
hovedrett og en knallgod dessert. Alt til subsidiert pris, takk til klubben for 
det! 
Synnøve hadde ordnet med det meste, både menyen og allsangheftet slik 
at de tradisjonelle sangene kunne fremføres. (Men neste gang må noen 
ha med seg et i-pod anlegg eller noe, så vi får musikk til Pump & 
Circumstances!).  
Loddsalg ble som vanlig gjennomført, med Gry Moen som hoved-
bidragsgiver i form av strikkede kreasjoner. Bildene taler for seg! 
 
RG 
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Flotte premier som vanlig.  
 
4 vinnere (fremst) 


