
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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              DOGs 4 All 2013  

 
 
Så koker alt ned til årets største utstilling på Lillestrøm DOGS 4 ALL, 
NORSK VINNER 2013 og Bamselisten.  
Et sted vi samles i spenning, for å jakte på en ny tittel, et hyggelig 
samvær og corgi klubbens julelunch ved ringen.  

 
Gratulerer til Norske vinnere 2013: 

 
 Pembroke BIR: Antudor Accidentally In Love 
 Cardigan BIR: Analog CC Kind of Blue 
 Cardigan BIM: Hooligan Corlan Gi 
 

Antudor Accidentally in Love endte opp som  
nr 3 både i showet og på Bamselisten i år! 

 GRATULERER! 
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Corgiens Julelunch etter utstillingen 
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Corgistanden på rasetorget var bra plassert i år, og mange kom 
innom for å spørre om rasene og for å se på våre hunder. 
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Julie med 
Bryson i BIS-
kåringen 
 

 
 
 

 
 
 
Litt action med tjenestehunder 
hører med på Dogs4All



               Norsk Boxerklubb og Norsk Welsh Corgi Klubb 
Utstilling og valpeshow  

På Exporama, Hellerudsletta, 8. og 9. februar 2014 
 

 

  

 

Lørdag:    Norsk Boxerklubb         
 
Gruppe 1: (alle raser unntatt border collie, old 
english sheepdog, schäferhund) bearded collie, 
bouvier, briard, collie, shetland sheepdog; Kim 
Vigsø Nielsen,DK belgiske fårehunder, hollandske 
gjeterhunder; Rita Reyniers,BE welsh corgi, 
cardigan og pembroke; Geoff Corrish,GB øvrige 
raser; Annika Ulltveit Moe, SE .  Gruppe 2: (alle 
raser) berner sennenhund, boxer, rottweiler;Frank 
Wildman,GB  bullmastiff, eng.bulldog, eng.mastiff, 
new foundlandshund, st.bernhardshund; Margaret 
Wildman,GB dansk/svensk gårdshund; Annika 
Ulltveit Moe,SE dobermann, dvergschnauzer, 
riesenschnauzer, schnauzer; Marina Volkova, RUS 
dvergpinscher, leonberger; Petru Muntean,ROM 
grand danois; Freddie Klindrup,DK 
øvrigeraser;LuisCatalan,Portugal                                                                     
Gruppe 3: (alle raser) airdale terrier, foxterrier, 
kerry blue terrier; Marina Volkova,RUS 
staffordshire bull terrier; Geoff Corrish,GB øvrige 
raser; Enrique Mate Duran,ESP                                                             
Gruppe 5: (alle raser unntatt siberian husky) chow 
chow; Marina Volkova,RUS gross,klein, mittle 
spitz; Theo Leenen, BE pomeranien; Kim Vigsø 
Nielsen,DK øvrige raser; Freddie Klindrup,DK                                                                              
Gruppe 6/4: dalmatiner; Margaret Wildman,GB 
basset rasene, blodhund, rhodesian ridgeback; 
Theo Leenen, BE                                                                                         
Gruppe 8: lagotto romagnolo, portugisisk 
vannhund, spansk vannhund; Theo Leenen,Belgia. 
Gruppe 9: (unntatt cavalier king charles spaniel)  
bichon frise, fransk bulldog, pudler; Michael 
Coad,GB  boston terrier, lhasa apso, tibetansk 
spaniel, tibetansk terrier; Margaret Wildman, GB 
chihuahua lang og korthår,løwchen; Petru 
Muntean,ROM chinese crested, griffon belge og 
bruxellois,petit brabancon, pekingese, russian toy, 
tsjekkisk rottehund; Luis Catalan, P shih tzu; Theo 
Leenen,BE king charles spaniel, mops; Rita 
Reyniers,Be øvrige raser; Annika Ulltveit Moe,SE    
Gruppe 10: (alle raser) afghansk mynde, borzoi; 
Marina Volkova, RUS øvrige raser; Rita 
Reyniers,BE 
 
 

Søndag:  Norsk Welsh Corgi Klubb         
 
Gruppe 1: (alle raser unntatt border collie og 
schäferhund) beuceron, bouvier des flandes, biard, 
pyeneiske gjeterhunder, schapendoes, schipperke; 
Rita Reyniers, BE   collie, shetland 
sheepdog,syrussisk owcharka, welsh corgi 
rasene;Marina Volkova, RUS hvit gjeterhund; 
Annika Ulltveit Moe øvrige raser;Freddie 
Klindrup,DK.   Gruppe 2: (alle raser) berner 
sennenhund,boxer, grand danois, rottweiler; 
Margaret Wildman, GB  bullmastiff, dobermann, 
engelsk bulldog, engelsk mastiff; Frank 
Wildman,GB dansk svensk gårdshund, 
st.bernhardshund, shar pei;Freddie Klindrup, DK  
dvergpinscher, dvergschnauzere, 
newfoundlandshund, riesenschnauzere, 
schnauzere;Theo Leenen,BE leonberger, 
pyreneerhund;  Michael Coad, GB øvrige raser: 
Petru Muntean, ROM                                                                             
Gruppe 3: (alle raser) staffordshire 
bullterrier;Enrique Mate Duran, ESP øvrige raser; 
Geoff Corrish, GB        Gruppe 5: american akita; 
Geoff Corrish,GB mexikansk nakenhund, 
peruviansk nakenhund, podenco canario, podenco 
ibicenco, podengo portuges;Luis Catalan, P 
Pomeranien; Freddie Klindrup,DK  øvrige raser; 
Kim Vigsø Nielsen, DK                                                              
Gruppe 6/4: bassetrasene, blodhund; Luis Catalan, 
P  dalmatiner, rhodesian ridgeback:Petru 
Muntean,ROM                                        
Gruppe8: lagotto romagnolo, portugisisk 
vannhund, spansk vannhund; Luis Catalan, P  
Gruppe 9:  (alle raser unntatt cavalier king charles 
spaniel) bichon frise, chinese crested;Theo 
Leenen,BE bostoterrier, fransk bulldog, tibetansk 
spaniel;Frank Wildman,GB puddelrasene; Enrique 
Mate Duran, ESP chihuahua rasene, Luis Catalan, 
P griffon belge, bruxellois, petit brabancon, 
pekingeser; Annika Ulltveit Moe, SE king charles 
spaniel, mops; Petru Montean, ROM lhasa apso; 
Michael Coad, GB øvrige raser; Rita Reyniers,BE  
Gruppe 10: alle raser; Annika Ulltveit Moe,SE        



               Norsk Boxerklubb og Norsk Welsh Corgi Klubb 
Utstilling og valpeshow  

På Exporama, Hellerudsletta, 8. og 9. februar 2014 
 

Påmeldings- og betalingsfrist: 12.01.2014 
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 26.01.2014: Voksne kr 440. Valper kr 310.    

Manuell påmelding innen 12. januar: Voksne kr 410. Valper kr 280 sendes:  

 Norsk Boxerklubb v/ Henning Lund, Dyrefaret 9, 1362 Hosle, hennlund66@gmail.com kontonummer 0530.30.94778 

 Norsk Welsh Corgi Klubb v/Sverre Randen, Sørvelveien 10, 2040 Kløfta, sranden@online.no kontonummer 0530.28.84880 

Spørsmål angående utstillingen rettes til Henning Lund, tlf: 90552202 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. Reservedommer begge dager: Leif-Herman Wilberg 

  

 

Gruppedommere lørdag 

Eksteriør 

Gruppe  1 Kim Vigsø Nielsen  

Gruppe  2 Luis M C Catalan 

Gruppe  3 Enrique M Duran 

Gruppe  4 Ikke valgt ennå 

Gruppe  5 Freddie Klindrup 

Gruppe  6 Theo Leenen 

Gruppe  7 Ikke valgt ennå 

Gruppe  8 Theo Leenen 

Gruppe  9  Annika Ulltveit-Moe 

Gruppe 10 Rita Reyniers 

BIS  Petru Muntean 

BV  Petru Muntean 

 

Valpeshow 

Gruppe 1-9  Ikke valgt ennå 

BIS        Annika Ulltveit-Moe 

 

Gruppedommere søndag 

Eksteriør 

Gruppe  1 Freddie Klindrup 

Gruppe  2 Petru Muntean 

Gruppe  3 Geoff Corish 

Gruppe  4 Ikke valgt ennå 

Gruppe  5 Kim Vigsø Nielsen 

Gruppe  6 Luis M C Catalan 

Gruppe  7 Ikke valgt ennå 

Gruppe  8 Luis M C Catalan 

Gruppe  9  Michael Coad 

Gruppe 10 Annika Ulltveit-Moe 

BIS  Rita Reyniers 

BV  Rita Reyniers  

 

Valpeshow 

Gruppe 1-9  Ikke valgt ennå 

BIS        Luis M C Catalan 

 

Vi håper så mange corgieiere som mulig vil støtte opp om utstillingen vår og 

melde seg på.  Bidra også som medhjelper, jo flere desto mindre å gjøre på hver. 

Kontakt: rita@wilberg.info / 90 08 43 20
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Corgi som lydighetshund  

Av Line Ingwardo Borgen 

Jeg har vært så heldig å få skrive litt om corgien som 

lydighetshund.  Jeg har en Welsh Corgi Cardigan hannhund på rett 

over et år som har gitt meg innblikk i denne utrolige rasen. I 

utgangspunktet skulle Buddy bli min utstillingshund, da jeg har 

allerede en schæfer som jeg trener i lydighet og bruks. Når vi var på 

trening så ble det til at Buddy 

også fikk prøve seg litt på 

forskjellige øvelser, det viste 

seg fort at han er utrolig 

lærenem og tar lett til seg 

informasjon som gjør at han 

etter ett par repetisjoner lærte 

seg momentene.   Vi trener 

alltid med positive 

forsterkere/belønning, bruker 

gjerne lek, men og 

godbiter.   Han stråler av 

glede når han får jobbe og 

bruke hodet , er utrolig 

fokusert, har en kjempe bra 

lek  og er alltid klar for ny 

utfordringer. I lydighet er alle øvelser basert på en god 

relasjon/kontakt mellom hund og fører, min erfaring er at her har 

Corgien en fordel , deres velvilje og ønske om å glede oss bidrar til 

ett godt samarbeid i ekvipasjen. 

Jeg skulle bare lære han litt lydighet, men plutselig så kunne han det 

ene og det andre før jeg rakk å reflektere over hvor raskt han lærte 

og hvor nøye han utførte de forskjellige momentene.  
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Dere som er kjent med rasen vet sikkert alt dette allerede, men ville 

dele litt nybegynner erfaring om corgien og dele litt 

lydighetserfaring. I håp om å kanskje inspirere noen flere til å trene 

og eventuelt ta appellmerke. For jeg syns det var en utrolig koselig 

og artig erfaring for oss.  

Øvelsene er en fin ramme for å skape et godt samarbeid. Det skaper 

en spesiell nærhet og relasjon i hundeholdet og jeg føler jeg får et 

ekstra bånd til hundene mine ved å utfordre dem og det gir dem litt 

hjerne trim. Dessuten vokser de på mestringsfølelsen . 

Jeg ante ikke hvor mye appellmerke ville bety for oss i etterkant, da 

jeg ikke hadde store forventinger, men han skulle vise seg å 

overraske meg stort.  

Jeg tror det kommer av at vi har det morsomt sammen når vi trener 

og gjennom lek har vi skapt et spesielt bånd.  Appellmerke er en 

prøve med enkle øvelser så det er mulig for alle å delta.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Petra-Marie Moen 
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Vi besøkte Filippinene. 
 

Vi kom hjem fra dette fantastiske landet med de utrolig hyggelige 

menneskene bare noen uker før katastrofen rammet dem. Det er helt 

uvirkelig å tenke på at mye av det vi så og opplevde nå ikke finnes mer. 

Støtt opp om hjelpearbeidet, fra våre bekjente der nede hører vi stadig om 

hjerteskjærende situasjoner som krever større innsats enn det landet selv 

klarer av. 

Årsaken til at vi har vært på enda en utstilling langt fra hjemlandet var at 

Leif-Herman dømte en internasjonal utstilling i Manila på Filippinene. 

Vi hadde aldri vært der tidligere og hadde tatt noen dager ekstra fri for å 

oppleve mer av dette øysamfunnet.  

Hovedstaden hvor vi bodde har mer enn 15 millioner mennesker og til 

sammen på de 7100 øyene som utgjør Filippinene bor det 95 millioner 

mennesker.  

Biltrafikken i rushtiden på fredag da vi ankom kunne skremme vettet av en 

stakkars nordmann. Det var 4 kjørefelter, men 7 biler i bredden som hele 

tiden skiftet felt. Farten var ikke stor og det var utrolig lite "bulkebiler" å 

se, heldigvis. Men en avstand som vi ville bruke en halvtime på i Oslo, tok 

minst det tredobbelte her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     På besøk i den filippinske kennelklubben 
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Det registreres ca. 100000 hunder hvert år i PCCI som er landets 

kennelklubb og det er gruppe 9 hundene, selskapshunder, som er mest 

populære her også. En trend i tiden.  

 

Hundene blir godt i varetatt og vi ble flere ganger fortalt at her i landet 

spiser de ikke hundene sine. Det måtte vi fortelle alle hjemme- barbarer var 

de ikke.  

Mellom 3-400 hunder var vanlig på en internasjonal utstilling med CACIB 

og de hadde to stykker i løpet av en helg. Påmeldingsavgiften var kr.150 

pr. hund dersom du meldte på begge utstillingene! 

En dommer dømte alle gruppene og BIS på en utstilling, greit nok fordi 

han da kunne velge sine finalister selv. Denne måten å dømme finalene på 

har jeg også sett i England tidligere. 

Det var ikke kritikker, men hundene fikk diplomer hvor det sto kvaliteten, 

exellent, very good, good etc. 

En annen ting som var uvant for en nordmann var at det nesten bare fantes 

mannlige handlere, og de var profesjonelle. I løpet av disse to dagene tror 

jeg at jeg kunne telle på en hånd antall kvinner i ringen. 

 

Det var 2 corgier på utstillingene. En valp på 4 måneder, og en champion, 

begge hannhunder og pembroke. Her var det eieren som viste hundene og 

de fikk begge exellent. 

Den lille valpen gjorde stor furore blant alle tilskuerne på utstillingen. 

Utenfor ringen ba eieren den om å ligge på plass, så gjemte han seg 

mellom alle tilskuerne og etter en stund kalte han på valpen. Den lille 

hunden tasset av gårde mellom alle menneskene og fant selvfølgelig igjen 

eieren - til stor jubel fra alle tilskuerne. Denne forestillingen ble gjentatt 

flere ganger hver dag. En veldig lydig og oppvakt liten valp!  

 

Jeg har glemt å fortelle at utstillingen ble holdt i inngangspartiet til et av 

verdens største kjøpesentre. Dette medførte at tilskuerantallet var enormt 

hele tiden. Ringene var under tak, men hadde åpne sider bl.a. mot sjøen. 

Det regnet begge dagene og det hjalp ikke med tak, regnet kom vannrett 

inn fra sjøsiden i grove kast og det måtte tas pauser i bedømmelsen, men 

folk holdt ut. 
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En polar rase, en Siberian Husky, ble BIS på Filippinene 

 

 

Mens vi var på Filippinene fikk vi oppleve den store variasjonen i 

levevilkår som preget øysamfunnet. Fra de lekreste villastrøk med store 

parker og bevoktende innkjøringer til plankeskur i tre etasjer med 

bølgeblikk på tak og åpne vinduer med et tøystykke foran. Det var også 

mange som bodde under åpen himmel med alle sine eiendeler.  

Men det er verdt å merke seg at en levevilkårundersøkelse blant 

befolkningen viste at de som bodde fattigslig var minst like fornøyd som de 

rike. Det aller viktigste var familien. Her tok man vare på sine eldre og 

generasjonene bodde vanligvis sammen.  

 

Det kan kanskje virke overfladisk å skrive om en hundutstilling når vi vet 

hvilke lidelser dette folket har vært igjennom. Men som våre venner sier, 

det er viktig å vise omverden at de også vil snarest mulig tilbake til et 

normalt liv - og at det livet for noen ikke er så ulikt det vi hundemennesker 

i andre land lever. 

 

Rita Tilley Wilberg 
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Klubbens materiallager 

Det er mye materialer, ting og tang som må oppbevares i en 
hundeklubb som driver med utstillinger. Det er telt, bord og stoler, 
kafeteriautstyr, sløyfer, bånd, premier mm., og nå også utstyr til 
rasestanden. Dette har til nå hatt skiftende opphold hos 
medlemmer med god plass, i uthus og loft hos Hedne, anneks hos 
Wilberg, bod hos Løken og nå, endelig: En ny og flott konteiner, 
isolert og med varme, plassert hos Hege på Kløfta.  
Men det er jo ikke nok å bare ha et fint lager, vi trenger også noen 
som kan hente tingene fram og tilbake ved arrangementene, 3-4 
ganger pr. år. Dette har falt på noen få medlemmer de siste årene, 
så det er bare å melde seg så får vi fordelt arbeidet på flere! 
(kontakt Synnøve Miltvedt) 
 

 
Her er Per Erling Eek i sving med å stable på plass etter rasestand 
ved Dogs4All. 
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TOR, ANNE OG ANNIE ØNSKER ALLE CORGI-VENNER 

RIKTIG GOD JUL OG  ET FRAMGANGSRIKT, GODT NYTTÅR. 

 

 

 


