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MEDLEMSBLAD FOR  

NORSK WELSH CORGI KL UBB 

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:   Per Morten Aarak 

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

   pma@hesbynett.no 

 

Sekretær:   Madelen Hærnes-Vestgård 

   Mob. 93 06 45 22 

                   madelen.vestgard@nftas.no 

 

Kasserer:   Anita Bjørnstad 

   Mob. 

   janrbjoe@online.no   

 

Styremedlem:  Kari B. Lysholm  

   Mob:  91 85 41 97 

   kari.lysholm@gmail.com 

 

Varamedlem 1:  Bjørn Erling Løken  

Varamedlem.2:                          Per Olav Ramberg  

  

REDAKSJONSKOMITE:  corgipost@corgi.no 
  

                    Kyrre  Eirik  Øien 

                  Lena Randin-Sandstrand 

   Lilly Renee Lauten 

                  Kari B. Lysholm  (Styrets Representant) 

                
KONTAKTPERSONER:   
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

Trøndelag: Hanne Tvestad  90 05 68 89  
Vestlandet:               Kari B. Lysholm                         91 85 41 97 
 

VALPEFORMIDLER:        Gry Moen 

                           valpeformidler@corgi.no 

              Mob. 41322591 

 
 

 

  

   

 

         CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

Ca.  Februar 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

25.01.2016 

 

Manusadresse, post er: 

Kyrre Eirik Øien 

Nymyra 43 

4352 Kleppe 

corgipost@corgi.no 

 

NB! Bruk kun denne  

e-postadressen 

 

ANNONSEPRISER: 

For   Medlemer 

1/1 side:kr 200,- 

½   side: kr 100,- 

1/1 side i alle 4 utgaver: 

kr 600,- 
 

For ikke Medlemer: 

1/1 Side    Kr 400.- 

 

KLUBBENS  

HJEMMESIDE:  

http://www.corgi.no/ 

Klubbens adresse er: NWCK, Hærneskroken 10, 

1545 Hvitsten 

Organisasjonsnummer: 981 233 220 

e-post: welsh.corgi@klubb.nkk.no 

Medlemskap koster kr.360,-inkl. medlemskap i NKK 

Konto Nr: 0530.28.84880 

mailto:rita@wilberg.info
mailto:corgipost@corgi.no
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no
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Lederen har ordet. 
 
Først vil jeg gjenta styrets etterlysning vedrørende corgi og gjeterhundarbeid. På grunn 

av helt feil overskrift er jeg redd denne ikke kom tydelig nok frem i høstnummeret. 

Corgi som gjeterhund. 

Fra medlemmer har det kommet ønske om å få testet gjeterhund-egenskapene til hunden 

sin og spørsmål om dette kan gjøres i klubbens regi. 

NWCK ønsker i den forbindelse å kartlegge om det finnes  

medlemmer som aktivt bruker hunden sin til gjeterhund og hvilke erfaringer de har. 

Derfor ber vi disse ta kontakt med styret. 

NWCK mener at dersom gjeterhundegenskapene skal testes,  

bør dette gjøres i  profesjonelle opplegg hvor man har erfarne  

instruktører og vante dyr som ikke stresses i en slik situasjon. 

Klubbens styre ønsker også at medlemmer som har gått slike  

kurs med hundene sine, deler sin erfaring ved å skrive litt om det i for eksempel 

corgipost 

«Amicus hundetrening» har ingenting med dette å gjøre og må ha sneket seg inn som 

overskrift ved en feil. 

Flere medlemmer etterspør hvordan det går med underslaget i klubben og oppfølgingen 

av dette. Denne saken ble det gitt en kort orientering om på vårt medlemsmøte 05.11. 

Saken er politianmeldt. Det ble den gjort umiddelbart etter at under-slaget ble oppdaget. 

Se protokollen fra årsmøtet i 2015.  

Saken er kompleks fordi det også er mange andre saker som er anmeldt mot samme 

person. Alle disse er nå samlet hos en etterforsker i Østfold politidistrikt.  

Her er sakene under utredning og vi har fått opplyst at det høyst sannsynlig vil reises 

rettsak. 

Sjansen for at klubben skal få pengene tilbake ligger i at vedkommende blir dømt til 

dette i en rettskraftig dom. 

Dessuten har Norsk Welsh Corgi klubb sendt disiplinærsak til Disiplinærkomiteen (DK) 

i Norsk Kennel Klub og anmodet om at vedkommende blir ekskludert fra all aktivitet 
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innen NKKs klubber og forbund. NWCKs styre har ekskludert vedkommende fra 

NWCK. 

 

Jeg vil gjøre oppmerksom på at årsmøtet i 2016 er lagt til lørdag 05.03.16 i forbindelse 

med en dobbeltutstilling i Østlandsområdet. Dette for at langveisfarende kan slå flere 

fluer i en smekk. 

 

Nå på tampen av året vil jeg atter en gang takke for all støtte og hjelp fra medlemmene 

våre. Jeg håper at flere lar seg inspirere til å ta i et tak for klubben vår og klubbmiljøet. 

Med dette siste ønsket ønsker jeg dere en riktig fredfull jul og et godt nytt år! 

 

Rita Tilley Wilberg 

 
 
 
 

Aktivitetskalender: 
    
2016 
 
28.01   Dommerkonferanse for våre raser i AHF regi i 
                                       NKKs lokaler på Bryn 
05.03   Årsmøte: Best Western LetoHallen Hotel, Dal 
13.04   Medlemsmøte på Østlandet 
14.-15. 05  Oppdretterseminar i Askov, Danmark 
04.06   Corgiens dag på Berg gård, Ås 
06.08   SWCK Morokulien, svenskenes spesialutstilling 
07.08   NWCK Morokulien, vår spesialutstilling 
   Dommere er Jeff Horswell cardigan og 

Andrew Brace pembroke 
2017 
 

28-29.01  Avlsrådskurs i NKKs regi, Quality Hotel  

                                   Mastemyr, Oslo 
10.06   Spesialutstilling i Drammen Hundepark 
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Redaksjonen ønsker  
alle en  

god jul og  
et  

godt N yttår  
 

 

 

 

 

 

 

 

Send info kun til:  

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

mailto:corgipost@corgi.no
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Innkalling  til  årsmøte 
i NORSK WELSH CORGI KLUBB lørdag 5. mars 2016 

Sted: Best Western LetoHallen Hotel, Dal  

DAGSORDEN: 
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 2. Valg av møteleder 

 3. Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen 

 4. Valg av tellekorps 

 5. Årsberetning 2015  

6. Regnskap 2015 

 7. Forslag til budsjett for 2016 

 8. Kontingent for 2017  

 9. Innkomne forslag fra medlemmene 

             10.Innkomne forslag fra styret. 

             11.Valg 

 

Leder:      Rita Tilley Wilberg - på valg for 2 år 

Styremedlem:    Madelen Hærnes-Vestgård- på valg for 2år 

Styremedlem:    Per Morten Aarak - ikke på valg  

Styremedlem:    Anita Bjørnstad - ikke på valg 

Styremedlem:    Kari Brønn Lysholm- ikke på valg        

1. varamedl:      Bjørn Erling Løken- på valg 1 år  

2. varamedl:      Per Olav Ramberg- på valg for 1 år      

Revisor:          Richard Gjersøe -  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 årsmøte må være valgkomiteen/klubben i hende senest 30.01.2016 

Kandidater til valg må være forespurt og sagt ja. 

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2016 

 

Vel møtt                                      STYRET 

 

Corgipost:  utnevnes av styret etter valget 

Kyrre Eirik Øien - på valg for 2 år 

Lilly Renee Lauten-ikke på valg 

Lena Randin-Sandstrand-ikke på valg 

Styrets representant tiltrer. 
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Styret etterlyser hunder med eiere som er berettiget til å 

motta  
 

 

 

 

Lilla pris  
Veteraner med minst 3 CK i løpet av året 

 

eller    

 

Rød pris 
Ekvipasjer som har utmerket seg i: 

Agility         

Lydighet      

Rallylydighet       

Funksjonsanalyse  

Spor   

 

 

 

 

 

 

 

Styret etterlyser også bilder av og opplysninger om nye 

norske og internasjonale champions 
som kan settes inn i Corgipost nr.1-2016. 

Bildene sendes: corgipost@corgi.no,   

men husk å melde fra til styret: welsh.corgi@klubb.nkk.no 

om nye championater slik at disse kommer med i årsmeldingen for 2015, 

siste frist er 30.01.16 
 

mailto:corgipost@corgi.no
mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no
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Hanne Tvestad, Ressveien 81, 7335 Jerpstad  

Tlf: 90056889, e -post; cymar@online.no  

www.123hjemmeside.no/KennelCymar  

mailto:cymar@online.no
http://www.123hjemmeside.no/KennelCymar

