
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMSBL AD 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:   Kari B. Lysholm  

   Mob:  91 85 41 9 

   kari.lysholm@gmail.com 

 

Sekretær:   Madelen Hærnes-Vestgård 

   Mob. 46 42 49 05  

                                                     madelen.vestgard@nftas.no 

 

Kasserer:   Anita Bjørnstad 

   Mob. 93 20 67 36 

   janrbjoe@online.no   

 

Styremedlem:  Per Morten Aarak  

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

   pma@hesbynett.no 

 

Varamedlem 1:  Bjørn Erling Løken  

Varamedlem 2:                           Per Olav Ramberg  

  

REDAKSJONSKOMITE:  corgipost@corgi.no 
  

           

 

           

                
 

KONTAKTPERSONER:   
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

Trøndelag: Hanne Tvestad  90 05 68 89  
Vestlandet:                Kari B. Lysholm                        91 85 41 97 
Nord-Norge:         Tonje Rønnevig                    99 59 04 34 
 

VALPEFORMIDLER:        Gry Moen 

                          valpeformidler@corgi.no 

         Mob. 41322591 

 
 

 

  

   

 

         CORGIPOST 

kommer ut med  
4 nummer i året 

 

Ca.  Februar 
Juni 

September 
Desember 

 
Neste manusfrist: 

01.02.2017 

 

Manusadresse, post er: 
Kyrre Eirik Øien 

Nymyra 43 
4352 Kleppe 

corgipost@corgi.no 

 

NB! Bruk kun denne  

e-postadressen 

 

ANNONSEPRISER: 

For   Medlemmer 

1/1 side:kr 200,- 

½   side: kr 100,- 

1/1 side i alle 4 utgaver: 

kr 600,- 
 

For ikke Medlemmer: 

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.440,-inkl. medlemskap i NKK 

Konto Nr: 0530.28.84880      VIPPS: 17162 

Kyrre  Eirik  Øien  

Lena Randin-Sandstrand 

Lilly Renee Lauten 

Kari B. Lysholm  (Styrets Representant) 

 

mailto:rita@wilberg.info
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no
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Da er Dogs4All over for denne gangen og vi kan igjen se tilbake på et 

vellykket arrangement. Det gjelder selvfølgelig ikke bare utstillingen, 

Dogs4All er for NWCK også å sette opp og bemanne rasestanden, være med 

i raseparaden begge dager og invitere medlemmene våre til et felles 

julelunsjbord. Et lunsjbord hvor alle kunne ta med det de ønsket av mat og 

drikke, sette det på et fellesbord og nyte hva man selv og andre hadde tatt 

med etter at bedømmelsene av rasene var ferdig. 

 

I år gikk Lisbeths nydelige svenske silderetter og rugbrød, samt Mimmis 

deilige kabaret unna i racerfart sammen med spekemat, kylling klubber ost, 

kjeks og frukt. Og det var mye godt drikke også, en ny variant i år var 

svensk julemust. 

 

Hedersgjest var vår dommer Allan Taylor som syntes dette var et glimrende 

tiltak. Ikke minst at alle kunne løse litt på snippen og kose seg sammen 

uansett hvordan det hadde gått resultatmessig på selve utstillingen. 

 

Vi vil fortsette med denne tradisjonen, så ALLE er invitert til å delta neste 

år! Ingen skal kunne si at de ikke visste om, ikke hadde fått innbydelse eller 

beskjed, eller at de ikke trodde at det ble noe av. 

Rasestanden vår var veldig godt besøkt både lørdag og søndag. Faktisk kan 

jeg ikke huske at vi har hatt så mange innom tidligere. Etterspørselen etter 

rasene våre er stor for tiden og mange søkte faktaopplysninger om rasene 

også. 

 

Da er det godt å kunne vise til hjemmesiden vår og RAS-dokumentet med 

helseundersøkelsen som kan svare på de fleste spørsmål med dokumentert 

viten. 
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Styret har i løpet av året jobbet med å få registrert stumphale på stamtavlene 

til de pembrokene som er født med stump. Vi har kontaktet helseavdelingen 

i NKK og brukergruppa for IT. Vi har fått positive svar fra begge om at det 

nå skal være muligheter datamessig for en slik registering, men pga 

arbeidsmengden i helseavdelingen vil nok dette ikke bli en realitet før i 

første halvår 2017. 

Vår kontakt i Trøndelag, Hanne Tvestad, jobber for å få til et medlemsmøte 

i sin region.  Vi oppfordrer alle våre kontaktpersoner i regionene til å lage 

sammenkomster, turer, kurs og møter, gjerne i samråd med styret som kan 

stille både med menneskelige og økonomiske ressurser dersom dette er 

ønskelig. Medlemsmøtet i Rogaland var svært vellykket. 

Flere medlemmer har spurt om hvordan det går med underslagssaken mot 

vår tidligere kasserer. Saken er nå ferdig utredet og overlatt politiadvokatene 

for utarbeidelse av tiltale. Saksbehandler fortalte meg denne uken at han 

regnet med at saken kommer opp i første halvdel av 2017. Han fortalte at 

sykdom hos ansatte og flere stor økonomiske saker i Østfold politidistrikt, 

hadde forårsaket forsinkelser i «vår» sak. Håper at jeg har mer nytt å fortelle 

dere om denne saken på årsmøte onsdag 22.mars på Sørumsand. 

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

 
 
 
 

Aktivitetskalender: 
 
2017 
 

28-29. jan Avlsrådskurs i NKKs regi, Quality Hotel   Mastemyr, Oslo                  

22. mars Årsmøtet i NWCK, Sørumsand 
10. juni Spesialutstilling i Drammen Hundepark 
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Alle som ikke får e - post fra klubben må sende 

oppdatert addresse til klubben.  

 

 

 

 

 

 

 

Send info kun til: corgipost@corgi.no  
Send inn helst som word - dokument I A5 , med 1,5 cm marg  

mailto:corgipost@corgi.no
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Innkalling  til  årsmøte 
i NORSK WELSH CORGI KLUBB onsdag 22.mars 2017 

Sted: Tanngarden, Sørumsand kl 1800 

 

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 2016  

6. Regnskap 2016 

 7. Forslag til budsjett for 2017 

 8. Kontingent for 2018  

 9. Innkomne forslag fra medlemmene 

             10.Innkomne forslag fra styret. 

             11.Valg 

Leder:      Rita Tilley Wilberg   ikke på valg 

Styremedlem:    Madelen Hærnes-Vestgård ikke på valg 

Styremedlem:    Per Morten Aarak   på valg for 2 år 

Styremedlem:    Anita Bjørnstad     på valg for 2 år  

Styremedlem:    Kari Brønn Lysholm   på valg for 2 år       
1. varamedl:      Bjørn Erling Løken   på valg for 1 år  

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

Revisor:  Richard Gjersøe   ikke på valg 

Vararevisor:   Jorunn Simonsen   ikke på valg 

Valgkomitè:  Hanne Tvestad ï leder   ikke på valg  

  Mimmi Engen Momrak   ikke på valg 

   Irene Serigstad    ikke på valg 

   Ingen Lise Rokstad - vara   på valg for 1 år 

 

Forslag til årsmøte må være valgkomiteen/klubben i hende senest 14.02.2017 

Kandidater til valg må være forespurt og sagt ja. 

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2017 

 

Vel møtt                                      STYRET 

 

Corgipost:  utnevnes av styret etter valget 

Kyrre Eirik Øien - ikke på valg 

Lilly Renee Lauten- på valg for 2 år 

Lena Randin-Sandstrand- på valg for 2 år 

Styrets representant tiltrer. 
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God jul og godt nytt år 

    ønskes alle våre corgivenner 

NUCh Andy Capp 

NJV-11, NUCh Stompens Pamela 

 

Andy Capp: Vinter/vår 2016 var han i sitt 14 år. 

Han var  på 7 utstillinger og ble 2 ganger BIR 

og 3 ganger BIM. 

 

Hilsen Gry Moen og Richard Gjersøe 
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Kennel Siggen

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siggen´s Zeppelin & Siggen´s 

Queen of Spades 
Vi er meget stolte av våre unge hunder og alt de har vunnet fra 

junior og unghundklasse.  Vi nevner noen av årets høydepunkter: 

Siggen´s Xtraordinary: Gullcorgi, Norsk Vinner, diverse BIR og 

gruppeplasseringer. Gratulerer til Glenn Are og Ingrid.   

Siggen´s Zeppelin: Norsk Junior Vinner, Norsk Vinner og avsluttet 

året med Best Junior på LKA i Birmingham.  

Siggen´s Queen of Spades: BIS Eurocorgi, BIS SWCK spesial  

 

www.kennelsiggen.com 
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Andvol Marshal  
Andvol Marshal: Europavinner, diverse BIR og gruppeplasseringer 

og avsluttet året med Res CC på LKA Birmingham. Og hans mor 

Siggen´s Quality Black Pearl: Finsk Vinner og flere 

gruppeplasseringer på kontinentet. 

Marshal og Zeppelin har vist seg som dyktige avlshunder.  

Vi planlegger valper etter Xtraordinary og Spring Fling på nyåret. 

Rita, Leif Herman og Julie takker  

valpekjøpere og hundevenner  

for godt samarbeid 

 

Kennel Siggen 
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Ringsekretærkurs i NKK r egi i 

Tromsø og Østfold 
Vi oppfordrer medlemmer våre i disse regionen som har lyst på utdanne seg 

til ringsekretærer, til å benytte seg av disse tilbudene. Husk at klubben 

refunderer kursavgift når man sender inn bekreftelse på gjennomgått og 

bestått kurs.  

Kursleder: Katrine Harjo, autorisert ringsekretær siden 2001. Sted er 

Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken sør, møterommet oppe på 

klubbhuset. 

Oppstart: Onsdag 1. februar 2017. Kurset vil gå hver onsdag i februar og 

mars, kl. 18.00 ï 21.00. Dvs. 8 kurskvelder + eksamen.  

Totalt 24 timer med kursleder + hjemmeoppgaver mellom kurskveldene, 

samt 3 timers skriftlig eksamen for de som ønsker dette. Det vil bli tilsendt 

forelesninger og oppgaver på mail etter hver kurskveld til alle deltagerne, 

noe som gjør at dersom man er forhindret fra å komme på en forelesning, vil 

man fortsatt få mulighet til å være oppdatert, samt at alle er oppdatert på hva 

som er av hjemmeoppgaver/hjemmelekse til neste kurskveld. 

Påmeldingsfrist og betalingsfrist: 15. januar 2017, NB! Begrenset antall 

deltagere. Påmelding sendes til aase@toots.no. 

 Kursavgift  er kr. 1000,-. Beløpet betales inn til NKK Troms og Finnmark, 

kontornr.: 1644.27.86171. Husk å merke betalingen med 

òRingsekretÞrkursò. 

VIKTIG ! Hver enkelt deltager må bestille Ringsekretærkompendium hjem 

til seg i god tid før kursstart. Dette kan bestilles hos NKK sentralt ved 

lars.blomberg@nkk.no eller via NKKs nettbutikk 

http://www.nkkbutikken.no/butikk/boker/ringsekretaerkompendie/ og koster 

150,- 

Kaffe/te og kjeks serveres. Øvrig mat/drikke, må holdes av den enkelte. Ta 

med skrivesaker på kurset. Det anbefales å anskaffe kryssordpenn til 

utfylling av premielisteoppgaver. Program for kurset vil bli tilsendt til 

kursdeltakerne i forkant av kurset. Eksamensdato: onsdag 29. mars 2017 
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Hvis du har spørsmål om kurset, ta kontakt med Katrine Harjo ï tlf. 

95144818 eller katrineharjo@live.no 

Meld deg på ï her er det mye å lære. Det er intet krav om at du må bli 

ringsekretær for å delta. Men husk at for å fortsette å holde hundeutstillinger, 

trenger vi flere som vil jobbe som ringsekretærer. Kurset er også ypperlig for 

utstillingsledere og andre som er med i utstillingskomitèer. Undersøk om du 

kan få støtte til kursdeltakelse fra din hundeklubb. Vær obs på at ved en støtte 

fra en hundeklubb kan medføre at en forplikter seg til å arbeide for klubben din 

en tid i etterkant, enten som ringsekretær og/eller som medlem i en 

utstillingskomitè. 

Arrangør: NKK Troms og Finnmark  

Velkommen til ringsekretærkurs i regi av NKK region Østfold 

Februar/mars 2017 

Kursleder: Inger Kristiansen  

Sted: Jernbanegata 8-10, 1830 Askim 

Kursdager (2017): 2.feb, 9. feb, 16. feb, 23. feb, 2. mars, 16. mars + 

eksamen 23. mars.  

Kursavgift  er kr. 1300,-. inkludert kompendium 

Påmelding sendes til nkk.ostfold@klubb.nkk.no 

Kontakt person er Ann-Cathrin Kleppe, telefon 41223350 

Påmeldingsfrist 13.01.2017 

Ta med skrivesaker, det vil bli servert kaffe/te. 

Bli med på kurs og oppdag en ny verden som ringsekretær. Kurset er 

obligatorisk for dem som vil bli dommer. Påmelding er bindende.  

Arrangør: NKK Region Østfold  
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Kennel Magpie 

ØNSKER ALLE CORGIVENNER 
EN RIKTIG GOD JUL OG ET  

GODT NYTT ÅR. 
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Kennel Shepado  ønsker alle en riktig 
god jul og godt nytt år  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vi gleder oss til å treffe mange av dere til hyggelig samvær i 2017. 
 
 
 

  Nina og Per Olav Ramberg, Vinterbro  
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Kennel 

Grey 

Shadow 
          ønsker alle corgivenner, 

hunder og våre                     

valpekjøpere med familier en             

RIKTIG GLAD JUL 

            og et FLOTT NYTT ÅR! 
               Vi planlegger et nyt t og vakkert kull  

våren 2017 

 

Vigdis Bjerge 

Wærhaug Gård 

2020 Skedsmokorset 

0047 95796692  

vigdis@waerhaug.no 
                                   www.waerhaug.no/valper 
 

                                                    10-årsjubilanter 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.waerhaug.no/valper
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2016 har vært et sosialt år i nord. Vi har vært en fast gjeng som 

har møttes på alle de Nord-Norske utstillingene.  

For meg, Tonje, har det vært veldig velkommen, at det nå er flere 

aktive corgie-eiere, som har funnet interesse for utstillingsringen. 

Vi bor jo ganske spredt, så utstillinger blir naturlige møteplasser 

for oss.Da deler vi historier og erfaringer om våre kjære firbeinte. 

Avstanden fra Maiken og Kaizer i sør, til Koda i nord er over 400 

km - men vi på våre kanter synes det er greie reiseavstander.Vi 

har jo foreløpig ikke så aktive medlemmer i Finnmark,- men 

Ingrid Kristine Liland, og hennes Welincha Lucky Luke, 

gratuleres med svensk ch tittel. Og i god finnmarksånd, møtte vi 

de i Nord - Sverige  i august, etter at de hadde tatt en impuls-tur 

dit med en avstand på rundt 700 km. Så skvetne for å kjøre litt 

bil, er vi ikke i nord!  

 

Alle corgiene i denne gjengen som møtes ofte, er ganske unge. 

Det er også gøy at vi klarer å vise begge rasene i grupperingen, 

både for voksen og valp. 

Neste år har vi som ambisjon , å markedsføre oss ennå bedre til 

alle som er medlemmer i corgi-klubben, og invitere til et felles 

treff. Vi tneker i forbindelse med NKK utstillingen i Tromsø i 

juni. 

Vi ønsker å treffe de som ikke er interessert i utstilling også! Vi 

har en egen gruppe på Facebook, og rekrutterer inn alle vi vet har 

corgi.   

Og etter at noen av gjengen var på Dogs4All i november, har vi 

lært hvordan det kan gjøres med felles lunsj! 

 

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Vi sees! 
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Siggens Strawberry Daiquiri  BIG 2 på Rallautstillingen i mai 

 

 

Corgi-spesialen 6. og 7.august 

Vi dro på rase spesialen på Morokulien i august. Med oss hadde vi to 

cardigan. En hann på 17 mnd og ei tispe på 6 mnd. Tispa stilte i valpeklasse 

4-6 mnd, og hannen i juniorklasse hannhund. Lørdag var det SWCK som 

hadde utstilling. Der blei tispa v¬r, Cardigardenôs QT BIM valp. Og fikk en 



 

22 

flott kritikk av dommer Andrew H. Brace. Hannen vår, Black Pumas Lynx, 

fikk VG. Dommern mente han var for liten i størrelse. 

 

Søndag var det NWCK sin utstilling. Der ble QT  beste tispevalp i klassen 

4-6 mnd, og 2. beste til slutt. Slått av ei fin svensk tispe fra klassen 6-9 mnd. 

Dommer Jeff Horswell mente QT er veldig lovende for fremtiden. 

Hannen vår hadde en dårlig dag, og ville bare tøffe seg mot de andre 

hundene, og klarte ikke oppføre seg i ringen, så han fikk Good. 

  

Vi hadde en kjempefin corgihelg på Morokulien. Vi var de eneste fra Nord-
Norge som stilte. Vi fikk møtt oppdretterne til hundene og fikk pratet 
masse hund. Utstilling er koselig og gøy 

Kristin Pettersens 
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Den 10. september ble det avholdt et møte om RAS på Bryne etter NKK's 

utstilling på Orre i Rogaland. Foredragsholder var Ingrid Prytz Ohm og det 

var en lydhør forsamling på 12 stk. som møtte. 

 

 
Det ble en svært interessang kveld med livlig diskusjon. Stor takk til Ingrid som stilte opp 

denne kvelden.  
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Cardigarden`s Midsummer Dream , Lady.   Eier og oppdretter Heidi Momrak.  
  

                                                                            
 

 

Cardigarden's Eragon of Dragonheart ble Nuch på Nkk Bergen i april  
Carvaro's Arya Of Westeros ble Nuch på BSBK Bergen i sept.  

Eier Tone Beate Nøkling 

Og kullbroren Cardigarden`s 
Man After Midnight, Sheff .   
Stolt eier er Isak Svenssønn.   
 
Oppdretter Heidi Momrak 
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Pembroke 
 
Ingen valper innmeldt 
 
 
 

Cardigan 
 

 
Far:   Nord JV Lulubelles Come Closer  

Mor:    Immes Senterfold 
 1 brindle tispe, født 25.okt. 
Henv.: Kennel Lulubelle v /Elisabeth Lærum 
 Sjueveien 33-35, 3158 Andebu 
 Tlf 412 99 764   kennellulubelle@gmail.com 

--------------------- 
Far:   Pemberwods Amazing Asterix  

Mor:    Welinchas Lady Gaga 
 1 tricolor hann, født 23.nov. 
 
Far: NuCh Benfros Nipper 
Mor Welinchas Racy Cat 
 1 rød hann, født 6.des. 
Henv.: Kennel Welincha v/Ragnhild Belgen 
 Eikebergveien 55, 1860 Trøgstad 
 Tlf 911 21 091 welincha@online.no 

----------------------- 
Far: Skotmyras Bellroy 
Mor Possibles Empathic Elona 
 3 tisper (2 brindle og 1 tricolor). 6 hanner (1 brindle og  
 5 tricolor). Leveringsklare 21.jan-17. 
Henv.: Kennel Skotmyra v/ Anne-Sidsel Didriksen 
 3810 Gvarv. www.skotmyra.com.     
 Tlf. 932 64 116 skotmyra@gmail.com 
 
     

http://www.skotmyra.com/

