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MEDLEMSBLAD FOR  

NORSK WELSH CORGI KLUBB  

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  

Leder:   Rita Tilley Wilberg  

   Mob: 90 08 43 20 

   web@corgi.no 

 

Nestleder:   Ingrid P. Ohm  

   web@corgi.no 

 

Sekretær:   Madelen Hærnes-Vestgård 

   Mob. 46 42 49 05  

                                                     madelen.vestgard@icloud.com 

 

Kasserer:   Anita Bjørnstad   

                                                     web@corgi.no 
                

Styremedlem:                   Inger Lise Rokstad    

                                                     web@corgi.no 

 

Styremedlem:  Elisabeth C.Waksvik  

   web@corgi.no 

 

Varamedlem 1:  Bjørn Erling Løken  

Varamedlem 2:                          Kari B. Lysholm    

 

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: 

01.12.2017 

 

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/ 

web@corgi.no 

Klubbens adresse er: NWCK, Hærneskroken 10,  1545 Hvitsten 

Organisasjonsnummer: 981 233 220 

e-post: web@corgi.no 

Medlemskap koster kr.440,-inkl. medlemskap i NKK 

Konto Nr: 0530.28.84880      VIPPS: 17162 

Kyrre Eirik Øien     Redaktør 

Susann Bryn  

Janne Linnerud  

Elisabeth C. Waksvik (Styrets Representant) 

 

mailto:web@corgi.no
mailto:web@corgi.no
mailto:web@corgi.no
mailto:web@corgi.no
mailto:web@corgi.no
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
http://www.corgi.no/
mailto:web@corgi.no
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Lederen har ordet                                               

Redaksjonens hjørne                                                               

Julebord 

Presentasjon 

Innkalling  til  årsmøte 

       Verdensutstillingen i Leipzig 2017 

En gjetende Cardigan 

Nye Champion 

Valper til salgs  / Omplassering / Parringer                                                                                                                              

Utstillingsresultater  

Agillity                                                              

Gullcorgiliste 

Nye Medlemmer            

                                                           

Aktivitets kalender for NWCK  

 

2018 

11.01.18 Styremøte hos Rita 

19.03.18 Årsmøte i NWCK, Tanngarden, Sørumsandveien 73, 1920 Sørumsand kl 1900 

05.04.18 Lydighetskurs i Gjerdrum oppstart kl 1900 

28.04.18 Dommerkonferanse for cardigan og pembroke, NKKs lokaler, Bryn 

04.-06.05.18 Gjeterhund kurs på Årnes 

03.06.18 Spesialutstilling med storcert: Drammen Hundepark. Dommer: Ingrid Prytz Ohm 

09.06.18 Hundens dag, NWCK vil ha eget opplegg 

08.09.18 Corgiens dag, Wærhaug gård, dommer Bjørn Erling Løken 

16.-18.11.18      Dogs4All. Norges Varemesse, Lillestrøm. 

 

2019 

3.&4.08.19 Morokulien. Vår og svenskenes spesialutstilling 
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7 

8 

10 

11 

14-17 

23-25 

32-33 

34 

35-41 

41 

42 

43 
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I klubben har vi nettopp vært igjennom en maratonhelg i forbindelse 
med Dogs4All. Vi hadde tre dager med stand på Lillestrøm.  
Alle dager var det stor tilstrømming av folk til standen og de stilte de 
merkeligste spørsmål. Men våre flinke medlemmer hadde alltid et 
svar og turnerte de aller vanskeligste spørsmålene med bravur. 
 
 
 

 
Glimt fra NWCKs stand på rasetorget under Dogs4All 
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Det var tydelig at våre raser var noen av de mest populære på 
rasetorget. Og så hadde vi de aller søteste raserepresentantene da, 
synes jeg. Her var alt fra en 7 måneder gammel tispevalp til en 
ærverdig gentleman på 8 år.  
 

 
Inger Lise og Kira klare for raseparaden på søndag. 
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En stor takk til de som jobbet med og på standen. Med rigging opp 
på torsdag ettermiddag og ned på søndag kveld samt rydding tilbake 
i lageret på mandag, ble det en fem dagers jobb for noen av oss. 
 
Vi var med i raseparaden på søndag, lørdag kolliderte paraden med 
rasebedømmelsen. Lørdag arrangerte vi felles julelunsjbord etter 
rasebedømmelsene hvor selvfølgelig dommeren også deltok, og vi 
avsluttet med et hyggelig julebord på Thon hotellet på kvelden. En 
stor takk også til dere som deltok på disse aktivitetene! 
Når det gjelder aktiviteter blir det noen nye og mange faste i løpet av 
2018. Følg med på aktivitetskalenderen på hjemmesiden vår og på 
klubbens Facebook side. Her vil vi legge ut nærmere opplysninger 
om de forskjellige arrangementene. 
 
Vi har bedt våre regionkontakter om å skrive litt om det som foregår i 
deres områder og sende til Corgipost slik at vi får dette med i 
medlemsbladet vårt. 
Når vi er inne på dette med regionkontakter vil vi få ønske vår nye 
regionkontakt i Midt Norge, Annemarie van den Berge, velkommen 
og håper at medlemmene i regionen støtter opp og hjelper henne i 
hennes kontakt-skapende arbeid. Samtidig vil vi få rette en stor takk 
til Hanne Tvestad for mange års innsats. Vi skjønner godt at hun 
ønsket avløsning med bakgrunn i arbeids-situasjon og ikke helt 
sentralt bosted. 
Da er det snart jul igjen, hvor ble det nå av dette året? Jeg kan i hvert 
fall se tilbake på store opplevelser og møter med corgi-mennesker i 
både Argentina, California, Kina og i Asiadelen av Russland, Europa 
og ikke minst i Norden. Det er nesten utrolig å møte så mange corgi-
entusiaster med kunnskap om og brennende lyst til å videreutvikle 
rasene våre på høyeste plan.  
Corgi er i vinden! Men vi skal huske på at når rasene er populære, 
kan det fort bli for lett å selge valper og useriøse oppdrettere kommer 
på banen. Våre raser skal ikke selges til alle, vi må stille krav både til 
oppdrettere og valpekjøpere. Med disse ordene ønsker jeg dere alle 
en riktig god jul og et godt nytt år! 
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S¬ var der klart med ¬rets siste CorgiPost 

Forsidebildet denne gangen er av Jenny og sendt inn 

av Elisabeth Korsvik. 

 

Det var dessverre noen feil på eiere i 

utstilli ngsresultatene i forrige nummer blant annet 

Mari Bekkelund , Tore Nilsen og Anne-Sidsel 

Didriksen sin. 

 

Ønsker alle en riktig god jul og godt Nyttår. 

 
 

 

 

 

 

MVH 

 

Kyrre 
 

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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Julebord 
 

Etter et års opphold inviterte klubben igjen til en julemiddag på Thon hotell i 
forbindelse med Dogs4All på Lillestrøm. Selv om bare 16 corgivenner til 
slutt dukket opp hadde vi som var der en koselig og sosial kveld med god 
julemat og drikke. Noen nye corgieiere var med for første gang og det er 
alltid ekstra hyggelig. Et par corgisanger fikk vi gjennomført også denne 
gang, i tillegg til loddsalg, som vanlig i regi av Gry Moen.  
 
Selv om vi hadde en fin middagsfest hadde det vært enda hyggeligere om 
begge rasene hadde vært representert!  
 
Richard Gjersøe 
 

 

 

 
 

Leif-Herman blander godt før loddtrekning.                            Foto: Julie B.Wilberg 
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Norsk Welsh Corgi Klubb  
arrangerer  

Kynologikurs  

i Telemark i februar/mars 2018.  

Kursleder :  

 Ingrid Prytz Ohm  

Sett av en helg til å lære masse om hundene våre!  

Endelige opplysninger blir lagt ut på klubbens 

hjemmeside når detaljene om tid, sted og p ris er på 

plass. Følg med! 

Meld gjerne interesse allerede nå til Jorunn på e -mail  

jor -simo@online.no 

Begrenset antall plasser.  

mailto:jor-simo@online.no
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Hei alle sammen, 
Jeg har blitt kontaktperson til corgiklubben i Trondheimsområdet. Kort om meg: 

Jeg er Annemarie, 27 år gammel og bor i Trondheim. Jeg har 2 cardigan 

hannhunder, Loke (3.5 år) og Yoshi (2 år). Vi driver med agility, litt utstilling, og 

elsker å gå lengre tur i marka. I framtida håper vi også å få prøvd oss litt på 

nosework og rallylydighet.  

 

Planen som kontaktperson er å arrangere litt aktiviteter til corgieiere i 

Trondheimsområdet. Dette vil hovedsakelig bli fellesturer, og etterhvert satser vi 

på noen foredrag/kurskvelder med ulike temaer. Om dere har spørsmål eller 

innspill er det såklart bare å ta kontakt og si ifra! :-)  
 

 
Mvh, 

Annemarie 
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Innkalling  til  årsmøte 
i NORSK WELSH CORGI KLUBB mandag 19.mars 2018 

Sted: Tanngarden, Sørumsandveien 73, 1920 Sørumsand, kl 1900 

 

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 2017  

6. Regnskap 2017 

 7. Forslag til budsjett for 2018 

 8. Kontingent for 2019  

 9. Innkomne forslag fra medlemmene 

             10.Innkomne forslag fra styret. 

             11.Valg 

Leder:      Rita Tilley Wilberg   på valg for 2 år 

Nestleder:   Ingrid Prytz Ohm   ikke på valg 

Styremedlem:    Madelen Hærnes-Vestgård på valg for 2 år 

Styremedlem:    Inger Lise Rokstad   ikke på valg 

Styremedlem:  Elisabeth Waksvik  ikke på valg 

Kasserer:    Anita Bjørnstad     ikke på valg       

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

2. varamedl:      Kari Brønn Lysholm   på valg for 1 år      

Revisor:  Richard Gjersøe   på valg for 2 år 

Vararevisor:   Jorunn Simonsen   på valg for 2 år 

Valgkomitè:  Hanne Tvestad ï leder   på valg for 2 år  

                Mimmi Engen Momrak   på valg for 2 år 

   Irene Serigstad    på valg for 2 år 

   Andre Kragset - vara   på valg for 1 år 

 

Forslag til årsmøtet må være klubben/valgkomiteen i hende senest 11.02.2018 

Kandidater til valg må være forespurt og sagt ja. 

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2018 

 

Vel møtt                                      STYRET 

 

Corgipost:  utnevnes av styret etter valget 

Kyrre Eirik Øien - på valg for 2 år  

Susan Bryn - ikke på valg 

Janne Linnerud - ikke på valg 

Styrets representant tiltrer. 
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    God jul og godt nytt år 
ønskes alle våre corgivenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJV-17 Sigges Candy 

NJV-11, NUCh Stompens Pamela  

NUCh Andy Capp 

 

Hilsen Gry Moen og Richard Gjersøe  

 

 


