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I tradisjon tro stilte klubben også i år med stand alle tre dagene i forbindelse med 

Dogs4All på Lillestrøm. Som vanlig var standen vår svært populær, og det var 

mange innom som var interessert i våre to raser. Heldigvis hadde vi også mange 

flinke medlemmer på standen, som svarte på alle spørsmålene og reklamerte svært 

godt for rasene våre. Vil benytte anledningen til å takke alle som bidro i helgen, 

dere gjorde alle en super jobb! 

 

Rasene våre har blitt svært populære, og jeg vil derfor minne alle på å være kritiske 

til både valg av oppdretter og av valpekjøpere. Corgi er en sta og egen rase som 

ikke passer for alle, og det er mange som ønsker seg en søt liten corgi, uten at de 

har satt seg inn i hva slags rase det er snakk om. Det er heller ikke å komme bort 

ifra at etter hvert som en rases popularitet øker, øker også forekomsten av useriøse 

oppdrettere. Det er derfor viktig å spørre oppdretteren mange spørsmål og gjerne 

besøke de, før man kjøper hund av de.  Hundene skal ha det bra, og avlen skal ha 

fokus på sunne, friske og rasetypiske hunder med godt gemytt. 

 

I skrivende stund nærmer vi oss slutten av november, og snart går vi inn i årets 

siste måned.  Hvor blir tiden av? 

I disse juletider er det viktig å passe på hva hundene våre får i seg, som sikkert 

mange har erfart fungerer corgi utmerket som både matkvern og støvsuger  

 

 

Til slutt vil jeg ønske alle våre medlemmer en riktig god jul, og ett godt nytt år! 

 

Med vennlig hilsen  

Madelen Hærnes-Vestgård 
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Da nÞrmer 2019 seg slutten, og vi ßnsker alle v¬re lesere en riktig  

God Jul og et Godt Nytt ¬r. 

 
Har dere forslag til innslag i Corgipost, s¬ send inn forslag til mailen 

v¬r: 

corgipost@corgi.no 
 

 

Send info kun ti l: corgipost@corgi.no  
Send inn helst som word - dokument I A5 , med 1,5 cm marg  
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Innkalling  til  årsmøte 
i NORSK WELSH CORGI KLUBB onsdag 18.mars 2020 

Sted: NKKs lokaler, Nordåsveien 5, 1251 Oslo, kl. 19.00 

SAKSLISTE:  

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 2. Valg av møteleder 

 3. Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen 

 4. Valg av tellekorps 

 5. Årsberetning 2019  

6. Regnskap 2019 

 7. Forslag til budsjett for 2020 

 8. Kontingent for 2021  

 9. Forslag fra medlemmene 

             10.Forslag fra styret. 

             11.Valg 

 

Leder:      Madelen Hærnes-Vestgård ønsker ikke gjenvalg 

Nestleder:   Ingrid Prytz Ohm   på valg for 1 år 

Styremedlem:    Nina Ramberg    ønsker ikke gjenvalg 

Styremedlem:  Elisabeth Waksvik  ønsker ikke gjenvalg 

Styremedlem:   Ann-Merethe S.Rønning  ønsker ikke gjenvalg 

Kasserer:    Anita Bjørnstad     ikke på valg       

1. varamedl:      Morten Lyngroth.  ønsker ikke gjenvalg 

2. varamedl:          på valg for 1 år      

 

Revisor:  Richard Gjersøe   På valg for 2 år  

Vararevisor:   Jorunn Simonsen   på valg for 1 år 

 

Valgkomitè:  Rita Tilley Wilberg ï leder  på valg for 2 år  

   Gry Moen    på valg for 2 år 

   Tonje Rønnevig    på valg for 2 år 

   Andre Kragset - vara   på valg for 1 år 

 

Forslag til årsmøtet må være klubben/valgkomiteen i hende senest 10.02.2019 

Kandidater til valg må være forespurt og sagt ja. 

 

Corgipost:  utnevnes av styret etter valget 

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2020 

 

Vel møtt                                      STYRET 
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Verv i  NWCK som skal besettes ved årsmøtet i 2020 
 

Styret 

Leder:   Madelen Hærnes -Vestgård  På valg for 2 år 

Nestleder:  Ingrid Prytz Ohm   Ikke på valg 

Styremedlem:  Nina Ramberg    Ikke på valg  

Styremedlem:  Elisabeth Waksvik   Ikke på valg  

Styremedlem:  Ann-Merethe S. Rønning   På valg for 2 år  

Kasserer:  Anita Bjørnstad   Ikke på valg 

1.varamedlem: Morten Lindroth   På valg for 1 år 

2.varamedlem: Linda Knipperud   På valg for 1 år 

Revisor:   Richard Gjersøe   På valg for 2 år 

Vararevisor:  Jorunn Simonsen   På valg for 1 år 

 

Valgkomite:  

Leder:   Rita T. Wilberg   På valg for 2 år 

Medlem:  Tonje Rønnevig   På valg for 2 år 

Medlem:  Gry Moen    På valg for 2 år 

Vara:   Andre Kragset    På valg for 1 år 

 

 

Vi må finne ny leder for 2 år og ett styremedlem for 2 år. 

Madelen Hærnes-Vestgård, Nina Ramberg og Elisabeth Waksvik har bedt 

om avløsning. De to styremedlemmene har begge 1 år igjen av valgperioden 

sin. Derfor må vi finne to nye styremedlemmer som i første omgang kan 

sitte i 1 år. 

Vi trenger også to varamedlemmer for 1 år. 

Hele valgkomiteen er på valg. 

 

Corgiposts redaktør og medlemmer i redaksjonen utnevnes av styret etter 

årsmøtets valg. 

 

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 

uker før årsmøtedato. 
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Kennel Magpie ønsker alle valpekjøpere og 

corgivenner en God Jul og et Godt Nytt År.  

 

Wyn Wendelõs Rosalis Wilma, 

Magpie's Kind Of Magic Cara  

N UCh  Magpieõs Irresistible Kira, 

Luna,  

Welcopõs Taryn (Thiro). 

 

 

Kennel Magpie,  

Inger - Lise og Tormod  Rokstad,  

Vennvollbakken 8, 1954 Setskog.  

Tlf. 99539332  

inger - lise@rokstad.org  

http://www .magpies.no  

 
 

 

 

 

 

mailto:inger-lise@rokstad.org
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    God jul og godt nytt år 
                    ønskes alle våre corgivenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJV17,NUCh, SUCh Siggens Candy 

NJV-11, NUCh Stompens Pamela  

 

 

Hilsen Gry Moen og Richard Gjersøe 
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Kennel HenniHenkaôs ßnsker alle 

valpekjøpere og corgivenner en riktig 

god jul og et godt nytt år!  

Korolevstvo Gornih Psov DENALY 

N UCH SE UCH Immeôs Zinfandel Directorôs Cut  

N UCH SE UCH Immeôs Whiskey Lullaby 
 

~ Stor juleklem fra Henriette Vangen Østvang ~ 
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Annie i snøen ï Foto: Anne Indergaard 

 
Foto: Marianne Myklebust Myrstad 
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Panda ( Fastfootôs Pringle ) ï Foto: Monica Sylstad 

 

 
God jul fra Panda ï Foto: Monica Sylstad 
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Cliff  ï Foto: Anne Indergaard 

 

 

 

 
Bowie 4 mnd ï Foto: Anita Nordlunde 
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Cadialôs Brought Back To Life aka Morten ï Foto: Anniken Øvrum 

 

 

 
Jotunheimsgaard Cilli ï Foto: Anniken Øvrum 
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Kira passer på julegavene. 

 

 
Nala og Nemo i solnedgangen ï Foto: Elisabeth Cesilie Waksvik 
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Siggenôs Lollipop aka Tuuri ï Foto: Nina Holm 
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Først kom Adrian. Han er en pratsom liten fyr, og fikk raskt tilnavnet Knirke Brum. 

Snakker menneskene hans til ham, svarer han alltid lykkelig tilbake. Ikke alltid like 

forståelig, men han setter stor pris på kommunikasjon, og viser stor lykke over å bli 

behandlet med respekt.  

To år senere kom Aaron, og han er bare kjærlig og god. Aaron forstår ikke aggresjon, og 

stiller seg fullstendig uforstående til andre hanner som utfordrer ham. Han ser opp til sin 

storebror Adrian, og lærte raskt alle Adrians kunnskaper.  

De er de beste lekekamerater. En natt våknet Aaron da Adrian la seg til rette ved siden av 

ham. Adrian luktet deilig skog, og så veldig stolt og besluttsom ut. I pelsen hadde han 

merker, liksom av seletøy. «Hvor har du vært?» spurte lille Aaron. «Bare ute en liten tur.» 

svarte Adrian. Og mer ville han ikke si. 

Noen uker senere merket Aaron at Adrian var våken. Adrian reiste seg stille og gikk ut i 

gangen og gjennom hundeluken i døren, og ut i haven. Aaron fulgte forsiktig og lydløst 

med, og holdt seg skjult, mens han speidet etter Adrian.  

Der nede ved epletreet fikk Aaron øye på ham, og Adrian var sammen med en liten, 

grønnkledt skikkelse. Den grønnkledte festet en sølvskimrende sele på Adrian, løftet 

hendene og skapte en lysbue rundt ham og corgien. Og så var de begge plutselig borte!  

 

Aaron ble liggende noen sekunder, før han langsomt gikk ned til epletreet. Verken den 

grønnkledte og Adrian var å se, men Aaron kjente den samme gode lukten av skog som 

Aaron hadde luktet på Adrian noen uker tidligere.  

Aaron lå våken i flere timer og ventet på Adrian, som endelig vendte tilbake.  

Aaron fortalte hva han hadde sett, og ba Adrian fortelle om hva han hadde opplevd denne 

natten. Først ville ikke Adrian si noe, men Aaron gav seg ikke.  

Til slutt sa Adrian at han hadde ridd med alvene og kjempet mot Ondskapen.  

 

«Åh, fortell mer!» ba Aaron. «Ja vel da, men da må du love meg at du aldri sier dette til 

noen. Lover du?» Aaron løftet en pote i været og lovet ved matskålen sin at han aldri ville 

si noe.  

Adrian fortalte. «Mange corgier har en meget viktig avtale med alvene, en avtale de er 

veldig stolte av. Når alvene har behov for ridedyr, stiller disse corgiene opp.  

Alvene beskytter jorden og menneskene mot Ondskapen, men det vet ikke menneskene.  

Og det skal de heller aldri vite.  

 

Ting er ikke perfekte, men det hadde vært mye verre om ikke alvene ï og corgiene ï 

kjempet mot nettopp Ondskapen.  

 

Noen ganger er den svak og nedkjempet, men Ondskapen kan aldri bli helt fjernet. Og så 

bygger den seg opp igjen, næret av alle negative tanker hos menneskene. Og da svarer 

alvene og corgiene med å bekjempe den igjen.  

Dette har pågått så lenge menneskene har eksistert på jorden. I natt kom stormskyene og 

Ondskapen tilbake, og igjen ble den drevet tilbake. Vi kjempet i mange timer, og våpenet 
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vårt er lykke, kjærlighet og harmoni ï aldri aggresjon og sinne. Corgiene er trenet til å 

bruke disse våpnene. Med kjærlighet og fred i sinnet og tro på at vi kan lykkes, kan vi ri 

gjennom luften med alvene på ryggen, og splitte stormskyene med alvenes magiske 

lysstaver.  

«Men nå skal vi sove.»  

 
 

Aaron hadde sittet taus og lyttet, men nå spurte han sin eldre bror. «Kunne jeg få bli med 

deg en gang? Vær så snill!» Adrian var lenge stille, men endelig sa han ja. «Du kan bli med 

meg en gang vi skal besøke Alvedronningen, og så kan hun bestemme om du kan bli 

læregutt.  

Og igjen, nå skal vi sove.» Aaron sovnet lykkelig og drømte om alver, corgier, heltebragder 

og stormskyer. 

 

Noen måneder senere sa Adrian til Aaron: «I natt skal vi møte Alvedronningen. Hun vil 

gjerne treffe deg, og se hvilke evner du besitter.» Litt senere slukket menneskene lysene i 

huset, men de to corgiene ventet en stund før de gikk ut i haven.  

 

Fullmånen var oppe, og skyggene var dype. Nede ved epletreet ventet to vakre alver, og de 

ønsket corgiene varmt velkommen.  
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«Gode venner», sa den ene. «Som Adrian vet, heter jeg Argon, og dette er min gode 

venninne Elenwe. 

 
 

Vi er veldig takknemlige for den innsatsen du Adrian har gjort for oss, og vi har et stort håp 

for din bror Aaron. Vi setter nå på dere disse skinnende alveselene.  

Ikke mist dem, for de er magiske. Følg oss i trygghet.»  

 

De to alvene løftet begge hendene og skapte en lyssirkel rundt de to corgiene og seg selv. 

Haven var plutselig borte, og nå befant alle fire seg på en grønn slette mellom høye, gamle 

eiketrær.  

«Følg oss», sa alvene. «Alvedronningen er rett her borte.» «Men hvor er vi nå?» spurte 

Aaron. Elenwe svarte ham. «Vi er i en verden bortenfor deres verden, og som ligger side 

ved side med deres. Ser du de åsene der borte? «Ja», sa Aaron. «De kjenner jeg godt, fordi 

vi har gått tur der flere ganger. Betyr det at vi er på det samme stedet i vår verden og denne 

verden?»  

Elenwe svarte at han hadde fullstendig rett, og fortsatte. «Vår verden er på mange måter lik 

menneskenes verden, men samtidig ulik. Og vi kan alltid besøke deres verden, men alle 

som bor i deres verden må ha vår tillatelse til å komme hit. Velkommen skal dere være, 

modige venner.» 

 

Under de mektige eiketrærne nærmet de seg en lysning, og der foran dem satt 

Alvedronningen på en enkel trebenk. «Sett deg her ved siden av meg», sa Adrian.  

Argon og Elenwe stilte seg ærbødig bak de to corgiene.  
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Aaron studerte Alvedronningen. Hun var verken ung eller gammel, men hadde en tidløs 

skjønnhet og verdighet. Ingen ting ble sagt, og Alvedronningen så lenge på Aaron. Så 

smilte hun. 

 
 

«Unge venn», sa hun. Du har et hjerte som rommer mye kjærlighet, men du har ennå ikke 

nådd den nødvendige styrken for å klare vår viktige oppgave her i vår verden. Men vi vil 

gjerne prøve deg mer og bygge opp den nødvendige styrken.  

Er du villig til å komme hit hver natt til månen igjen er full? Vil du det?» Aaron så raskt på 

Adrian, og svarte «ja, gjerne!»  

«Godt, da sier vi det. Vi begynner allerede i natt.  

Elenwe og Argon, kan dere bringe våre venner til Mesteralven for å begynne treningen?» 

De to alvene nikket og tok med seg de to corgiene.  

 

Elenwe og Argon hilste høflig på Mesteralven, og introduserte corgiene. «Adrian kjenner 

jeg», sa han. «Du har et godt omdømme blant alvene for ditt mot og din ukuelige 

optimisme. Aldri har du blitt brakt ut av fatning, selv i kamp mot de voldsomste stormene. 

Du og Argon er et fantastisk godt fungerende par ï men så kjenner dere hverandre så godt. 

Og nå kommer du med broren din.»  

Til Aaron sa han: «Alvedronningen sier at du har et uvanlig kjærlig hjerte ï hun så hos deg 

noe så sjeldent som betingelsesløs kjærlighet. Det er en verdifull egenskap, fordi det å være 

naiv burde være en normaltilstand. Men hun sa også at du må lære deg å beskytte deg selv 

mot ondskap, siden menneskenes verden er slik den er.» 
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Aaron var overveldet over de vakre ordene, men samtidig forvirret. «Hvordan vet du hva 

Alvedronningen mener om meg? Vi kommer akkurat fra henne, og hun kan ikke ha hatt tid 

til å snakke med deg!» «Vi snakket sammen i tankene», forklarte Mesteralven.  

 

«Menneskene kunne også snakke sammen over store avstander ï for lenge siden. Men i 

likhet med mye annet har de glemt denne egenskapen, fordi de fokuserer på mye som er 

uvesentlig og gjør livene sine og tilværelsen mer komplisert enn den burde være.» 

 

Av Mesteralven lærte Aaron langsomt og møysommelig å fokusere på gode, rene tanker, 

frie for tvil og aggresjon. «Fred og harmoni i sinnet er en forutsetning for et godt liv, og et 

viktig våpen mot Ondskapen», sa Mesteralven. «Klarer du å holde dette fokuset selv under 

press, vil du være til god hjelp for oss.  

Da vil du som corgi være verdig til å bære merkene av alvenes seletøy i pelsen.»  

 

Aaron lærte også å fly gjennom luften med en rytter på ryggen, løftet av gode tanker av 

rytter og corgi i fellesskap.  

 

 
 

Men dersom Aaron begynte å tvile på egne evner, oppdaget han raskt at han mistet høyde. 

«Bare gode tanker!» ropte Elenwe, som var Aarons rytter. Og da fõr Aaron opp gjennom 

luften igjen, lykkelig over innsikten. Ved neste fullmåne erklærte Mesteralven at Aaron var 

klar for oppgaven. «Vi kaller på dere når tiden kommer, og så møtes vi på avtalt sted.» 
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Noen måneder senere våknet Adrian og Aaron samtidig, og så på hverandre med 

forventning. Nå skulle de prøves. Raskt gikk de ut hundeluken i døren og nedover i den 

månelyse haven.  

Der ventet Argon og Elenwe, og de satte det skinnende seletøyet og sadlene på corgiene. 

Under lysbuen ble de umiddelbart fraktet over til alvenes verden. Der ventet mange corgier 

og alver, allerede oppstilt i lange rekker. Alvene hadde staver med et gyllent lys på toppen, 

som de skulle splitte stormskyene med.  

 

Alle ventet på signalet fra Alvedronningen. «Av sted», sa hun. «Dere vet alle hva som 

venter dere og hva dere må gjøre.» 

 

Corgier og ryttere fõr gjennom luften, høyere og høyere. Langt borte i horisonten kunne de 

se at stormskyene samlet seg, og de både så lyn og hørte tordenskrall ï Ondskapen var på 

fremmarsj og truet menneskenes verden nok en gang.  

Argon red Adrian og Elenwe red Aaron, med lysstavene rettet oppover. «Aaron», ropte 

Adrian. «Hold deg i nærheten av meg og gjør som jeg gjør!» «Ja, jeg lover!» ropte Aaron 

tilbake.  

De to brødrene red gjennom luften sammen med en gruppe på tjue andre alver og corgier, 

og lederen Amrod førte dem rett mot en enorm, mørk sky. Med alvenes lysstaver rettet 

fremover virket det som om den mørke skyen ble oppløst i intet. «Dette var jo lett», tenkte 

Aaron henrykt.  

Rundt dem red mange andre alver og corgier i ordnede formasjoner og splittet og oppløste 

stormskyene. Lederen Amrod samlet gruppen med Adrian og Aaron rundt seg, og pekte på 

en ny og enda større stormsky. Gruppen satte av sted på geledd, igjen med lysstavene rett 

fremover, og red rett inn i et piskende regnvær. Inne i den mørke stormskyen mistet Elenwe 

og Aaron kontakten med Argon og Adrian.  

 

 
 

Et voldsomt flerr av lyn rett ved dem blindet dem og fikk de to ut av balanse, og 

tordenskrallet kastet dem sidelengs. Aaron følte seg med ett så motløs og deprimert overfor 
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så sterke negative krefter, og stupte ukontrollert nedover. Elenwe ropte oppmuntrende til 

ham, men Aaron følte seg bare trist og overveldet i møte med så mye ondskap. Det spilte 

ingen rolle lenger, livet hadde ikke lenger noen hensikt. Nedover og nedover mot bakken, 

stadig raskere. «Ikke gi opp!» ropte Elenwe. «Ikke nå!» 

 

Brått så Aaron en skygge ved siden av seg. Argon og Adrian hadde sett at Aaron og Elenwe 

styrtet ukontrollert nedover mot bakken, og satte etter. «Jeg er glad i deg, min bror Aaron!» 

ropte Adrian gjennom uværet. «Er du glad i meg?» tenkte Aaron forvirret. Adrian ropte 

igjen det samme kjærlige budskapet. «Det var godt å høre», tenkte Aaron. «Nå ble jeg glad! 

Og jeg er glad i deg, min bror!» ropte han tilbake.  

Langsomt stanset fallet, og så stod de alle fire nede på trygg grunn. Over seg så de 

stormskyene som løste seg opp, og alver med sine skinnende lysstaver ridende på corgier.  

Brått hørte de en hvinende lyd, og et smell! Ikke så langt unna så de en alv som satte seg 

opp, forvirret, men uskadd. Ved siden av ham lå en livløs corgi. «Åh nei, sa alven. «Vakre 

Wilja ble så trist av all ondskapen at hun mistet kontrollen og styrtet. Hva gjør vi nå?»  

 

Gruppelederen Amrod hadde landet etter kampen, og red bort til alvene og corgiene rundt 

den livløse Wilja. Han hoppet ned fra ride-corgien sin, strøk Wilja over hodet og sa.  

«Vi alver er udødelige, og her i vår verden kan vi ikke tillate at andre dør. Vi må lete etter 

sjelen hennes, og gjenforene den med kroppen.»  

Amrod holdt hendene over corgi-kroppen, og de andre kunne se et helbredende blått lys 

strømme gjennom den, frem og tilbake, til kroppen igjen hadde sin opprinnelige form.  

«Da er kroppen hennes hel igjen. Men hvor er sjelen?» spurte Amrod.  

 

Få minutter senere fant de den nesten gjennomsiktige sjelen til Wilja som hadde gjemt seg 

under en busk, redd og sårbar. «Kom frem, vakre lille venn», sa Amrod. 

«Bli med meg tilbake til kroppen din.»  

Wilja så forvirret ut, men lot seg løfte opp av Amrod, som bar henne varsomt og ømt.  

«Se, kroppen din er helbredet nå ï det er helt trygt å gå inn i den igjen. Sjelen til Wilja la 

seg forsiktig på kroppen sin, og alver og corgier kunne se hvordan kropp og sjel igjen ble 

ett.  

Wilja reiste seg forsiktig, veltet seg over på ryggen og koste seg lykkelig i gresset. Så reiste 

hun seg, så seg rundt og ristet seg ï livet er herlig!  

Da var ting igjen som de skulle være.  

 

«Kom hit Aaron, Alvedronningen har noe viktig å si», ropte Adrian, blant alle alvene og 

corgiene. Alle var nå samlet rundt Alvedronningen, som talte til dem.  

Hun sa: «Vi kan aldri utslette Ondskapen, fordi menneskene aldri vil gi helt slipp på den. 

Det kan være vanskelig for oss å forstå deres innstilling, fordi alt ville vært enklere om 

Ondskapen ikke lenger eksisterte. Men vi må forholde oss til at den er der, og vi skal 

begrense skadene Ondskapen kan gjøre i menneskenes verden.»  

Hun så seg rundt. «Jeg har et budskap spesielt til dere corgier. Å være lei seg kan være 

selvdestruktivt. Selvmedlidenhet gjør det vanskelig å overvinne motgang ï om ikke umulig. 

Å synes synd på seg selv holder oss fastlåst. Det er et klokt, gammelt ordtak som sier:  

 

Det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det.  
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Ja, det er til tider svært vanskelig å forstå ordtaket, og noen ganger enda vanskeligere å se 

lyspunktene.  

Men vi må huske på at vi alltid har et valg. Selv når det er som mørkest, kan vi ta ansvar og 

gjøre noe konstruktivt.  

 

Vi må ikke gi opp, vi skal lære av utfordringene og gå videre i livet ï klokere og bedre. 

 

Takk alle sammen for deres fantastiske innsats i natt!  

Og en påminnelse til alvene: Ikke glem å ta av seletøyet og sadlene på våre kjære, trofaste 

firbente venner!»  

 

Aaron gjespet høyt da han og Adrian endelig var hjemme igjen. Han kastet et raskt blikk i 

speilet i gangen, stoppet opp og så nøyere etter. «Adrian», sa han lykkelig og stolt. «Nå har 

også jeg merker etter alvenes seletøy i pelsen min!» 

 

Innsendt av Bjørn Range 
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Hei.  Sender inn noen bilder av solstrålen vår som er blitt 1,5 år. 

Torefjellôs S-Gizmo, men til daglig bare kalt Gizmo. 

 

Hilsen Ellen Minerva Singsaas 
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Gizmo på skogstur. 
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   Torefjellôs S-Gizmo  J 
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Arntsen, Lone Dahlin 

Bucciol, Vanessa 

Dalhøi, Monika Smistad 

Edvardsen, Siv Dordi 

Foss, Andreas 

Galåen, Elisa 

Gjestland, Elisabeth 

Godlund, Lilly Aurora 

Gunnerud, Malin 

Haugland, Liv Randi 

Hulaas, Hilde 

Iwaniuk, Tomasz 

Jahre-Wolf, Cornelia E 

Jakobsen, Vibeke 

Johannessen, Morten 
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KENNEL ISWITA  
 

Giada(Dragonjoy Winner Of My Heart og Ina (Siggenôs Jazmin ) 

 

Jeg er som dere ser innehaver av Kenne Iswita. Tore Nilsen, bor i Telemark, 

oppdretter av Welsh Corgi Pembroke.  

Kennelnavnet mitt fikk jeg lenge før jeg startet med Corgi, jeg har før drevet 

oppdrett av Golden retriever. 

 

Når fikk jeg min første Welsh Corgi. 
Jeg fikk min første corgi 2013, hun ble hentet fra Kennel Dragonjoy i Italia.  

 

Hvorfor corgi. 
Har bestandig synes dette har vært en nydelig/vakker rase, men var også 

veldig glad i Golden, helt fra jeg var liten. Så Golden ble starten på 

hundeholdet 
 
 

 


