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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: 

25.05.2018 

 

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) 
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Lederen har ordet                                               

Redaksjonens hjørne                                                               

Innkalling til årsmøte 

Mal Oppdretterprofilen Corgiposten (stafettpinnen) 

Stemmeseddel 

       Oppdretterprofilen - Kennel Montmorenja 

NKKs regler for valpeshow er endret fra 1.1.2018 

Hjelp – valpen min er blitt unghund 

Nye Champion 

Valper til salgs  /  Parringer                                                                                                                               

Utstillingsresultater     

Agillity                                                       

Gullcorgiliste 

                                                           

 

Aktivitets kalender for NWCK 

 

2018 

 

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 

 
 

 

4-5 

6 

7-25 

26 

27-28 

29-32 

33 

34-37 

38 

39 

40-41 

42 

43 

 

 

 



 

 

Da er det på tide å si takk for meg. Etter å ha vært leder av Norsk Welsh 

Corgi klubb i fem år har jeg funnet ut at nå er et passende tidspunkt å gi 

seg. 

Det startet med en meget turbulent sak, nemlig det store underslaget. 

Fra å være en rik klubb med stor egenkapital sto vi plutselig omtrent på 

bar bakke. Aktivitetsnivå og tilbud til medlemmene måtte tilpasses den 

nye situasjonen, noe ikke alle hadde like stor forståelse for.  

En kjerne av utstillingsfolk i klubben klarte å arrangere fellesutstillinger 

for flere raser og spesialutstillinger for våre to, som ved at mange 

deltok, var med på å bygge opp igjen klubbens kontantbeholdning slik 

at vi nå har mer frihet. 

Det er også meget tilfredsstillende at politiet endelig har tatt ut tiltale 

mot vår tidligere kasserer og hennes daværende samboer. Klubben er 

part / fornærmet i saken og har innsynsrett i alle sakens dokumenter. 

Kravet vårt er på ca kr 460000,- pluss renter. 

I løpet av disse fem årene har det vært cardigan som har hatt størst 

fremgang i antall og vi har fått mange flotte nye medlemmer fra dette 

miljøet. 

Jeg har lyst til å nevne jentene i Corgipost redaksjonen som har kastet 

seg over arbeidet med liv og lyst. Og vår nye hjemmeside og FB side 

som er blitt kjempefine. De som tar seg av disse gjør også en utmerket 

jobb. Selvfølgelig kan vi oppdage feil både i CP og på hjemmesiden, 



 

men dere skal huske på at de fleste av oss er amatører og stiller frivillig 

opp for klubben vår. 

En annen flott ting er at vi har fått aktivisert regionkontaktene våre og at 

det nå foregår mye for medlemmene også utenfor østlandsområdet. Nye 

personer med nye ideer har kommet til og gjør det spennende å være 

medlem av klubben, også i distriktene. 

Nå er det heller ikke bare utstilling klubben arrangerer. Vi har hatt 

hverdagslydighets kurs og skal ha det igjen. Vi skal få teste gjeterhund 

egenskapene på hundene våre med profesjonell trener på Årnes, vi har 

nosework kurs i Trøndelag og kynologikurs i Telemark. Og de 

uoffisielle arrangementene som Corgiens dag, hundens dag og bare 

«kom å gå tur med oss» har vist seg å være veldig populære. 

Klubben er delegert raseansvaret for Cardigan og Pembroke og følger 

hele tiden med via RAS-arbeidet. Vi vokter våre rasers sunnhet, og 

samarbeider godt med Norsk Kennel Klub om dette. NWCK ønsker at 

nedfelling av stumphalegenet blir en del av stamboken for pembroke. 

Vi ønsker også at vi får bedre kjennskapet til hvorfor vi har mange 

keisersnitt på denne rasen. Vi er heldige som har den store 

helseundersøkelsen som ble gjennomførte sammen med 

veterinærhøyskolen for noen få år siden og som viste at vi hadde to 

sunne raser. Det er godt materiale å vise til nå som Mattilsynet har gått 

ut og vist interesse for enkelte raser, bl.a.de kortsnutede og 

kondrodystrofiske. Derfor ser vi ikke at Mattilsynet skulle ha noen 

grunn til å bekymre seg for våre to raser. 

Det er altså en meget aktiv klubb, hvor cardigan og pembroke folket 

jobber sammen for klubben, jeg nå overleverer til min etterfølger.Det er 

ikke med liten stolthet jeg kan si at klubben som en av meget få 

hundeklubber i Norge, økte sitt medlemstall med 10% i 2017.  

Og her er det plass til flere! 

Takk for meg! 

Rita 



 

 

 
 

 

 

Da var årets første Corgipost klart, som vanlig er det mye til 

årsmøte i dette nummeret.  

Årsmøtet er 19.03.2018 

 

Gratulerer så mye til Gullcorgiene  

 

Cardigan Shepados Hot& Gentle eier Cathrine J. Strålsund  

og 

Pembroke Bojojamile Behind the News  eier Rita Tilley Wilberg 

 

 

 

Etter 8 år i redaksjonen er det på tide å takke for seg, så dette er 

mitt siste nummer som redaktør i denne omgang. 

Ønsker nye og gamle i redaksjonen lykke til videre. 

 

 

MVH 

Kyrre Eirik Øien 

 

 
 

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

mailto:corgipost@corgi.no


 

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 – 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  

Susann Bryn - ikke på valg 

Janne Linnerud - ikke på valg 

Styrets representant tiltrer. 



 

 

SAK 5  
Årsberetning for NWCK 2017 

01. Antall medlemmer:  

Pr. 31.12.2017: 328 medlemmer, hvorav 10 gratismedlemmer. (2016: 299 hvorav 10 

gratismedlemmer) 

 

02. Styret:   
Leder: Rita Tilley Wilberg 

 Nestleder: Ingrid Prytz Ohm 

 Sekretær: Madelen Hærnes-Vestgård 

 Styremedlem: Inger Lise Rokstad 

 Styremedlem: Elisabeth Waksvik 

 Varamedlem: Bjørn Erling Løken 

 Varamedlem: Kari Brønn Lysholm 

Kasserer: Anita Bjørnstad 

 

03. Regnskap:  

med varebeholdning og eiendeler, behandles under sak 6 på  

sakslisten. Underskriftene på årsberetningen gjelder også for  

denne saken. 

 

04. Aktiviteter: 

Styremøter:  

Det er avholdt 7 styremøter i 2017 og på disse møtene er det behandlet 36 saker. 

22.03. Årsmøte i Tanngardens lokaler på Sørumsand.  

18 stemmeberettigede medlemmer møtte og det ble  

levert inn 5 forhåndsstemmer. 

18.04. Møte i Raseklubbenes fellesallianse (RFA). Leder deltok 

19.04. Medlemsmøte i NKKs lokaler på Bryn.  

Tema var: drektighet, foring, fødsel, keisersnitt og valpenes første dager. Innleder: 

veterinær og leder av Norsk Boxerklubb Cecilie Strømstad. 14 deltakere. 

10.05 Møte i Raseklubbenes fellesallianse (RFA). Leder deltok 

20.05. Hundens dag. NWCK promoterte rasene sine ved å møtes på  

Hundesletta på Ekeberg, Oslo og tok en vandring i skulpturparken hvor det også ble 

anledning til å nyte medbrakt lunsj. 18 corgi møtte og noen flere tobente. 

23.05 NKKs dialogmøte. NWCKs representanter: Rita Tilley Wilberg 

 og Inger Lise Rokstad 

10.06. NWCKs spesialutstilling i Drammen hundepark. Dommer: Colm Hastings,GB. 

cardigan: 21 voksne og 3 valper, pembroke 17 voksne og 4 valper 

30.06 Medlemsmøte i Trondheim 

02.09 Corgiens dag på Wærhaug gård, Skedsmokorset. Dommer var  

Christine Solberg. Matchshowet hadde 17 deltakere, vakreste øyne 15 deltakere, 

vakreste pels 16 deltakere og det var 4 valper som konkurrerte. Det var 2 deltakere 

med i junior handling- og 5 i den nye konkurransen barn og kosedyr. Den populære 

corgisprinten avsluttet arrangementet og hadde 17 deltakere- som alle kom til mål til 

slutt. 

27.09 Møte i Raseklubbenes fellesallianse (RFA). Leder deltok 

09.10 Møte i Raseklubbenes fellesallianse (RFA). Leder deltok 

23.10 Møte i Raseklubbenes fellesallianse (RFA). Leder deltok 



 

19.10 Kurs i hverdagslydighet i Gjerdrum. Kursgiver: Ann-Merethe Sjaaeng Rønning. 10 

kurskvelder. 2 deltakere 

04-05.11 NKKs representantskapsmøte på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. NWCKs 

representant: Rita Tilley Wilberg, leder  

17-19.11 Rasestand på Dogs4All, Lillestrøm 

18.11. Felles julelunsj etter rasebedømmelsene på NKKs int. utstilling Dogs4All. Kåring av 

Norsk Vinner-17. 

18.11 Julebord på Thon hotell, Lillestrøm. 17 deltakere 

Materiallager og henger er flyttet til Wærhaug gård, Skedsmokorset 

Arbeidsinstrukser og retningslinjer for styret, komiteer og verv er oppdatert 

 

05. Underslagssaken: 

Straffesak er opprettet mot Annette Beatrice Kronholm og Bjørn Magnus Kristensen. 

NWCK har som fornærmet fått innsynsrett i dokumentene i sakene 

 

06. NKKs organisasjon: 

NWCK har i samarbeid med RFA foreslått kandidater til hovedstyre, komiteer og 

utvalg, samt fremmet flere saker  

til representantskapet i NKK og særkomiteen for utstilling. 

NWCK har svart på følgende høringer fra NKK: 

-Reviderte utdanningsregler for bruksprøvedommere 

-Lovmaler for klubber og forbund 

-Registrering av alvorlige sykdommer i DogWeb 

-Utdanningsplanen for NKK`s Trinn II brukshund-instruktører 

-BSI-undersøkelse 

-Elektroniske kritikker på alle terminfestede utstillinger  

-Høring vedrørende økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag mv. 

 

07.RAS (rasespesifikk avlsstrategi): 

 -Godkjent til 01.04.2020 
-Hele dokumentet er publisert i Corgipost og på klubbens hjemmeside. 

-Medlemsmøter avholdt med tema fra RAS 

-Oppfordring til medlemmene om å melde inn til styret sykdommer og problemer de 

mener er viktige for RAS-arbeidet fremover. 

-Anmodet NKK via BIT om å få påført NBT, naturlig stumphale, på 

registreringsbevis og i Dog Web (pembroke) 

-Ja til deltakelse for corgirasene på de utstillingene de blir invitert til for å presentere 

rasene og få en vurdering av avlsarbeidet. 

-Økonomisk støtte til medlemmer som gjennomfører kurs eller annen utdanning i regi 

av NKK eller samarbeidende klubber eller forbund og som gir dem økt kompetanse 

som de selv og NWCK kan ha nytte av. 

-Oppdatering av RAS påbegynnes 

-Dommerkonferanse fastsatt til april 2018 

 

08. Sentrale tillitsverv: 

Autoriserte dommere for våre raser i NKK/FCI: 

 Christine Sonberg 

 Bjørn Erling Løken 

 

 



 

09. Corgipost: 

Corgipost kom ut med 4 nummere.  

Redaktør: Kyrre Eirik Øien 

 Medlem: Susan Bryn 

 Medlem: Janne Linnerud 

 Styrets medlem: Elisabeth Waksvik 

Styret takker redaksjonen for meget god innsats! 

 

10.NWCK på nett: 

 Hjemmeside adressen er www.corgi.no  

og klubben er også på Facebook: corgi.no 

Styrets sekretær har hatt hovedansvaret for sidene, men er  

avlastet i siste halvår av Inger Lise Rokstad. Det er også  

benyttet hjelp utenfor styret. Sidene oppdateres regelmessig. 

Styret har vedtatt kriterier for oppdrettere som ønsker oppføring  

på hjemmesiden. 

 

 

 

11. Registreringer i følge NKK: 

 Cardigan: 128(69-59)   

Pembroke:   69 (35-34) 

 

12. Utmerkelser i 2017: 

Gullcorgi 2017:  

 

Cardigan:  

Shepados Hot& Gentle  eier: Jan Arild Larsen 

 

Pembroke:  

Bojojamile Behind the News  eier: Rita Tilley Wilberg 

 

Trønderpokalen:  

Bronn Chernovodny  eier: Jane Serigstad 

 

Veteranpokalen:  

F-L Adorable Gee Gee  eier: Ragnhild A.Vig 

 

Nye champions: 

Norsk champion: 

Cardigan 

Carddicted My Jazz King  eier: Rikke Hopen 

Dixieblues Artic Big Blue  eier: Anette Kristiansen 

Jolizi’s  Cinderella Gone Bad eier: Malin Myrvoll 

Jolizi’s Cutie Pie   eier: Malin Mathiesen Haldorsen 

Shepados Hot & Gentle  eier: Jan Arild Larsen 

Shepados Hot & Wise  eier: Per Olav Ramberg 

Skotmyra’s Bellroy  eier: Anne Sidsel Didriksen 

http://www.corgi.no/


 

 

 

Pembroke 

Bytham Dixie Daisie  eier: Irene Serigstad 

Bytham Elune Whisper Wind eier: Jane Serigstad 

Bytham Evita   eier: Tonje Rønnevig 

Bytham Ezelda   eier: Mari Andreassen 

Magpie’s Irish Hunter  eier: Maren Kimberly Valdal 

Siggen’s Urban Legend  eier: Aleksander Henriksen 

Siggen’s Young Corleone  eier: Hanne Tvestad 

Siggen’s Zeppelin   eier: Rita Tilley Wilberg 

Siggen’s Zofus   eier: Marianne Sollien 

Stompen’s Quella   eier: Synnøve Miltvedt 

 

Internasjonal champion, CIB, begge raser: 

Andvol Marshal   eier: Rita Tilley Wilberg 

Bronn Chernovodny  eier: Jane Serigstad 

Bytham Carmelita   eier: Jane Serigstad 

Shepados Hot & Gentle  eier: Jan Arild Larsen 

Siggen’s Marguerita  eier: Rita Tilley Wilberg 

Siggen’s Pusjkin   eier: Rita Tilley Wilberg 

Siggen’s Stella Polaris  eier: Rita Tilley Wilberg 

 

Lilla pris - veteraner med minst 3 CK i løpet av året: 

Cardigan:  

Ingen  rapportert 

 

Pembroke  

F-L Adorable Gee Gee  eier: Ragnhild A.Vig 

 

Rød pris - ekvipasjer som har utmerket seg i 

 

Rallylydighet:       

Gråsiskas Virvelvind  eier: Stine Strander 

Migeva Ice Ice Baby  eier: Stine Strander 

Migeva La La Love  eier: Janne Linnerud 

Migeva No More Mr. Nice Guy eier: Janne Linnerud 

 

Lydighet:   ingen medlemmer rapportert 

Mentalbeskrivelse:   

Montmorenja’s Naughty But Nice eier: Marianne Ono Njøten 

Montmorenja’s No Mercy  eier: Finn Lodsby 

Montmorenja’s Not For Sale  eier: Ann-Merethe S. Rønning 

Siggen’s Pusjkin   eier: Rita Tilley Wilberg 

 

Agility: 

Bright Lightnings Braveheart  eier: Annemarie van den Berge  

 

 



 

 

 

13. Kontaktpersoner: 

Trøndelag: Hanne Tvestad, ny fra nov: Annemarie van den Berge 

Sørlandet: Anne Christoffersen 

Vestlandet: Kari Brønn Lysholm  

Nord-Norge: Tonje Rønnevig 

Valpeformidler: Gry Moen  

 

 

 

Rita Tilley Wilberg  Ingrid Prytz Ohm 

Leder    Nestleder 

Sign.    Sign 

 

 

 

 

 

Anita Bjørnstad   Madelen Hærnes-Vestgård 

kasserer    Sekretær 

Sign.    Sign. 

 

 

 

 

 

 

Inger Lise Rokstad  Elisabeth Waksvik 

Styremedlem   Styremedlem 

Sign.    Sign. 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Erling Løken  Kari Brønn Lysholm 

Varamedlem   Varamedlem 

Sign.    Sign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 06 A  Regnskap og budsjett 2017 

konto navn resultat 2017 budsjett 2017 

3000 Medlemskontigent 77 840 72 500 

3004 EuroCorgi 2015 0 500 

3005 Dogs4all 

  3010 Corgispesialen/Morokulien 40 599 28 125 

3011 Fellesutstillingen 13 0 

3012 Corgiens Dag 10 252 6 000 

3013 Andre aktiviteter 0 2 000 

3100 Corgipost- annonser 3 600 4 000 

3703 Diverse inntekter (moms-refusjon) 21 736 15 643 

3704 Utleie utstyr 0 200 

3705 Lotteri-inntekter 4 934 2 000 

 

 

Sum inntekter 158 974 130 968 

    

4000 Dogs4all 10 324 10 000 

4001 50-års jubileum 

 

5 000 

4005 Andre aktiviteter 0 1 500 

4006 Corgispesialen/Morokulien 22 470 18 000 

4008 Corgiens Dag 4 724 1 500 

4010 Adm. Utgifter 2 247 2 000 

4011 Fellesutstilling 0 0 

4012 Annonse Hundesport 580 600 

4013 Premier - Rosetter 4 470 2 500 



 

4016 Corgi Shop 0 100 

4055 Kursugifter 551 8 000 

4056 Seminar - kompendier 0 500 

4100 Corgipost - trykking 22 400 20 000 

4102 Corgipost - porto 10 563 12 000 

4702 Andre gaver - blomster 1 572 2 000 

5000 Styregodtgjørelse 17 500 18 500 

6800 Kontorekvistita 0 100 

6804 Datakostnader 7 578 2 000 

6805 RAS 0 1 000 

6809 Diverse utgifter 500 500 

6810 Lotteri - utgifter 1 742 2 000 

6901 Administrastiv porto 52 500 

7301 Julefest 1 700 1 000 

7702 Årsmøte 481 1 000 

7790 Klubbutstyr - henger 900 2 700 

7791 Klubbutstyr - lagercontainer 2 869 6 200 

 

Sum utgifter 113 223 119 200 

    
8040 Renteinntekter 756 500 

8140 Renteutgifter og gebyrer -2 305 -2 000 

 

Sum finansposter -1 550 -1 500 

    

 

Resultat 44 201 10 268 

   

 

 



 

Sak 06 B 

 



 

Sak 06 C Materialliste: 

Utstyr: 

1 henger 

1 lagerbrakke 

2 store telt i egne kasser/poser 

8 poser med teltvegger 

1 bøtte med teltplugg + hammer 

6 utstillingsbord 

3 klappstoler 

3 vanlige stoler stål 

1 campingstol i stoff 

2 runde stålbord 

2 firkanta stålbord 

4 hvite lave gjerder 

5 sammenleggbare bord med hank 

14 hvite bordplater med løse bein 

3 sett Corgi plasseringsfigurer 

15 diverse skilt parkering, WC etc 

1 bøtte med en rull ringbånd 

1 matchshow plakat 

1 Best in Show bukk 

1 søppelbøtte, div Ikeaposer 

2 pengeskrin 

1 isboks m div kroker 

10 pakker magnetskruer/oppheng 

22 corgibilder/ poster 

2 Walisiske drakter m/hatt i plasskasser 

1 walisisk flagg 

1 walisisk bilflagg 

1 stk strikkekostyme konge 

5 velourduker 

8 plastkaser til ringsekretærer.  

1 plastkasse med hjul med stand-utstyr 

1 rollup + 1 banner for corgistand 

1 stort corgiteppe 

30 NKK bronsjemerker 

19 kasser til sløyfebånd 

2 grønne kompostgjerder 

2 kabeltrommeler 

1 lederklubbe 

 

Arkiv: 

1 protokoll med gamle styrereferater 

5 Corgipost samlepermer  

7 jubileumsbøker 

10 rasekompendier 

17 permer gammel korrespondanse 

corgibrosjyrer 

brosjyren «vil du bli hundeeier» NKK 

 

1 pakke post it 

2 pappesker gammel corgipost 

ca 200 startnummerlapper 

 

Kantine: 

1 moccamaster 

2 doble vaffeljern 

1 toastjern 

2 vannkokere 

3 termokanner 

3 vanndunker 

2 plastkasser med engangsutstyr 

 

Premier: 

2 plastkasse med gamle pokaler 

1 kasse for «ikke utdelte» vandrepremier 

m/album 

2 freesbee 

40 ”hundens dag” blå vester 

9 store tallerkener blå kant 

100 medaljer uten bånd 

1 rull rødt bånd 

½ rull lilla bånd 

1 magnorglass m logo 

1 infoposter 

2 vetbed 

 

 

TRØYER 

6 Piké XL 

4 Piké XXL 

4 Piké XXXL 

10 Piké Dame XXl 

10 Vhals dame XL 

5 Vhals dame XXL 

2 Piké dame M 

2 Piké Dame L 

2 Piké Dame Xl 

 

Rosetter: 

Div.rosetter til utstilling, grupper og BIS 

1 utstillingleder 

18 dommerelev 

1 plassjef 

10 funksjonær 

23 ringsekeretær 

32 skriver 
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Sak 06 D 
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Sak 07 
 

konto navn resultat 2017 budsjett 2018 

3000 Medlemskontigent 77 840 78 000 

3004 EuroCorgi 2015 0 0 

3005 Dogs4all 

  3010 Corgispesialen/Morokulien 40 599 20 000 

3011 Fellesutstillingen 13 

 3012 Corgiens Dag 10 252 10 000 

3013 Andre aktiviteter 0 4 000 

3100 Corgipost- annonser 3 600 4 000 

3703 Diverse inntekter (moms-refusjon) 21 736 8 000 

3704 Utleie utstyr 0 200 

3705 Lotteri-inntekter 4 934 5 000 

 

Sum inntekter 158 974 129 200 

    4000 Dogs4all 10 324 10 000 

4001 50-års jubileum 

 

5 000 

4005 Andre aktiviteter 0 1 500 

4006 Corgispesialen/Morokulien 22 470 10 000 

4008 Corgiens Dag 4 724 4 000 

4010 Adm. Utgifter 2 247 2 000 

4011 Fellesutstilling 0 0 

4012 Annonse Hundesport 580 600 

4013 Premier - Rosetter 4 470 7 500 

4016 Corgi Shop 0 500 

4055 Kursugifter 551 18 000 

4056 Seminar - kompendier 0 1 000 

4100 Corgipost - trykking 22 400 23 000 

4102 Corgipost - porto 10 563 11 000 

4702 Andre gaver - blomster 1 572 2 000 

5000 Styregodtgjørelse 17 500 18 500 

6800 Kontorekvistita 0 100 

6804 Datakostnader 7 578 1 000 

6805 RAS 0 2 000 

6809 Diverse utgifter 500 500 

6810 Lotteri - utgifter 1 742 2 000 
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6901 Administrastiv porto 52 100 

7301 Julefest 1 700 2 000 

7702 Årsmøte 481 1 000 

7790 Klubbutstyr - henger 900 1 000 

7791 Klubbutstyr - lagercontainer 2 869 3 000 

 

Sum utgifter 113 223 127 300 

    8040 Renteinntekter 756 700 

8140 Renteutgifter og gebyrer -2 305 -2 500 

 

sum finansposter -1 550 -1 800 

    

 
resultat 44 201 100 

 

 

 

 
Sak 08 Kontingent 2019 
 
Styret foreslår uendret kontingent kr 250,- for 2019 

 

 

 

 
Sak 09 Forslag fra medlemmene 
 
Det er ikke innkommet noen forslag fra medlemmer til dette årsmøtet. 

 

 

 
Sak 10 Forslag fra styret 
 
NKKs representantskap 2017 vedtok en ny lovmal for medlemsklubber og forbund. 

Med bakgrunn i den nye lovmalen legger styret frem følgende forslag til nye lover for Norsk Welsh 

Corgi klubb. De nye lovene vil gjelde fra vedtaksøyeblikket. 
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Lover for Norsk Welsh Corgi klubb 
stiftet 20 april 1971 

Lovene revidert 17. mars 1994 

Korrigert etter krav fra NKK 19.juni 1995 

Revidert 20. mars 2013 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 02.02.2015 

Revidert 22. mars 2017 

 

Vedtatt av årsmøtet den 19.03.2018 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] 

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser 
 

§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Klubbens navn er Norsk Welsh Corgi klubb, og forkortes til NWCK. Klubben er selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub 

(NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre 

særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger 

sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.  

Klubben omfatter rasene Welsh Corgi Cardigan og Welsh Corgi Pembroke  

Klubben har verneting i Oslo Tingrett  

 

 

§1-2 Formål  

Norsk Welsh Corgi klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å 

bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte 

hunderase. Norsk Welsh Corgi klubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at 

avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. 

 

 

§1-3 Definisjoner   

Klubbens organer:    

- Årsmøtet1  

- Ekstraordinært årsmøte  

- Styret   

- Valgkomite   

 

§ 1-4 Tilknytning og organisering 

Norsk Welsh Corgi klubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som 

beskrevet i klubbens lover.  

Norsk Welsh Corgi klubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver 

tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye 

lover i samsvar med lovmalen.  

 

  

 

 

 

                                                           

. 
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Kap. 2 Krav til medlemskap 
 

§2-1 Medlemskap  

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. 

Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke 

avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.  

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Welsh Corgi klubb og NKKs virksomhet samt å følge 

Norsk Welsh Corgi klubb og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg 

inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller 

klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.  

 

§ 2-2 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev 

eller epost ) til klubben  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 

annen uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

§2-3 Medlemskontingent   

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til 

NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.  

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   

 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner   

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  

 

 

 

 

Kap. 3 Organisasjon 

 
§3-1 Høyeste myndighet  

 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av mars. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall. Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 

2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall) 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall under første avstemming, 

gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut 

i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal 

eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på 

kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.  
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§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem 

i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.  

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.  

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer kan kun 

brukes ved valg. 

Stemmeseddel legges i en umerket konvolutt som limes igjen. Denne legges så i en konvolutt 

adressert til valgkomiteen merket med avsender og påført ordet valg 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har 

talerett, men ikke stemmerett.  

 

§3-3 Innkalling  

 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.    

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, 

enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.  

Med innkallelsen skal følge 

- Saksliste 

- Årsberetning  

- Regnskap med revisors beretning 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må 

være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.2   

- Budsjett for neste år  

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet 

senest 4 uker før møtedato.3   

  

§3-4 Årsmøtets oppgaver.  

Årsmøtets oppgaver er å:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og saksliste, 

samt å gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 

møtet. 

c) Behandle årsberetning  

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 

e) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år  

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag 

(nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

h) Velge: 

- Leder for 2 år  

- Nestleder for 2 år  

- 3 styremedlemmer for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år  

- Revisor for 2 år  
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- Vararevisor for 1 år. 

- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

  

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for 

dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte 

frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til 

valg. 

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som 

skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte 

kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved 

valg. Benkeforslag er ikke tillatt.  

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må 

være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.  

 

Kap. 4 Styret 
§4-1 Styrets myndighet  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

 

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med 

alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres 

referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene 

og NKK. 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny 

nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 

  

§4-3 Styrets oppgaver er å  

- lede klubben mellom årsmøtene  

- avholde årsmøte  

- drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer. 

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-

regionen 

- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret  

 

 

 



 
24 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 
§5-1 Valgkomite   

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens 

arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal 

besettes.  

 

§5-2 Revisor  

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. 

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

 

§6-1 Lovendringer   

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 

endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt 

som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

 

§6-2 Tolking av lovene  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge 

av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.  

 

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på 

ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om 

oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe 

spesielt tilfaller midlene NKK. 

 

§6-4 Flertallsdefinisjoner  

Simpelt flertall 

• Flest stemmer 

Alminnelig flertall 

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 

• Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 

• Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall  

• Blanke stemmer teller 

• Bruk er vedtektsfestet 

  

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler 
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Sak 11 Valg 
 
 

Valgkomiteens innstilling til årsmøte NWCK 2018 

Styret: 

Leder:  Madelen Hærnes -Vestgård ny På valg for 2 år 

Nestleder: Ingrid Prytz Ohm   Ikke på valg 

Styremedlem: Inger-Lise Rokstad   Ikke på valg 

Styremedlem: Elisabeth Waksvik   Ikke på valg 

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

Kasserer:  Anita Bjørnstad   Ikke på valg 

1.varamedlem: Nina Ramberg   ny På valg for 1 år 

2.varamedlem: Synnøve Miltvedt  ny På valg for 1 år 

Revisor:   Richard Gjersøe  gj.valg På valg for 2 år 

Vararevisor: Jorunn Simonsen  gj.valg På valg for 2 år 

 

Valgkomite:  

Leder:  Rita T. Wilberg  ny På valg for 2 år 

Medlem:  Tonje Rønnevig  ny På valg for 2 år 

Medlem:  Gry Moen  ny På valg for 2 år 

Vara:  Andre Kragset  gj.valg På valg for 1 år 

 

For valgkomiteen 

Hanne Tvestad 

Leder 

 

 

 

 

 

Corgipost: utnevnes av styret etter valget 

 

Redaktør:   Michelle Josefine Wilson ny for 2 år 

Redaksjonsmedlem: Susann Bryn  ikke på valg 
Redaksjonsmedlem: Janne Linnerud   ikke på valg 

Styrets representant tiltrer. 
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Oppdretterprofilen Corgiposten 
 

 

Gratulerer med å være mottaker av stafettpinnen, og takk for at du ønsker å 

bidra til å føre  

oppdretterprofilen videre i bladet. Reglene er enkle. Du svarer på 

spørsmålene under, og skrive svarene dine i et word-dokument. Velg a5 

størrelse, skrifttype Times New Roman, størrelse 11 på overskrifter og 10 

ellers. Margene skal være 1,5 cm på alle kanter.  

Når du er ferdig, tar du kontakt med en annen oppdretter og spør om de 

ønsker å ta over stafettpinnen. Når de har takket ja, sender du over dette 

notatet med spørsmålene. Er du oppdretter av pembroke, sender du den 

videre til en oppdretter av cardigan, og omvendt. Vi ønsker lykke til og 

gleder oss til å lese om deg og ditt oppdrett! 

 

Spørsmål: 

 

1. Kennelnavn og innehavere 

2. Når fikk du din første corgi? 
3. Hvorfor valgte dere corgi? 

4. Hvilke egenskaper setter du pris på hos corgien? 

5. Hvilke hunder har dere i deres eie? 

6. Hvorfor startet dere med oppdrett? 

7. Hvor mange kull har dere hatt? 

8. Har dere oppnådd noe som oppdrettere som dere er ekstra stolt over? 

9. Er det noen som er spesielt viktig for dere i forhold til å drive 

oppdrett? 

10. Hva er målene deres med oppdrett? 

11. Hvilke planer har dere fremover? 

12. Hva ser dere etter hos en potensiell valpekjøper? 

13. Har dere noen råd til nye corgieiere? 

14. Hvem ønsker du å sende stafettpinnen videre til? 
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STEMMESEDDEL 

 
 

På baksiden 

 

 

 

 

 

 

 
Siden kan klippes ut eller kopieres 
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STEMMESEDDEL FOR VALG 2018 

 
 
 
 
 
 

VED ÅRSMØTET I 
NORSK WELSH CORGI KLUBB 

 
Ved valget stemmer jeg på følgende:        Ja    Nei 
 
Leder: Madelen Hærnes -Vestgård   ny for 2 år    

Styremedlem: Ann-Merethe S. Rønning  ny for 2 år    

1. varamedlem: Nina Ramberg   ny for 1 år 

2. varamedlem: Synnøve Miltvedt   ny for 1 år 

Revisor: Richard Gjersøe   gj.valg for 2 år 

Vararevisor: Jorunn Simonsen  gj.valg for 2 år 

Øvrige tillitsvalgte er ikke på valg i 2018 

 

 Valgkomité: 

Leder:  Rita T. Wilberg    ny for 2 år 

Medlem: Tonje Rønnevig   ny for 2 år 

Medlem: Gry Moen    ny for 2 år 

Vara: Andre Kragset   gj.valg for 1 år 

 
Forslag til Årsmøtet i følge innkalling, kan ikke forhåndsstemmes over.  
 
Fyll ut med X i ruten for ja eller nei. Dersom det ikke settes kryss i noen rute anses dette 
som blank stemme. I praksis telles slike stemmer som neistemmer. 
Stemmeseddelen legges i en konvolutt merket VALG, uten annen påskrift. Denne 
konvolutten legges så i en annen konvolutt adressert til klubbens adresse: NWCK, 
Hærneskroken 10, 1545 Hvitsten. 
Merk konvolutten VALG og skriv avsender på baksiden. 
 
Konvolutten må være oss i hende senest 15.mars 2018.  
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Oppdretterprofilen 
 
Kennel Montmorenja – Oppdrett av Welsh corgi 

pembroke 

Innehavere: Ann-Merethe og Finn Rønning, Gjerdrum 

 

Når fikk du din første corgi? 

Vår første corgi kom i hus i 2013.Vi var så heldige at vi 

fikk lov til å kjøpe Siggen’s Spring Fling, «Sienna», av 

Rita og Leif-Herman. Det er noe vi alltid kommer til å 

være takknemlig for. 

 

Hvorfor valgte dere corgi? 

Jeg (Ann-Merethe) er oppvokst med hund, foreldrene mine drev med oppdrett av norsk 

buhund, og var svært aktive i Buhundklubben Norge. Jeg fikk min første hund når jeg var 

12, og har hatt hund siden da. Jeg har «alltid» hatt gjeterhund, tervueren og shetland 

sheepdog, men da den yngste sønnen vår var 10 år, fikk vi 

beskjed om at han var allergisk mot hund, og da kom det 

puddel i hus. Puddelen viste seg å ha epilepsi, så kraftig at 

vi skjønte at det ikke kom til å gå spesielt bra, og da startet 

jakten på ny rase. Marianne Ono Njøten (Kennel 

Brukbare) hadde tidligere hatt corgi og lurte på om ikke 

det kunne være noe. Jeg leste om rasen og synes det hørtes 

ut som en rase som kunne passe til oss. Marianne var i 

kontakt med Rita og Leif-Herman, med tanker om å 

importere ei tispe med hjelp fra dem. Men så var vi i 

Geneve på Europavinner og jeg kom i snakk med Rita. 

Noen dager etter at vi kom tilbake fra Geneve ringte Rita 

og sa at de hadde ei tispe som vi kunne få kjøpe om det var av interesse. Marianne og jeg 

tok turen for å titte på Sienna og da var vi 

solgt.  

 

Hvilke egenskaper setter du pris på hos 

corgien? 

Jeg kjente ikke mye til corgi før i 2013. 

Jeg leste alt jeg kom over om den lille, 

modige, litt egenrådige, lojale og 

intelligente hunden som kunne brukes til 

det meste, og synes det hørtes ut som en 

rase som kunne fylle de kravene vi har til 

hund. Etter og hatt corgi i drøyt fire år, 

skjønner vi ikke hvorfor vi ikke har kjøpt 

corgi for lenge siden. Vi elsker at de er så 

sosiale, trivelige, lettlærte, 

samarbeidsvillige og enkle å ha med og 

gjøre.  

Siggen’s Gucci og Siggen’s Spring Fling 
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At de i tillegg kommer i en vakker innpakning i praktisk størrelse er jo en bonus. Så langt er 

det ingenting de ikke har kunnet være med på av de tingene vi gjør, og vi synes det er 

veldig hyggelig at de er skikkelig familiehunder som er like glade i alle i familien.  

 

Hvilke hunder har dere i deres eie?  
Nuch Siggen’s Spring Fling, «Sienna»  - snart 5 år. 

Montmorenja’ s Not For Sale, “Nimah” – snart 2 år. 

Cayira’s All About Karma, “Karma”- 3 år. 

Siggen’s Gucci, “Gucci” – 9 mnd. 

Nimah og Karma bor hos fôrvert. 

 

Hvorfor startet dere med oppdrett? 

Jeg har alltid vært over gjennomsnittlig interessert i hunder og stamtavler og ikke minst 

mentalitet hos hund. Finn er litt mer påvirket av miljøet og fikk oppdrett med på «kjøpet» 

når han giftet seg med meg… 

Jeg begynte med avl på tervueren, med et stort ønske om å bidra til sunne, mentalt stabile 

hunder som eksteriørmessig var innenfor rasestandarden. Vi har vært heldige og er stolte 

oppdrettere av mange flotte tervueren, som har vist seg godt frem både i utstillingsringen og 

på konkurransebanen. Dette gir selvfølgelig mersmak, og når vi nå har corgi så ønsker vi å 

bidra til å ta vare på og bringe rasen videre i fremtiden. Det er utrolig spennende å 

planlegge valpekull, og være med på alt fra fødsel og til de leveres ved 8 ukers alder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke minst er det veldig morsomt å følge med på valpene når de vokser seg til og se hvilke 

egenskaper de har fått med seg fra foreldrene og hvordan de utvikler seg i forhold til de 

tankene vi hadde når vi planla kullet. Heldigvis synes alle fire i huset det er like stas med 

valper, og alle gleder seg og bidrar når vi har kull. Det gjør at det blir veldig hyggelig for 

oss alle sammen. Vi synes det er et veldig stort ansvar å avle hunder, og vil alltid gjøre vårt 

beste for å lage sunne og friske valper med korrekt eksteriør og god mentalitet. 

 

Montmorenja’s Naughty Louie, Nocturne Meeka og Naughty But Nice 5 uker 
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Hvor mange kull har dere hatt? 

Vi har hatt 11 kull med tervuerenvalper og 2 kull med shetland sheepdog. Så langt har vi 

bare hatt ett kull med corgier, etter Siggen’s Pusjkin og Siggen’s Spring Fling. I det kullet 

ble det født 7 hanner og 1 tispe.  

 

Har dere oppnådd noe som oppdrettere som dere er ekstra stolt over?  
På tervueren er vi stolt over å ha svært mange hunder som har gjennomført gode 

mentalbeskrivelser og har godkjent funksjonsanalyse. Veldig mange hunder fra oss har 

gjort det bra i lydighet og agility.  

I tillegg har vi cert-vinnere eller champions i nesten alle tervuerenkull vi har hatt. Med 

corgiene nå har vi jo så vidt kommet i gang, men vi er utrolig stolt over at fire av valpene er 

fullcertet og bare venter på å fylle  

to år for å ta sine championat. I 

tillegg har flere av dem 

gjennomført MH med meget 

godt resultat og de er flotte 

familiehunder som gjør 

familiene sine lykkelige hver 

dag. Ekstra stas er det 

selvfølgelig at Montmorenja’s 

Noughty Louie ble 

mestvinnende pembroke 

hannhund i 2017, og at han ble 

beste hannhund, og norsk 

vinner på Dogs4All i 

november. I tillegg ble han 

kvalifisert til Crufts. Slike 

resultater gjør oss stolte, takknemlige og ydmyke.  

 

Er det noen som er spesielt viktig for dere i forhold til å drive oppdrett? 

Jeg har i mange år samarbeidet, blant annet, med Marianne Ono Njøten i forhold til 

oppdrett av tervueren. Det samarbeidet fortsetter nå også med corgi i og med at vi eier 

Sienna sammen. Så er det jo helt åpenbart at jeg støtter meg veldig på Rita og Leif-Herman. 

Uten dem hadde vi ikke hatt Sienna eller kullet med Pusjkin. De er alltid hjelpsomme og 

utrolig kunnskapsrike, og jeg føler meg veldig heldig som får så mye hjelp av dem i 

oppstarten av oppdrett på ny rase.  

 

Hva er målene deres med oppdrett? 

Vi ønsker å oppdrette rasetypiske hunder som er friske både fysisk og psykisk og som gir 

eierne sine glede i mange år. I tillegg ønsker vi selvfølgelig å bidra til å ta vare på de flotte 

egenskapene som corgien har. Vi er veldig opptatt av at det skal være hyggelig å ha hund. 

Om hunden ikke har det bra fysisk eller psykisk så har ikke eierne det bra heller. Så er det 

selvfølgelig mye som kan gå galt når man avler, så garantier har man ikke, men målet er å 

lage hunder som lever lange og gode liv. 

 

Hvilke planer har dere fremover?  
Vi har mange planer. Gucci ble 9 mnd. nå, og hun skal debutere både i utstillingsringen og i 

Montmorenja’s Naughty But Nice «Louie» 21 mnd. 
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freestyle i løpet av våren. Vi planlegger å parre Sienna og Nimah i løpet av året, og håper 

med det på et valpekull eller to i løpet av 2018. I tillegg så fyller jo det første kullet vårt 2 

år i mars, så da håper vi på noen championater på flere av dem utover våren. Flere av dem 

skal vi reise litt med til utlandet også, i håp om å få noen utenlandske cert. Et par av dem 

har begynt med agility, og en trener både rallylydighet og freestyle, så det blir mye 

spennende å se frem til.  

 

Hva ser dere etter hos en potensiell valpekjøper? 

En del av min jobb er å ansette mennesker, det er har store likhetstrekk med det å velge ut 

valpekjøpere. Den som skal kjøpe valp hos oss må være genuint interessert i å gi hunden et 

godt liv og ha forberedt seg godt før valpen kommer i hus. Jeg vet at mange ikke har lyst til 

å selge hunder til førstegangskjøpere, men det har jeg aldri hatt problemer med. Så lenge 

folk er villige til å ta i mot råd og lære underveis, så går det som oftest bra. Vi foretrekker 

valpekjøpere som ønsker å være aktive med hunden sin, og som ønsker å opprettholde 

kontakten med oss etter at valpen har kommet i hus. Flere av våre tidligere valpekjøpere har 

blitt gode venner gjennom årene, og vi ønsker å kunne bistå våre valpekjøpere om de støter 

på utfordringer. Vi har vært veldig heldige med våre valpekjøpere så langt. 

 

Har dere noen råd til nye corgieiere? 

Jeg har samme råd som til alle som skaffer seg valp. Bruk det første året godt. Bruk tid på 

sosialisering og tren valpen din på det du ønsker den skal kunne som voksen. Bygg en god 

relasjon og gjør valpen din trygg på deg som leder. Jeg er veldig opptatt av innkalling, 

håndtering og kontakttrening med mine valper, og mener dette er noe alle bør jobbe med. 

Jeg ønsker at mine hunder skal stole på at jeg tar rett avgjørelse om noe blir vanskelig, og 

prøver aldri å sette dem i situasjoner som er vanskeligere enn de kan håndtere. Bruk tiden 

godt, og gå på kurs uansett om du har hatt hund før eller ikke. Min erfaring er at man 

kommer lenger med sukker enn med salt, så tren positivt og få hunden din til å ønske og 

være sammen med deg. Bruker du tiden riktig det første året, får du igjen for det resten av 

hundens levetid. 

Hvem ønsker du å sende stafettpinnen videre til? 

Jeg ønsker å sende stafettpinnen videre til Cathrine J. Strålsund på Kennel Corgipaw. 
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NKKs regler for valpeshow er endret fra 1.1.2018 
 

 Endringen som er gjort følger av vedtak i NKKs særkomite sak 50/17; 

Valpeshow er et arrangement for hunder under utstillingsalder ; 

Med dette menes eksteriørbedømmelse av valper fra 4 måneder opp til 9måneder. 

Heretter betegnes denne arrangementsform for valpeshow. Valpeshow kan avholdes av så 

vel raseklubber som de øvrige samarbeidende klubber. 

Raseklubbenekan fritt avholde Valpeshow for egen/egne rase/raser, men dersom de ønsker 

å ha med  

andre raser, må vedkommende raseklubb gi sin tillatelse. 

Øvrige samarbeidende klubber kan avholde valpeshow for alle raser under forutsetning av 

at detplanlagte arrangement ikke kolliderer med raseklubbens egne arrangement. Det vil si 

at raseklubbene ikke kan nekte at deres rase blir medtatt dersom de selv ikke har et 

arrangement innenfor samme område  

på samme tid. 

Valpeshow er kun åpne for renrasede hunder, og det er ikke anledning til å ha med klasser 

for diskvalifiserende feil. Det er en forutsetning at alle hunder som deltar er vaksinert etter 

gjeldende bestemmelser. 

Ved valpeshow er det ikke kvalitets bedømmelse. 

Det skal skrives kritikk for hver hund, men det skal  

ikke angis premiegrad for kvalitet. Kritikkene skrives på spesielle blanketter for slike 

formål. Alle  

hunder som deltar får deltakersløyfe, som er lilla/rosa.  

De hunder dommeren finner gode nok kan delta i konkurranseklasse.  

I konkurranseklasse 

gis det sløyfer for plasseringene. 

Sløyfer med følgende farger kan benyttes:  

 1 Rød/rosa. • 2. Blå/rosa. • 3. Gul/rosa. • 4. Grønn/rosa. 

HP (Hederspremie) er gjeninnført fra 01.01.2018 som et 

krav for å bli best i rasen (BIR) og for å kunne  

representere rasen i gruppefinalen. 

Dommer kan tildele HP til alle valper som bedømmes å være en lovende representant for 

rasen. 

Arrangør kan velge å tildele BIR 4 

-6 måneder og BIR 6 

-9 måneder 

, og at begge representeres i gruppefinalen, om arrangøren ønsker dette. 

Det er ikke anledning til å ha med avls- og oppdretterklasser på valpeshow. Det stilles ikke 

krav til bruk av autoriserte dommere, men det må sørges for at de som skal dømme har godt 

kjennskap til rasen/rasene. 
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Hjelp – valpen min er blitt unghund…  
Du våkner en morgen og titter ned fra 

sengen. Borte er den søte lille valpen du 

hadde for bare noen dager siden, og det som 

møter deg er en unghund med egne meninger 

og sin egen agenda. Hva har skjedd, og hva 

gjør du nå? 

Finn.no er full av annonser om hunder som 

omplasseres. Mistenkelig mange av 

annonsene omhandler unge hannhunder på 

halvannet år, der familien har fått akutt 

allergi. Bak mange slike annonser ligger det nok noen uuttalte utfordringer med den lille 

søte valpen som brått ble en slamp av en unghund. En instruktør jeg hadde på et kurs, når 

min første tervueren hannhund var ca. 15 mnd, sa tørt til meg: «Hannhunder på rundt 

halvannet år føles sjelden som ett kupp.» De ordene har jeg aldri glemt, og jeg tenker på 

dem med jevne mellomrom når unghundene mine har selektiv hørsel og har glemt alt vi har 

trent på fra de var 8 uker gamle. Trøsten er at det går over, og at det bare er å jobbe seg 

gjennom det. Uten sammenlikning for øvrig, så er det ganske likt det å ha tenåringer i hus, 

perioden varer bare mye kortere med hund.  

Så – hva kan man gjøre? For å vite hva som kan være lurt, er det greit å vite litt om de 

fasene hunden går igjennom under oppveksten. Jeg tar en kort gjennomgang her, for mer 

utfyllende informasjon så anbefaler jeg å lese bøker som omhandler hundens oppvekst. Jeg 

vil også si at mine råd er basert på trening av egne og andres hunder. Det er mange måter å 

trene hund på, og jeg sier ikke at de metodene jeg beskriver er 

riktigere enn noen andre, men de jeg beskriver har hjulpet 

hunder som jeg har trent.  

8-12 uker 

I denne perioden lærer valpen veldig raskt. Noen kan ha en 

«spøkelsesperiode» i denne alderen, men for noen valper er det 

ikke merkbart i det hele tatt. I denne perioden er det viktig at 

valpen får positive opplevelser med både folk, dyr og miljø. I 

løpet av disse ukene får valpen stadig bedre kontroll over tarm 

og blære, og den klarer etter hvert å sove gjennom hele natten 

uten å måtte luftes. Valpen er svært mottakelig for trening, og 

det er lurt å legge grunnlaget for enkle kommandoer som 

kontakt, kom, sitt, dekk osv.  

12-16 uker 

Valpen blir mer selvstendig, og du kan se på denne perioden 

som en veldig fin periode for å trene på tålmodigheten din. Selv om perioden kan oppleves 

som krevende for eieren, er det svært viktig at du er tålmodig og tydelig på grensesettingen. 

Vær raus med godbitene og ha fokus på det som er rett, men vær konsekvent på hvordan du 

vil ha det. Gjennomfør det du har bestemt deg for, men legg til rette for at valpen skal 

lykkes og senk kravene om det er utfordrende for valpen. Leken blir røffere og bitingen kan 

ta seg opp i denne alderen, og det er lurt å stoppe det før det utarter seg. Når valpene mine 

tygger på mine hender, sier jeg nei og trykker samtidig på tungen med fingeren eller 

tommelen. Det gjør at de «spytter» ut fingrene. Om du er helt konsekvent på dette, og 
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sørger for at resten av familien også er det, så pleier det å ta kort tid før valpen slutter med 

bitingen.  

4-6 måneder 

Denne perioden kan by på enda større utfordringer 

om du ikke mestret den forrige perioden, men den 

kan også være veldig fin. Valpen blir stadig mer 

selvstendig, og du må fortsatt være veldig tydelig 

på grenser. Nå kan det komme perioder hvor 

unghunden er helt «døv», og tester grensene dine 

ved å ignorere kommandoer som du er helt sikker 

på at den kan. Det er veldig viktig at du 

opprettholder den daglige treningen. Legg 

treningen til steder der det er lite forstyrrelser, og 

øk vanskelighetsgraden veldig gradvis. I løpet av 

disse månedene skjer det mye hormonelt i hunden, 

og noen tisper får sin første løpetid når de er 6 

mnd. Dette er helt normalt, og betyr bare at valpen 

din er på vei til å bli voksen.  

6-12 måneder 

Nå kan du puste ut litt, og nyte jobben du har lagt ned. Fortsett 

med sosialisering i alle miljøer hunden skal møte som voksen og 

hold treningen ved like. La hunden leke med hunder som har 

godt språk og hyggelig adferd, og bruk enhver mulighet du har 

til å belønne adferd du setter pris på. Tren masse innkalling og 

jobb med de kommandoene du ønsker at hunden skal kunne. Øk 

vanskelighetsgraden gradvis med mer forstyrrelser og pass 

fortsatt på at hunden lykkes når dere trener. Mange hunder får en 

ny fryktperiode på denne alderen. Det beste du kan gjøre om 

hunden din blir redd for ting den aldri har reagert på tidligere, er 

å la den få tid til å undersøke situasjonen på egenhånd. Igjen – 

bruk masse ros og godbiter når den løser utfordringene.  

 

12-18 måneder 

Tidspunktet for finn.no. Husker du at du jobbet med tålmodigheten for noen måneder 

siden? Det var denne perioden du øvde deg på. Spesielt hannhunder kan være utfordrende i 

denne alderen. Bruk sunn fornuft. Ikke la hunden din ta over styringen, fortsett treningen, 

vær bestemt, og vis at du er en trygg leder som hunden din kan stole på. Selv om treningen 

til tider kan virke helt meningsløs, så tren hver dag. Gjør det enkelt, sørg for at hunden 

lykkes.  

 

Noen vanlige utfordringer 

Selv om du har vært veldig flink gjennom hele valpens oppvekst, kan det fortsatt hende at 

du støter på noen utfordringer. Igjen – dette er ikke utfyllende, og for de som vil lese mer så 

finnes det veldig mange gode bøker om hundens oppvekst og hundetrening. Det finnes en 

del dårlige også, så spør gjerne oppdretteren din om de har noen gode å anbefale.  
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Hunden kommer ikke på innkalling:  
Få med deg en medhjelper når du trener innkalling. Få 

hjelperen din til å holde hunden i halsbåndet mens du 

løper vekk. Ros hunden masse når den kommer til deg, 

og belønn med godbiter eller det hunden din liker. De 

fleste corgier setter vel pris på mat, så det pleier å 

fungere godt med godbiter. Når du er på tur i skogen og 

hunden din virker veldig opptatt, så rop en gang og løp 

av gårde eller gjem deg bak noen busker. Belønn når 

hunden finner deg. Dette gjør at hunden lærer seg til å 

følge med på hvor du er hen, i stedet for at du skal følge 

med på den hele tiden. Om du er alene, bruk langline. 

Når du roper og hunden ikke kommer, så tråkk på 

langlina, gå frem til hunden og si rolig «nei», slik at den 

avbryter det den holder på med, før du rolig går fra 

mens du roper på den igjen. Belønn når den kommer til 

deg.    

 

Passering av andre hunder 

Mange hunder synes det er krevende å passere andre hunder på tur. Noen fordi de er 

kjempeglade og vil hilse, andre fordi de synes det er skummelt eller ikke liker å passere 

andre hunder i bånd. De aller fleste ønsker å ha en hund som går pent forbi andre 

mennesker og hunder, og det er lurt å begynne treningen på dette tidlig. Gjerne med en 

gang dere begynner å bevege dere på «tur» med valpen, eller i kontrollerte treninger med 

kjente hunder.  

 

Før du begynner å trene på passering må du lære 

hunden å følge med på deg, enten ved at du lager en 

lyd eller på kommando. Dette må hunden kunne 

godt, og du må ha en belønning som virker godt og 

som hunden virkelig ønsker å få. Pølse eller 

kjøttboller er en sikker vinner hos corgi. Du må også 

ha trent på at hunden kan gå i bånd, fortrinnsvis på 

din venstre side.  

 

Begynn treningen i kontrollerte former på en stor 

åpen plass, slik at dere kan ha god avstand til den 

andre hunden. Begynn med å gå i samme retning, og 

hold god avstand. Pass på at du belønner når hunden 

gjør det riktig. Når dere skal bevege dere nærmere 

hverandre, så følg godt med på hunden din. Om den 

bryter fokus på deg og flytter det over til den andre 

hunden så er dere for nære. Tren i korte økter og gi 

dere når hunden får det til. Det ideelle er om dere får til å trene litt hver dag, gjerne ikke 

mer enn 5-10 minutter. Det er sikkert noen andre hunder i nabolaget som også har godt av 

slik trening, så finn noen å trene sammen med.  
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Når hundene kan gå rolig sammen i samme retning og avstanden ikke er større enn når du 

møter noen på en gangvei, er det på tide å trene på og gå mot hverandre. Når dere skal 

begynne med det, må dere øke avstanden igjen. Det er mer krevende når de skal møtes, så 

pass på å jobbe med at hunden kan ta kontakt med deg, og at den klarer å gå fint i bånd. 

Jobb dere sakte men sikkert mot å kunne passere hverandre på «gangvei avstand». Målet er 

at hunden din skal ha kontakt med deg når dere passerer hverandre, så pass på at du også 

holder fokus på hunden din. Når denne treningen fungerer på treningsbanen er det på tide å 

flytte seg ut på gangveiene. Da begynner dere på nytt med å gå i samme retning, før dere 

jobber med å passere hverandre. Tren på forskjellige steder og helst med forskjellige 

hunder. Vær tålmodig og konsekvent, og søk hjelp om du føler at du ikke får det til. Det er 

mange hundeklubber som har egne kurs i passering, så du er ikke alene om å ha den 

utfordringen eventuelt.  

 

 

Noen ord til slutt 

Jeg håper det var noen som fikk noen nyttige 

tips til treningen av hunden sin. Jeg vil helt til 

slutt oppfordre alle som støter på utfordringer 

med hunden sin, uansett alder, til å søke råd 

så tidlig som mulig. Utfordringer som enkelt 

lar seg løse når valpen er 12 uker, kan være 

veldig utfordrende å løse når hunden er blitt 

15 måneder. Ta kontakt med oppdretteren din 

eller en hundeskole i nærheten som kan hjelpe 

deg. Det er alltid bedre å spørre en gang for 

mye enn en gang for lite! Og selv om jeg har 

skrevet opp alder og faser, så er alle hunder 

forskjellige, så ikke bli bekymret om hunden 

din avviker fra det som står skrevet over her. 

Benytt enhver anledning du har til å belønne 

at hunden din oppsøker deg når dere er ute. 

Dette gjør jeg selv med voksne hunder. Det 

gjør at de følger med på meg og er opptatt av 

hvor jeg beveger meg. Jeg liker å føle at 

hunden min og jeg går tur sammen, ikke at vi 

er på hver vår tur og tilfeldigvis skulle i 

samme retning. Til sist vil jeg bare si at når jeg oppfordrer til å trene med hunden i alle 

aldre, så er det både fordi det er viktig for at hunden skal bli lydig, men også fordi det gjør 

at du og hunden din får en god relasjon. Det er viktig å ta med seg videre.   

 

Lykke til med treningen – og husk at belønningen er stor. En lydig hund er en lykkelig 

hund! 

 

Av: Ann-Merethe Rønning 
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Ny internasjonal utstillingschampion og  Gullcorgi 2017 

INT Nord UCH SeV16 SeV 17  

Shepados Hot & Gentle. 
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Pembroke / Cardigan 
 
Ingen valper innmeldt 

 
 
 

 

Pembroke 
 
Ingen parringer innmeldt 
 

 
Cardigan 

 
Far: Krolewich Kryspin Gaucho 
Mor: NUch Lulubelle's Bright Blossom 
 Forventer blue merle og tricolor valper 7. februar-18. 
Henv.: Kennel Lulubelle v /Elisabeth Lærum 
 Sjueveien 33-35, 3158 Andebu 
 Tlf 412 99 764   kennellulubelle@gmail.com 

 
 
Far: Twinan Free Weelin 

Mor: Kardashian Cymraeg Ci 
 Forventer brindle valper 12. februar-18. 
Henv.: Kennel Lulubelle v /Elisabeth Lærum 
 Sjueveien 33-35, 3158 Andebu 
 Tlf 412 99 764   kennellulubelle@gmail.com 
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Norsk Dobermann Klub 

Letohallen, Dal  28.12.2017 

Dommer:Schogol, George 

Cardigan 14 

Hannhund 8 

Analog Cc V For Vendetta    

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR (8)  

Løken,Bjørn Erling 

 

Cardigarden's Justin Thyme    
Exc.CHK 2.CHKK CK   

Lauten,AndersNordby/Lilly Renee 

 
Imme's Zinfandel Director's Cut    

Exc.JK 2.JKK   

  
Jolizi's Big Brother    

VG.AK 3.AKK 

Lafayette Cymraeg Ci   Exc.CHK 

1.CHKK CK R.CERT 3.BHK (4)  

Bjarkøy,Silje Katrine 

Lulubelle's Grand Gentleman    
Exc.AK 2.AKK CK 4.BHK (2)  

Øvrum,Anniken 
 

Shepados Arthur Hastings    

Exc.AK 1.AKK CK 2.BHK (5)  
Hansen,Thomas 

 

Shepados Hot & Gentle    
Exc.CHK 3.CHKK   

Cathrine Strålsund 

Tisper 6 

Analog Cc Victoria's Secret    
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM (7)  

Løken,Bjørn Erling 

 
Carddicted No Hablo Espanol    

Exc.AK 2.AKK   

Tøfte,Linn Helen 

Cardigarden's Dion C's Melody    

Exc.CHK 2.CHKK CK 4.BTK (2)   
Ramberg,Per Olav 

 

 
 

Cardigarden's Needle In The Hay   

Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 3.BTK (3)  
Momrak,Heidi Engen 

 

Imme's Whiskey Lullaby    

VG.AK 3.AKK  

Øvrum,Anniken 

 
Shepados Fa Li    

Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK (4)  
Ramberg,Per Olav 

Pembroke 6 

Hannhund 1  

Siggen's Domino    
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR (5)  

Wilberg,Rita Tilley 

Tisper 5 

Feya Iz Doma Levshovoi (n/b)    
Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK (3)  

Endresen,Lisbeth Hårberg 

 
Magpie's Irresistible Kira    

VG.AK 1.AKK  

Rokstad,Inger Lise 
 

Montmorenja's Not For Sale    

VG.UK 2.UKK  
Rønning, Ann-Merethe 

 

Siggen's Candy    

Exc.UK 1.UKK CK 1.BTK BIM (4)  

Moen,Gry 

 
Stompen's Pamela    

Exc.CHK 1.CHKK CK 3.BTK (2)  

Moen,Gry 
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Sandefjord Hundeklubb 

Sandefjord 13.01.2018 

Dommer:Dekker, Jos 

Cardigan 3 

Hannhund 2 

Krolewich Kryspin Gaucho    

Exc.AK 1.AKK  

Fredriksen,Linda Cesilie 
 

Lulubelle's Life Leader    

VG.JK 1.JKK  

Tisper 1 

Lulubelle's Joyful Jenny    
VG.UK 1.UKK  

Pembroke 3 

Tisper 3 

Feya Iz Doma Levshovoi (n/b)    

Exc.JK 1.JKK    
Endresen,Lisbeth Hårberg 

 

Grey Shadow Knoxy Knoxy    
VG.UK 1.UKK  

Davidsen,Heidi 

Magpie's Irresistible Kira    

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR (4)  

Rokstad,Inger Lise 

 
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 

Letohallen 27.01.2018 

Dommer:Gilliland, K.V. 

Cardigan 6 

Hannhund 2 

Imme's Zinfandel Director's Cut    

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR (5)   

Shepados Arthur Hastings    

Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BHK (3)  

Hansen,Thomas 

Tisper 4 

Black Pumas Proud Mary    
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM (4)  

Bekkelund,Mari 

 

Carddicted No Hablo Espanol    

Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BTK (3)  
Tøfte,Linn Helen 

 

Gråsiskas Virvelvind    
VG.AK 3.AKK  

 

Imme's Whiskey Lullaby    
Exc.AK 2.AKK  

Øvrum,Anniken 

Pembroke 1 

Tisper 1 

Siggen's Gucci    

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR (4)  
Rønning, Ann-Merethe 

 
Norsk Grand Danois Klubb 

Letohallen 28.01.2018 

Dommer:Lindstrøm, Terje 

Cardigan 4 

Hannhund 1 

Imme's Zinfandel Director's Cut    
Exc.JK 1.JKK  

Tisper 3 

Analog Cc Shady Lady    

VG.UK 1.UKK    
Bjarkøy,Silje Katrine 

 
Carddicted No Hablo Espanol    

VG.AK 1.AKK   

Tøfte,Linn Helen 
 

Imme's Whiskey Lullaby    

G.AK    
Øvrum,Anniken 

Pembroke 2 

Tisper 2 

Feya Iz Doma Levshovoi (n/b)    

VG.JK 2.JKK    
Endresen,Lisbeth Hårberg 

 

Siggen's Gucci    
Exc.JK 1.JKK    

Rønning, Ann-Merethe 
  

 



 

 

 

Resultater; Agility 
Morris, (Immes Sexy N Inoit) fikk 2 plass i Hopp klasse 1lørdag 13 januar 2018. Arr; 

Sandefjord Hundeklubb 

 

 



 

 

 

                  

 

 

 
 
  

 
Hannhund Tispe 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

  
  
 
  

11 
12 

1 
2 
3 

 
 5 

 
 7 

 
9  

  
 

11  
12  

 

 

 
Hannhund Tispe 

 
1 
2 
3 

  
5 
6 
7 
8 

  
  

11 
  

13 
 

 

1 
2 
3 
4 
5  

 
 

8 
9 

1o 
  

12 
 

14 
  

23/5 
21/5 
21/5 
16/4 
14/4 
13/4 

9/2 
7/2 
7/2 
7/1 
6/1 
6/3 
5/1 
5/1 

42/5 
21/5 
20/5 
18/5 
16/4 
16/4 
16/5 
12/3 
11/3 
10/3 
10/3 

9/3 
9/3 
8/2 

2017 
PEMBROKE 

 

2017 
CARDIGAN 

19/4 
18/2 
21/5 
17/5 
17/3 
15/4 
13/3 
13/3 
11/3 
11/3 
11/3 

9/2 
8/2 
8/2 
8/2 
8/3 

30/5 
29/5 
23/5 
17/4 
11/3 

8/1 
8/2 
8/2 
8/2 
8/2 
5/2 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 

 

Shepados Hot & Gentle 
Lafayette Cymraeg Ci 
Cardigarden's No Man`s Land 
Shepados Arthur Hastings 
Dixieblues Arctic Big Blue 
Analog Cc V For Vendetta 
Govannon's Helter Skelter 
Lulubelle's Counting Crows 
Shepados Hot & Wise 
Skotmyra's Bellroy 
Lulubelle's Grand Gentleman 
Carddicted My Jazz King 
Carddicted One Of A Kind 
Firework Dummles 
Imme's Winner Takes It All 
Imme's Zinfandel Director's Cut 
Jolizi's Dj Tiesto 
Skotmyra's Achilles Bullet 

Miss Moneypenny Cymraeg Ci 
Analog Cc Kind Of Blue 
Shepados Fa Li 
Carddicted No Hablo Espanol 
Cardigarden's Dion C's Melody 
Jolizi's Cinderella Gone Bad 
Blondie's Viva Las Vegas 
Lejonluf's Sparkling Blue Ice 
Cardigarden's Penny Foryourthoughts 
Cardigarden's Q T 
Lulubelle's Insatiable Impact 
Jolizi's Cutie Pie 
Cardigarden's Greenhouse Rock 
Cardigarden's Oona 
Jolizi's Crazy Something Beautifull 
Cardipaws' Against All Odds 

Montmorenja's Naugthy Louie 
Bronn Chernovodny 
Siggen's Strawberry Daiquiri 
Magpie's Irish Hunter 
Montmorenja's Naughty But Nice 
Siggen's Black Phantom 
Cymar's Daydreaming Diego 
Siggen's Urban Legend 
Torefjell's Q-einstein 
Andvol Marshal 
Siggen's Young Corleone 
Bytham Enzo 
Bytham Fame And Fortune 
Siggen's Quartz 

Bojojamile Behind The News 
Bytham Dixie Daisie 
Bytham Elune Whisper Wind 
Bytham Evita 
F-l Adorable Gee Gee 
Siggen's Candy 
Stompen's Pamela 
Dragonjoy Winner Of My Heart 
Lejregård's I'm Midtnight Sun 
Bytham Fel De Flores 
Fairydust's Alice In Wonderland 
Bytham Carmelita 
Bytham Fearless Teardrop 
Sacaron Up-to-date 

1 
2 

 
4  
5 
6 
7 
8 

  
  

11 
  

13 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Shepados Hot & Gentle
 


