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O jul med din glede 

 

Vi er heldige! Heldige som har corgi, enten det er pembroke eller cardigan. Livet er aldri 

kjedelig med en corgi i hus. Vi blir minnet om at livet er gøy, at det er lov å le og at det er 

mye moro å finne på. Vi må bare tenke litt annerledes. Akkurat som corgien lar heller ikke 

corgiklubben seg stoppe av utfordringer. Vi tenker også litt annerledes og finner en vei. 

«Hvert fe er sin herre lik», pleier han jeg bor sammen med å si. Kanskje er det noe i det. 

Corgiklubben har arrangert fem spesialutstillinger i løpet av året, i en både annerledes og 

vanskelig tid. Det er et stort ansvar å arrangere på en trygg måte med hensyn til smittevern. 

Det har vi klart, og vi hadde det gøy! All ære til de som arrangerte. Jeg er stolt over å lede 

en klubb med flotte medlemmer som stiller opp, enten som arrangører, dommere, utstillere 

eller heiagjeng. Tusen takk til alle. Vi skal ta med oss alt dette inn i 2021 og fortsette som 

corgier gjør, nemlig med sprell som sørger for at humøret holder seg på topp. 

 

2021 er ikke et hvilket som helst år for Norsk Welsh Corgi Klubb. Klubben er 50 år og da 

er det naturlig med feiring. Vi skal feire med flere arrangementer. Vi skal blant annet 

arrangere dommerseminar, spesialutstillinger, corgiens dag og vi skal holde kynologikurs. 

Å være oppdretter er en ansvarsfull oppgave. Corgiklubben krever av sine oppdrettere at du 

har gått kurs og fra og med 2021 også at de deler informasjon om valpekullene. 

Informasjonen er anonym, men viktig for klubben i det videre helsearbeidet med rasene.  

  

Når bladet kommer ut håper jeg det nærmer seg at julefreden kan senke seg og at alle får se 

sine nære og kjære til jul. Ingenting er viktigere enn å ta vare på hverandre og være rause 

med hverandre – og selvfølgelig å ta vare på hundene.  

     

Til slutt benytter jeg anledningen til å ønske alle en god og fredelig jul, takke for det gamle 

og samtidig ønske det nye året velkommen. 

 

Corgihilsen  

Silje K  
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Se også hjemmesiden vår WWW.CORGI.NO   for oppdatert info om 

hva som foregår i Corgi-verden. 

 

 

Redaksjonen ønsker alle en riktig 

God Jul og et Godt Nyttår  

 
 

 

Har dere forslag til innslag i Corgipost, så send inn forslag til mailen 

vår: 

corgipost@corgi.no 
 

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

 

 

http://www.corgi.no/
mailto:corgipost@corgi.no
mailto:corgipost@corgi.no
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Henriette Vangen Østvang har trådt inn i redaksjonen i Corgipost etter Susann Bryn. 

 

De personene som ikke ønsker gjenvalg eller vil gi seg, gir beskjed til valgkomiteens 

leder: rita@wilberg.info 

 

I følge Norsk Welsh Corgi klubbs lover skal fristen for innsending av 

kandidater til valg være valgkomitéen i hende/poststemplet 4 uker før 

årsmøtet, dvs senest 23.2.21. 

Valgkomiteens innstilling og andre kandidater til valget skal være 

medlemmene i hende minst 2 uker før årsmøtet. 
 

mailto:rita@wilberg.info
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God jul og godt nytt år 
    ønskes alle våre corgivenner 

 

 

 

NJV-17, NUCh, SUCh Siggens Candy 

NJV-11, NUCh Stompens Pamela  

 

 

Hilsen Gry Moen og Richard Gjersøe 
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Jula 2020. 

Kennel Magpie ønsker alle valpekjøpere og 

corgivenner en God Jul og et Godt Nytt År. 

 

Wyn Wendel’s Rosalis Wilma, 

N UCh Magpie’s Irresistible Kira, 

Luna, 

Welcop’s Taryn (Thiro). 

 

 

Kennel Magpie, 

Inger-Lise  Rokstad, 

Vennvollbakken 8, 1954 Setskog. 

Tlf. 995 39 332 

inger-lise@rokstad.org 

http://www.magpies.no 
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Julefortelling 

- Fortsettelse fra i fjor…. 
 

Mange corgier har en meget viktig avtale med alvene, en avtale de er   

veldig stolte av. Når alvene har behov for ridedyr, stiller 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 her i verden, men det hadde vært mye verre om ikke 

alvene – og corgiene – 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 mange år red Adrian og Aaron med sine gode venner alvene Argon og 

Elenwe. Den store Ondskapen med sine stormskyer ble gang på gang 

tvunget tilbake, men aldri utslettet. Aaron var med årene blitt mer moden og 

tryggere på seg selv, og ble ikke lenger slått ut av Ondskapens påvirkning. 

Aldri mer opplevde han å miste kontrollen og stupe mot jorden, uendelig 

trist, som han gjorde den første gangen han deltok i stridene. Nei, han hadde 

styrken og kjærligheten til alt som levde, som gjorde ham immun mot 
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negative tanker. Han og Elenwe steg opp i luften sammen med andre corgier 

og alver bevæpnet med sine magiske lysstaver igjen og igjen – alltid beredt 

til innsats. 

 

Mellom alle slagene var Adrian og Aaron helt vanlige corgier som levde 

fredelig sammen med menneskene sine, akkurat som alle andre hunder. Og 

av og til konflikter med en bulldog som bodde borte i veien. Slik gikk årene, 

med vanlige liv hjemme, og med heltedåder og store bragder sammen med 

alvene.  

 

En dag sa Adrian til Aaron: «Jeg er ikke bra. Det er noe som vokser inne i 

meg, og nå skal vi av sted til dyredoktoren for å finne ut hva det er.» «Kan 

jeg få være med?» spurte Aaron. «Ikke i dag, bror. Men jeg skal fortelle deg 

alt når jeg kommer hjem igjen.» Og så hoppet Adrian inn i bilen til 

menneskene. 

 

I over to timer holdt Aaron øye med veien fra sin faste plass i vinduet. Da 

bilen kom tilbake og Adrian og menneskene kom ut, syntes Aaron at Adrian 

virket så liten, og menneskene så alvorlige. Aaron løp gjennom hundeluken 

i døren og bort til de andre. «Hvordan går det med deg, bror – hva sa 

dyredoktoren?» Adrian svarte. «Jeg er ikke ung lenger, men heller ikke så 

gammel. Og jeg blir kanskje ikke så gammel heller.  Det var dårlige 

nyheter.»  

Menneskene så alvorlige ut og snakket om at Adrian ikke skulle lide og 

oppleve smerter. Det virket som om de hadde tatt en beslutning. Dagene 

gikk langsomt, og Adrian sov mye.  

Aaron ville så gjerne at Adrian og han skulle leke som de alltid hadde gjort, 

men Adrian orket ikke så mye lenger.  

 

«Ja, så er dagen kommet», sa menneskene med tårer i øynene. «Nei, ikke i 

dag heller.» sa Adrian langsomt på spørsmålet han ventet fra Aaron. «Dette 

må jeg gjøre alene. Vet du hva Aaron? Jeg har alltid vært så glad i deg, bror! 

Helt fra den dagen da menneskene kom med deg som myk, liten valp.  

Det var alltid oss to. Men nå må du være sterk.»  

«Jammen du har alltid beskyttet meg mot Bølla Bulldog nede i veien her, og 

lært meg alt om å ri med alvene og kjempe mot Ondskapen. Hvorfor sier du 

nå at jeg må være sterk? – Jeg er så glad for livet sammen med deg som det 

er!» Så tidde Aaron og så spørrende på Adrian. 
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«Ja, det er farvel, bror. Ta godt vare på deg selv.» sa Adrian mens 

menneskene løftet ham varsomt inn i bilen. 

I dagene som fulgte gikk Aaron rundt og lette etter Adrian – overalt. Ikke 

ville han spise, ikke leke og heller ikke sove.  

Noen uker senere kom menneskene fra dyredoktoren med en liten pappeske. 

Inne i den var det en urne som menneskene behandlet med stor respekt. 

Noen dager senere gikk de alle ned til det gamle epletreet og gravde et hull i 

gresset der de plasserte urnen.  

«Du forstår nok ikke dette Aaron – hva dette er. Men Adrian var en god og 

kjærlig venn, og vi vil alltid huske ham.» Så pakket de jorden godt til, så det 

ble en liten forhøyning der urnen var gravd ned. De stod der en stund og 

holdt om hverandre. «Men – jaja – livet går videre.  

 

Kom da, lille venn Aaron. Kanskje vi har noe ekstra godt til deg til 

middag?» Men Aaron ville ikke spise – ikke i dag heller. På natten gikk han 

ut gjennom hundeluken og satte seg ned i ensomhet oppe på den nye 

jordhaugen ved det gamle epletreet. Så strakte Aaron snuten mot den 

månelyse nattehimmelen og ulte sørgmodig. All sorgen og savnet etter 

Adrian bare måtte ut. 
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Litt etter litt begynte Aaron å spise igjen. Men han gikk alltid raskt og 

lydløst forbi gjerdet der Bølla Bulldog bodde når de gikk tur. Det var ikke 

noe morsomt lenger å erte den kraftige erkefienden – ikke uten Adrian.  

En natt noen måneder senere våknet Aaron plutselig – alvene kalte på ham! 

Han løp ut hundeluken og ned i haven. Der stod de gode vennene hans 

Argon og Elenwe og hilste ham gledelig velkommen.  

De satte seg ned i gresset ved siden av Aaron og strøk ham kjærlig. «Vi ser 

graven til en kjær venn og vi vet hvilken tung sorg du bærer om gamle 

Adrian, og din sorg er vår sorg. Men vi trenger nok en gang din hjelp – 

Ondskapen bygger opp igjen. Vi kan vente stormskyer når som helst. Vi ber 

deg derfor om å bli med oss.» 

Lykkelig over gjensynet lot Aaron seg føre over til alvenes verden under 

lysbuen som Argon og Elenwe skapte. Alt føltes så riktig og godt under den 

strålende lysbuen som omfavnet dem.  

I alvenes verden var det selveste Alvedronningen, den klokeste av alle alver 

som møtte dem. «Vær hilset, modige corgi med det store hjertet» sa hun og 

neide grasiøst. «Din hjelp er ønsket og høyst nødvendig. Vi står overfor en 

stor fare, fordi Ondskapen har nådd en styrke vi aldri har sett tidligere. Det 

er ingen tid å miste, og dere må alle raskt av sted for å møte trusselen.  

Argon, du rir med din nye venn corgien Victor. Ta godt vare på ham.»  

 

Over seg så de skarer av alvekrigere ridende gjennom natten på corgier i 

lange og disiplinerte rekker, og alle alver var bevæpnet med de magiske 

lysstavene.  
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Stridene mot stormskyene var lange og harde. Lenge så det ut til at alvene 

og corgiene ville tape. Flere alver og corgier måtte trekke seg ut av striden 

fordi de ble overveldet av triste tanker.  

Men langsomt og innbitt klarte de andre å tilintetgjøre de aggressive 

stormskyene – en etter en. Ondskapen trengte inn overalt i Aarons sinn, fant 

svake punkter og skrek: «Adrian er død! Adrian er død! Du kunne ha reddet 

ham!» Men Aaron beholdt hele tiden fokus og nektet seg selv til å bli trist 

av all den negative energien rundt seg.  

 

Han var tryggheten selv og bar Elenwe dypere og dypere inn i det piskende 

regnet og de sterke vindene, mens lynene flerret luften rundt dem.  

Elenwe på Aaron og Argon på Victor klarte til slutt å kjempe seg inn til 

sentrum av den voldsomste stormskyen, og ble kastet frem og tilbake av de 

sterke kreftene. Der satte Elenwe og Argon lysstavene sine på full styrke og 

blåste Ondskapen i alle retninger i et enormt lysglimt – totalt utslettet!  

 

Himmelen var med ett stjerneklar og fredelig. 

 

Rekker av alver og corgier landet etter seieren, og ble tatt imot av en lettet 

Alvedronning og hennes rådgivere. «Jeg fulgte dere alle i tankene, og 

spesielt dere to Elenwe og Aaron. Jeg er så stolt av måten dere bestod denne 

uvanlig sterke opplevelsen – gratulerer til dere begge!»  

Aaron som var bustete i pelsen av alle de elektriske utladningene, regnet og 

vindene i stormskyene, var synlig stolt av de rosende ordene fra selveste 

Alvedronningen. 

«Jeg vil gjerne gi deg en gave som takk – en innsikt som de færreste blir 

forunt.» fortsatte hun og tok et skritt til siden.  

 

Der stod Adrian omgitt av det samme gylne, praktfulle lyset som alvene!  

Så vakker og fredelig, og lykkelig. Aaron ble først stående noen sekunder 

helt forstenet. Så løp han frem til Adrian og rundvasket ham i ansiktet og 

løp rundt og rundt ham i yr glede over gjensynet!  
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Etter denne frydefulle gledesleken, så lykkelig over å se sin bror igjen, 

stoppet plutselig Aaron. «Du gikk fra meg, sa han. Jeg er helt alene. Hvem 

skal hjelpe meg nå når jeg møter på skumle Bølla Bulldog nede i veien? Og 

alt det vi gjorde sammen. Hvem skal jeg leke med nå? Hvorfor gikk du fra 

meg?» Aaron var nesten litt bebreidende. Adrian så smilende på Aaron.  

 

«Her er det mye å svare på. Kan vi begynne med Bølla Bulldog? Fordi jeg 

husker ham som litt av en utfordring når vi gikk forbi haven hans. Frem og 

tilbake, vi på den ene siden av gjerdet og han på den andre siden. Så farlige 

som vi var, og så sinte! Men vi tre er faktisk gode venner her i alvenes 

verden.» 

«Vi er hva?» utbrøt Aaron. «Er vi venner her i alvenes verden? Men vi er jo 

så sinte på hverandre hele tiden. Og så er vi venner her? Og hvem er «vi»?» 

«Med «vi» mener jeg selvfølgelig de store sjelene til deg, meg og Bølla 

Bulldog.  

Etter at jeg kom hjem, altså hit, ble jeg gjenforent med min store sjel – jeg 

er ett – og det vil du også være når din tid er over på jorden.» «Jeg tror deg 

ikke», sa Aaron. «Bølla Bulldog er bare slem og dum. Hvorfor skal vi 

liksom være venner her hos alvene?»  

«Vel, først og fremst fordi det ikke finnes ondskap her hos alvene. Unntatt 

når stormskyene kommer og alvene og corgiene må jage dem vekk. Og fordi 

vi som sjeler alltid har mye å lære, om godt og ondt, om kjærlighet og 
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ondskap, hva det vil si å være rik og fattig – ja, om alle de kontraster som 

finnes i livet på jorden. Vi skal lære oss om alle sider ved livet, for å forstå 

livet. Alt dette tar mange liv av erfaring. Og så må du spørre deg selv: Om 

du skal ut på en lang og utfordrende reise der du vil oppleve mye vanskelig, 

hvem vil du helst ha med deg på denne turen?» 

«Det er jo opplagt», sa Aaron. «Det må jo bli én som jeg kan stole på og 

som jeg er trygg på vil være der for meg når det blir tøft.» «Og nettopp fordi 

du og Bølla Bulldog er så trygge på hverandre, valgte dere å legge ut på 

denne reisen til jorden sammen. Og jeg også, så lenge jeg var der.»  

«Mener du at jeg skal dra tilbake til Bølla Bulldog og fortelle ham at vi 

egentlig er gode venner? Jeg tror virkelig ikke at jeg rekker å fortelle ham 

det før han har tygget meg i fillebiter!» «Ja, det har du helt rett i», sa Adrian 

og lo. «Det er ingen mulighet for at noen har fortalt Bølla Bulldog om det vi 

nå har snakket om. Men du må bare tro meg. Og når du kommer tilbake til 

menneskenes verden, må dere to bare fortsette å spille de rollene dere har 

valgt. Bare konflikter og massevis av bjeffing. Om dere ikke velger å endre 

adferd – vi har alltid et valg. Men når dere begge to kommer tilbake hit, vil 

dere forstå.»  

 

Adrian fortsatte. «Du har vært her i alvenes verden mange ganger for å 

kjempe mot Ondskapen og stormskyene, men du har kun sett en liten del av 

hva som er her hos oss. Men en dag vil du huske – alt – at det er dette som 

er ditt virkelige hjem! Og kjære bror, jeg har aldri forlatt deg, du er aldri 

alene. Jeg er din venn på den andre siden av sløret, en trofast sjelefrende 

som vet alt, og som alltid vil benytte denne kunnskapen til beste for deg. Jeg 

er den som kommer til deg om natten i dine drømmer, og løser opp 

spenningene fra den foregående dagen og gir deg fred.  

Jeg er samvittighetens røst som hjelper deg å svare på dine dilemmaer og 

tvil. Jeg er stemmen som hvisker til deg i skumringstimen at du er fantastisk 

og fortjener hele verdens kjærlighet. Du er perfekt, og du har alltid vært det. 

Jeg er den tålmodig lyttende sjelen som venter på dine spørsmål, og vil 

besvare alle dine tanker og gåter, som du kanskje ikke helt forstår selv. I 

meg finner du en hjelper som bare vil deg vel. Husk tilbake til de tidene da 

vi var sammen her i alvenes verden som store sjeler, før vi vendte tilbake til 

menneskenes verden – sammen eller hver for oss – igjen og igjen i et nytt 

liv for å lære. Men jeg må minne deg om dette: den frie viljen tilhører deg 

alene – jeg kan ikke ta beslutningene for deg. Og jeg ber deg så inderlig. 

Lær deg å lytte. Pust dypt, slapp av og lukk øynene, og fjern deg fra verdens 

mas og jag. Fordi du er ikke alene fysisk. Da kommer jeg til deg og sier: 
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«Jeg elsker deg. Hva kan jeg hjelpe deg med?» Fordi jeg alltid er hos deg. 

Dette er betingelsesløs kjærlighet, og du har tilgang til denne kilden – alltid. 

Jeg er der for deg. Vi er ikke jordiske individer med en åndelig opplevelse, 

men åndelige sjeler med en jordisk opplevelse. Ikke sammenlign individer, 

og ikke sett dem i rekkefølge etter jordiske kriterier. Fordi alle individer 

fortjener å bli betraktet som det de er – unike sjeler som fortjener respekt for 

deres unike karakter.» 

 

Adrian så på Alvedronningen et øyeblikk. «Hva er meningen med livet på 

jorden? Alvenes dronning ga meg svaret: Å lære seg å være lykkelig. En 

viktig del av dette fantastiske begrepet er takknemlighet. Legg merke til alle 

dine velsignelser og legg vekk dine begredeligheter og skuffelser, fordi du 

har lært og ikke lenger behøver å dvele ved disse. De tilhører ikke deg 

lenger og er ikke lenger en del av deg – ikke hold fast ved dem. Se mot 

horisonten og videre hen – i deg bor rike muligheter. Og det er du 

takknemlig for. Bruk tiden vel, for din læretid i menneskenes verden er ennå 

ikke over.» 

 

De neste timene tilbrakte Adrian og Aaron sammen under de gamle 

eiketrærne, i lyset fra alvenes fakler. Aaron ville fortelle Adrian om alt han 

hadde opplevd etter at Adrian ble syk og døde. Men Adrian sa alltid med et 

vennlig smil at han visste. «Jeg var hos deg hele tiden, observerende men 

aldri dømmende. Bare med uendelig og betingelsesløs kjærlighet. Jeg vet 

alt. Og jeg er så glad i deg.» 

 

Tiden for oppbrudd kom. Elenwe ba Aaron om å forberede seg på å dra 

hjem til menneskene. «Vi vil følge deg tilbake og se til at alt er vel. Og vi 

vil kalle på deg når tiden er inne. Det vet du.»  

Aaron nikket og sukket. «Men vet du hva bror?» sa Aaron i samme øyeblikk 

som Argon og Elenwe hevet armene for å skape den magiske lysbuen som 

ville føre dem tilbake til menneskenes verden. «Jeg har fremdeles dårlig 

samvittighet fordi jeg gjemte yndlingsballen din den gangen!» Adrian så 

opp og smilte. «Åh ja, som jeg lette, det husker jeg godt! Men husk hva jeg 

sa», minnet han Aaron om, omgitt av det gylne lyset. «Vi er i menneskenes 

verden for å lære oss å være lykkelige. Legg bak deg alt som er bagateller i 

det store bildet, og se over horisonten!» Og så var Aaron tilbake i haven. 

Snart ville solen stå opp til en ny dag. Han så et øyeblikk vemodig på 

Adrians jordiske grav før han gikk opp til huset. 
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Aaron gikk tur med menneskene sine, og de nærmet seg det frykteligste 

stedet i denne verden – gjerdet og eiendommen der Bølla Bulldog bodde. 

Aaron så at bulldog’en holdt øye med veien, og at han fikk øye på dem.  

 

Med et brøl stormet kraftige Bølla Bulldog rett mot dem, og kolliderte mot 

nettinggjerdet så det nesten brast! Aaron løp mot Bølla Bulldog der han stod 

og frådet av raseri bak gjerdet, og slikket ham raskt på snuten. 

 

«Husk at vi egentlig er gode venner, Bølla. Du må bare se mot horisonten 

og videre hen, og én dag vil du forstå!»  

Bulldog’en datt ned på stumpen av bare overraskelse over Aarons ord og så 

veldig forundret ut – så forundret som bare en bulldog kan se ut.  

Corgien ristet seg, snudde og gikk fornøyd tilbake til menneskene sine. 

 

Innsendt av Bjørn Paust Range 
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Corgien som er svart på ryggen er Siggen’s Emily «Emma»,  og valpen er 

Arctic Corgi’s Alexander «Hjalmar».    

 

Innsendt av Anna Sandbakken og Gunn Andersen. 
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Bytham Gimli  Innsendt av Tine-Marie Hofstad 

 
 

 

 
Siggen’s Dixie.  Foto: Hilde Røtterud 
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"Mor...har du sett hva som stod i Corgipost?" 

 

På bildet: Christmas Candy iz Byrshiunovogo Kraju.  

Innsendt av Bente Espevold 
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Louie og Figo på tur. 
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Fine hunder og gode venner som koser seg i naturen. Louie og Figo. 
 

 
 

Bildene av Louie og Figo er sendt inn av Marianne Myklebust Myrstad. 
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Cardigardens World Of Warcraft, aka Kanto.  

Innsendt av Torunn Mosby Larsen 

 

 
God jul fra Grace.  Innsendt av Siv Høystad 
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Dantyllew Exclusive gjengen koser seg i snøen.  Innsendt av Siv Høystad 
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Georgi er en aktiv gutt som er med på det meste og er nysgjerrig på verden.  

Han er 4 mnd og bor i Trondheim. 

 

Innsendt av Stephanie Beathe Bang 
 

 



 
33 

 
 

Gray Shadow Nala Nebula Tessa aka Fusilli, en rød/hvit pembroke tispe som 

eies av Emily Klareng.  Fusilli er 7 mnd gammel. 

 

Innsendt av Espen Klareng. 
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Valpen Ben        Innsendt av Viktor Hjallar 

 

 
 



 
35 

          
Korolevstvo Gornih Psov DENALY ~ Dima 

 

 

 
Dima, Epic, Akira, Forrest og Hope 

 

 

 
Wixi, Hope, Forrest og Dima 
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Dima, Akira og Forrest 

 

 
Alle bildene av Dima, Akira, Forrest, Epic, Wixi og Hope er sendt inn av Henriette Vangen 

Østvang. 
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Welincha’s Eternal Flame of Love 

 

 
Welincha’s Noble Nessie 

 

 
Amansi Valentine 
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Welincha’s Racy Cat og Bertley Indian Summer 

 

 

Bildene av Welincha’s Eternal Flame of Love, Welincha’s Noble Nessie, Amansi Valentine, 

Welincha’s Racy Cat og Bertley Indian Summer er innsendt av Silje Marie Belgen. 
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Cardigardens World of Warcraft aka Kanto.  Innsendt av Torunn Mosby Larsen. 
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Endring i NWCKs krav til oppdretterne fra 01.01.2021 
 
NWCK har visse krav til oppdretterne som vil stå på klubbens oppdretterliste 

og benytte seg av valpeformidlingen. Dette er innført for flere år siden, men vi 

ser nå behovet for å gå gjennom at alle faktisk fyller kravene. I tillegg innfører 

vi egenmelding av alle valpekull fra og med januar 2021. Det innebærer at 

oppdretterne som vil stå på klubbens oppdretterliste og bruke 

valpeformidlingen må fylle inn egenmelding for alle kull.  

 

Egenmeldingen skal kartlegge eventuell fødselsproblematikk for rasene. 

Informasjonen i egenmeldingen er anonymisert. Det vil si at svarene vises 

statistisk.  Det vil altså kun være mulig å se hvem som har svart, ikke hva den 

enkelte oppdretter har svart. Resultatene skal brukes i helsearbeidet og 

presenteres i et oppdatert RAS.  

Obligatorisk egenmelding innføres fra 01.01.2021.  

 

Hva skjer om man ikke fyller kravene for å stå på oppdretterlisten? Da blir 

man fjernet fra listen og får ikke bruke valpeformidlingen. Den enkelte kan 

etter en tid be om å komme tilbake på listen og benytte seg av 

valpeformidlingen.  

  

Oppdretterne må selv dokumentere at kurskravene er fylt. Klubbens vil også 

avholde kynologikurs slik at oppdretterne har mulighet til å fylle 

kompetansekravet.  

 

Det blir et informasjonsmøte om dette 20.01 2021. Møtet blir på nett med 

påmelding på epost i forkant. Styret i klubben og klubbens RAS-komite vil 

svare på alle spørsmål om dette i møtet.   

 

NWCKs krav for å stå på oppdretterlisten:  

-FCI godkjent kennelnavn 

-gjennomført NKKs oppdretterskole eller NKK kynologikurs 

-fylle ut egenmelding for hvert kull 

-må ha gyldig medlemskap i NWCK 

-må være bosatt i Norge  

 

For styret i NWCK,  

Silje K Bjarkøy 
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Kennel Cardigarden 

 

 
 

Bakom navnet kennel Cardigarden står Helge og Mimmi Momrak, samt vår 

datter Vilde Momrak, som ble corgifisert i ung alder.  

 

Vi fikk vår første cardigan welsh corgi i 2004, og dermed var det gjort.  

 

Undertegnede har alltid vært hundegal, jeg både vokste opp med, og har i 

voksen alder hatt hunder av ymse slag, både jakt, gjeter, vakt, trekk, og diverse 

blandingshunder.  Den første hunden jeg husker i barndommen var en blanding 

av buhund og border collie, og en kløpper på harejakt (!)  

 

I godt voksen alder begynte jeg å tenke på den neste hunden som skulle 

komme i hus. Den skulle være av medium størrelse, og ikke være jakthund.  Så 

langt hadde jeg kommet i mine funderinger.  Jeg snuste stadig på ymse raser, 

men det sa liksom ikke «klikk», inntil jeg en dag gjorde noe jeg aldri pleide å 

gjøre; å sette meg foran tv’n midt på en blank ettermiddag.  
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I ettertid har jeg tenkt at det var skjebnen som prikket meg på skulderen. Jeg 

skrudde på Animal Planet, og akkurat da startet en rasepresentasjon av en rase 

som for meg var ukjent: Welsh Corgi Cardigan.  En oppdretter i England kom 

vandrende over grønne enger med 12 cardigan svinsende rundt seg. 

Presentasjonen rullet videre, og innen programmet var over var jeg hektet.  

Dette ble starten på en intens interesse for rasen, og bare få uker senere så jeg 

cardiganvalper annonsert, og de var til alt overmål kun 2 timers kjøring unna.  

Veien dit ble kort, og i 2004 kom vår første cardigan i hus.  På den tiden fantes 

det kun 2 oppdrettere av rasen i Norge, hvorav denne 

oppdretteren hadde sitt første kull; Ingvild Ruud ved 

kennel Immes.  

Immes Aida Alvedans ble starten på interessen for 

både utstilling og avl.  2 år senere fikk vi vårt første 

kull hvor vi beholdt en tispevalp.         

   

                                                                 «Aia» 

 

En grisekald februardag i 2007 satte vi kursen mot Sverige, og ble møtt av Ulla 

Therman med en rød pelsball på armen. Pelsballen ble vår første hanhund; 

Smultronbackens Kummin. 

 

 

Omtrent ett år senere gjentok vi prosessen, men 

denne gangen med kurs for Danmark, til 

Marianne Jensen ved kennel Hashfan, og 

Hashfan Linedance Girl, kalt Line, kom hjem 

med oss. Line skulle med årene vise seg å bli 

selve dronningen i oppdrettet vårt. En vakker 

tispe med stor personlighet, og hun ga mange 

vakre avkom. 
 

 

 

 

 

Aia og Line ble starten på to linjer som jeg avlet atskilt i mange år.  

Pr i dag er de både tipp- og tipptipp oldemødre, og etter hvert har jeg krysset 

disse to linjene med spennende resultat. 
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I 

 

I 2010 tok vi turen til Finland, til kennel Trafox, og 

vår neste store personlighet kom i hus; Trafox 

Storm And Fire, kjent som Tord.  
  

 

 

 

 

 

Hvilke egenskaper setter du pris på hos rasen? 

 

Jeg gleder meg mye over at de er så våkne, og alltid 

på nett med eier. De er så på tilbudssiden hele tiden, og veldig intelligente og 

lettlærte.  De er trofaste på tur, har lite jaktlyst og holder flokken. De er sosiale 

og utadvendte, og er med på det meste.  

Og ikke minst: de har AV-knapp 

Hvilke hunder har dere i dag? 

 

Her har vi en hel gjeng, fra gamle Tord som går i sitt ellevte år, til yngstemann 

Dennis på 6 mnd, Cardigardens Bumble Bee.  

I mellom de to har vi Cardigardens Greenhouse Rock (Lexi,9), Cardigarden`s 

Penny For Your Thoughts (Penny, 5), Cardigarden`s Vagabond King (Clyde, 

2,5), Cardigardens VoteCatcher (Bonnie 2,5) (i skrivende stund på «ferie» på 

vestlandet) Cardigarden`s XoXo (Lisa 2), og Cardigardens Astrantia Snowstar 

(Astra 1)   

Vi eier også Akhela Ella (1) og Cardigarden`s Wish Upon A Star (Stella, 2år) 

som bor hos fòrverter.  
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Hvorfor startet dere med oppdrett?   

 

Kort oppsummert; jeg ble bitt av basillen, og 

synes det er like spennende med hvert eneste 

kull; å se om jeg har fått til forbedringer fra 

forrige generasjon, om jeg har gjort en god 

kombinasjon.  

  

Hvor mange kull har dere hatt?  

 

I skrivende stund håper vi at corgikull nr 29 blir 

født ved nyttårstider.   

 

 

 

Har du opplevd noen resultater som oppdretter som du er ekstra stolt over?  

 

Eksteriørmessig har jeg fra starten av vært veldig opptatt av å forbedre front og 

beinstamme, for der har det vært et stort forbedringspotensial i mange linjer. 

Jeg er stolt over at de hundene jeg har i dag er av bedre kvalitet enn de jeg 

startet med, spesielt i den ene linjen, og sånn sett har jeg nok gjort noe riktig 

under marsjen.  
 

 I utstillingsringen har vi mange gode resultater å se tilbake til, men om jeg 

skal trekke frem en enkelt utstilling må det være da eier Elisabeth C. Waksvik 

reiste over til England for å delta på Crufts med Cardigarden`s Found My 

Nemo. Det var ulidelig spennende å sitte hjemme, og vente på meldinger fra 

ringen..  Jeg fikk melding da Nemo skulle inn i sin klasse, og så ble det helt 

stille veeeeldig lenge.. nervepirrende lenge, før det tikket inn: BHK2..  Først 

ble jeg skuffet, jeg trodde han hadde blitt nr. 2 i sin klasse og var ute av 

dansen, men neida!  Det gikk brått opp for meg at han ble nr. 2 i 

hannhundklassen, kun slått av vinneren! Juhuuiii! Hvilken bragd på Crufts! 

For de uinnvidde; Crufts er en av verdens største og mest prestisjetunge 

utstillinger. Nemo satte brått navnet til kennel Cardigarden på verdenskartet.  

For å si det mildt: Det var GØY!!   
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Men vi har mange flere som vi er stolt over; et lite knippe.. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Ja; å ivareta det rasetypiske, både når det gjelder eksteriør og mentalitet.  For 

meg er det viktig å kjenne tispens både svake og sterke sider, og finne en 

hanne som komplementerer henne. I jakten på forbedringer har vi mange 

ganger importert frossen sæd fra andre land, fra mer eller mindre høyt 

meriterte hannhunder. Å sette opp de riktige kombinasjonene er vel så viktig 

som å plukke ut en nydelig hannhund. Hver eneste kombinasjon er like 

spennende, å være oppdretter er ingen eksakt vitenskap, og kun tiden viser om 

man har gjort gode valg. Jeg kjenner etter hvert mine egne linjer ganske godt, 

og hvilke andre linjer jeg kan få gode kombinasjoner med. Men av og til må 

man ut av den boksen, og prøve noe nytt. I skrivende stund planlegger vi 

import av frossen sæd fra spennende hannhunder i England og Nederland.  

 

Hva er målene deres med oppdrett? 

   

Oj! Et stort spørsmål! Men om jeg skal koke ned et svar, så må det bli at jeg 

elsker rasen, og så langt som mulig vil jeg bidra til å forvalte en gammel og 

fantastisk rase. Jeg anser det som et stort ansvar. Jeg prøver å bringe 

informasjon og kunnskap om rasen videre til valpekjøpere, og i særdeleshet til 

de av våre valpekjøpere som ønsker å bli oppdretter.  

 

 

CG`s Penny For Your Thoughts, No 

Mans Land, Vote Catcher, Man After 

Midnight, og Vagabond King 
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Hvilke planer har dere fremover? 

 

Kortsiktig har vi planer for et par kull ila 2021. Spennende kombinasjoner med 

til dels for oss helt nye linjer. Ellers så håper man jo på at verden kan 

normalisere seg mtp på covid 19, og at det blir tryggere å reise på utstillinger 

igjen. Utstillinger er både spennende, informativt og veldig trivelig; der treffer 

vi igjen mange valpekjøpere, corgivenner og «lidelsesfeller». Vi håper at vi får 

anledning til å se igjen riktig mange av dere ila 2021.  

 

I mellomtiden: 

 
 

Fra alle oss til alle dere: 

GOD JUL og et riktig GODT NYTT ÅR! 
 
 

Mvh Mimmi.  

 

                     

Stafettpinnen går videre til Kennel Siggen.  
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Spesialutstilling Stiklestad  

12-13.september 2020 
 

12 og 13.september avholdt NWCK sine to siste spesialutstillinger for 2020. 

Utstillingen ble avholdt innendørs i lokalene til Stiklestad hundesenter. Dette 

er et helt nytt anlegg, virkelig flott var det. Dommerne disse dagene var Bjørn 

Erling Løken (Kennel Analog) og Anne Indergaard (Kennel Annwn).  

 

Lørdagskveld ble det avholdt fellesmiddag for alle som ønsket å delta. Dette 

var en veldig trivelig kveld hvor latteren satt løst hos alle som deltok! Dette er 

virkelig noe jeg anbefaler alle å delta på fremover. For klubben, det sosiale og 

samholdet oss corgi-elskere imellom.  

 

Jeg ønsker virkelig å takke klubben for alle 5 spesialene vi har hatt i år, og for 

den innsatsen dere har gjort! Tipptopp har det vært.  

 

Hilsen Henriette V. Østvang  
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Corgi - så mye mer enn en liten hund 
 

Året 2020 er snart over. Det har vært et veldig spesielt år som har bydd på 

mange utfordringer, men allikevel har vi klart å oppnå mange av de målene vi 

hadde satt oss dette året. Noen av de målene vi hadde satt oss var å teste 

hundenes bruksegenskaper og mentalitet.  

For oss er rasen Corgi Pembroke mye mer enn en liten kompis man går tur 

med. For oss er dette en rase som elsker å jobbe og den elsker å få nye 

utfordringer. Corgiene er lettlært og gjør hva som helst for å få en godbit.  

Dette er en av de tingene vi elsker med denne rasen, da vi begge to har 

engasjement for lydighet og brukshund. Vi trener hundene våre opptil flere 

dager i uken, og dette året har vi også tatt det et steg lenger og fått noen gode 

resultater.  

Som oftest startet utdanningen i lydighet med Bronsemerket. Dette er en 

nybegynner prøve for nye ekvipasjer i lydighet. Denne prøven består av 

lineføring, dekk fra holdt, innkalling fra sitt, stå under marsj og enkeltdekk i 1 

minutt.  

I vår tok begge to denne prøven med våre Corgi-jenter – Züe og Haffi. Vi 

bestod denne prøven med god poengsum og bestått i alle øvelser.  

Det neste målet vi hadde satt oss var å ta Ferdselsprøve. Dette er en prøve som 

består av tre deler, tilgjengelighet, lydighet og vesentest. Her må man bestå 

første del 1 for å kunne å videre til del 2, og del 2 for å gå videre til del 3.  

Dette er en prøve som gir hunden en tittel, BH-VT.  

Vår lokale hundeklubb – Norsk Schäferhundklubb avdeling Indre Østfold, 

arrangerte en sommercup i lydighet som vi var med på for å få 

konkurransetrening og trening til Ferdselsprøven.  

Helgen 23-25. september var det klart for «testhelg» i klubben som består av 

forskjellige tester/prøver som går på å teste hundens mentalitet- og 

bruksegenskaper. Forskjellige tester er: Funksjonsanalyse, karaktertest, 

ferdselsprøve, utholdenhetsprøve og NKK kåringsprøve. Hvis dere lurer på 

hva de forskjellige prøvene går ut på – kan dere se dette på NKK sine sider.   

Vanligvis er det de store brukshundrasene, som Schäferhund og Rottweiler 

som tar slike tester.  

Denne helgen var det over 40 startene til de forskjellige testene, hvor 4 av 

disse var Corgier.  

Når vi kommer gående med disse små dvergene våre får vi en del morsomme 

blikk og kommentarer fra disse «brukshundfolka». Da er det ekstra morsomt 

når alle 4 corgiene ender opp med bestått resultat i de prøvene de var med på.  
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Züe og Silje tok ferdselsprøven, Carina og Haffi tok ferdselsprøve og 

funksjonsanalyse, og de to andre Corgiene, Valli og Kettu tok karaktertest.  

 

Neste nivå i lydighet er lydighetsprøve klasse 1. I år har Silje debutert i denne 

klassen med sin andre hund – Mini. I denne klassen kan man oppnå 

Sølvmerket ved å få godkjent poengsum. 

Målet nå er å trene videre i denne klassen og starte noen konkurranser. Carina 

og Haffi skal også begynne å trene til denne klassen.  

I tillegg blir det flere ferdselsprøver og tester på flere av våre corgier i 2021.  

Vi ønsker å formidle at disse små dvergene våre kan brukes til så mye, og alle 

kan trene og delta på slike prøver/tester. Hvis man ønsker å lære mer om 

lydighet, finnes det mange forskjellige kurs man kan være med på, som en 

starthjelp.  

For oss gir dette masse glede sammen med våre hunder. Det er med på å skape 

et tettere bånd med hundene våre og hundene får brukt både hode og kroppen.  

Vi håper flere har lyst til å prøve dette med sine Corgier.  

 

Om det skulle være noe dere lurer på er det bare å ta kontakt.  

Med vennlig hilsen  

Silje Marie Belgen og Carina Hesjedal Skjellum 
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Corgi og Agility 

 

Vi er et ektepar, Victoria Ulvang og Kjell Arne Ulvang, som bor i Kristiansand 

og er lykkelige eiere av to fantastiske corgier, Amy på 17 mnd og Fifi som har 

passert 2 år.  I tillegg til en utstilling i ny og ne, litt rally lydighet,  er det 

agility som er en stor lidenskap. En skulle kanskje ikke tro at en corgi med sine 

korte bein er spesielt egnet til agility,  men den klarer seg faktisk utmerket.  

Har lest at den i USA er på listen over de 10 mest egnede hunder. 

  

 
Fifi og Amy under trening. 

 

Vi begynte for alvor vinteren 2019/2020 å trene, høsten i Kristiansand, og 

senere utover vinteren innendørs i Arendal. Det var ikke vanskelig å se 

hvordan Fifi bare elsker agility,  og en blir i riktig godt humør av å se hvor 

glad hun er både under trening og i konkurranser. 
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På Bø i Telemark debuterte hun i konkurranse, klasse 1 den 15.02.2020,  og til 

vår store overraskelse slo hun til med et feilfritt løp, andre plass og napp i 

første forsøk.  

 
 

Deretter ble det en lengre stopp, først Korona og så brakk Fifi tåa under lek 

med ball.  Vi har allikevel rukket å delta i 6 stevner og på disse 6 stevnene har 

hun klart å oppnå tre napp både i agility og agility hopp og er nå klar til å 

konkurrere i klasse 2, nest høyeste nivå. 
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På disse seks stevnene har hun klart 5 første plasser, 2 andre plasser, 3 tredje 

plasser og 3 napp i begge øvelsene, agility og agility hopp,  og som nevnt, 

rykket opp til klasse to. 

 

 
  

Vil også nevne at som forebyggende tiltak for å unngå skader trener vi flere 

forskjellige øvelser 3 til 5 dager i uka for å aktivere og styrke kjerne-og 

støttemuskulaturen samt rene styrkeøvelser som gjøres ved hjelp av 

forskjellige balanse puter. Her har vi fått en fantastisk veiledning og hjelp av 

Mari som driver Atletisk hund. 
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Vi gleder oss til fortsettelsen og snart er den minste, Amy, også gammel nok til 

å delta i konkurranser.  Hun har nok ikke den helt samme «driven» som Fifi, 

men til gjengjeld gjør hun så å si aldri feil. 

 

 
 

 

 
 

Det blir spennende,  og vi er veldig stolte av de begge to og de beriker helt 

klart livet vårt. 

 

Hilsen Victoria og Kjell Arne Ulvang 
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Morris (Immes sexy n'inoit) deltok på stevne på Horten hundeklubb  

Rally Lydighet Kl 3.   Fikk en 4 plass med 187/200 poeng. 

Hilsen Bente Evensen 
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Magpie’s Irish Hunter deltok på sitt første Agility stevne helgen  10-

11.10.20 på Eide og Fræna hundeklubb.  

Lørdag han fikk en disk og en 2.plass i Agility klasse 1 med en feilfri runde 

med napp.  

Søndag fikk han to 2. plasser i Agility hopp klasse 1 , begge var feilfrie 

runder med napp.  

Han ble også regionsmester i Agility hopp liten.  

 

 
 

 
Innsendt av Maren Valdal. 
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Resultater fra agilitystevnet på Eidi 10. okt 2020, i regi av Eide og Fræna 

Hundeklubb med Morten Holmen som dommer: 

 

Yoshi (Imme's Winner Takes It all): 

- Agility klasse 3 løp A: disk 

- Agility klasse 3 løp B: 1. plass 

 

 
 
Innsendt av Annemarie Van Den Berge. 
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 PARINGER 
 

     Cardigan: 

 
     Far: Martinikkas Bravo Formel 1 

     Mor: Marina Stajnia Magia 
 Forventer blue merle og tricolor valper 10.januar,  
     Henv.: Kennel Lulubelle v /Elisabeth Lærum 
 Sjueveien 35, 3158 Andebu 
 Tlf 412 99 764   kennellulubelle@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kennellulubelle@gmail.com
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Her er bilder av de tre søsknene fra vårt I-kull 18 som er blitt champions i løpet av 
året, samt Karamell. 
Det er : 
N.SE.U.CH. SE JV-18, SE V 18,  Austrian JW-19, Siggen’s Illuminator NBT, eier 
Rita Tilley Wilberg 
N.SE U.CH. Siggen’s Irresistible, eier Rita Tilley Wilberg 
N.U.CH. Siggen’s Intermezzo NBT, eier Arne Berger 
Foreldre til disse tre er: 
Far: INT.N.SE.SF.DK. NORD.U.CH.NW-15, DKW-15 NORD.W-15 SIGGEN’S 
PUSJKIN  
Mor: NORDW-18, NV-18, NORDW-17. NW-17.DKW- N.SE U.CH.17. 
NUCH.DKUCH. SFUCH. SEUCH.NORD.CH. AUS.SUPREME CH.Bojojamile 
Behind The News NBT 
  
N.U.Ch.Austrian JW-19, NJW-19, NW-19 Siggen’s Karamel, NBT, eier Julie 
Wilberg Brandvik 
Far: C.I.B.-HR.SI.RS.BA SE.N.U.CH. NORDW-18, GradiskaW-19 Siggen’s Great 
Gatsby 
Mor: CIB.NORD.DK.CH.NV-15 Siggen’s Queen of Diamonds 
 

 

 

http://n.se.u.ch/
http://n.se/
http://u.ch/
http://n.u.ch/
http://int.n.se.sf.dk/
http://n.se/
http://seuch.nord.ch/
http://hr.si.rs.ba/
http://se.n.u.ch/
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Innsendt av Rita Tilley Wilberg. 
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Dette er Cardigarden`s Vagabond King, kalt Clyde. Han ble norsk champion 

i sommer. 

  

Innsendt av Mimmi Momrak 

 

 



 

 

 

                  

 

 

 
 
  

 
Hannhund Tispe 

 
1 
2 
3 
4 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
 

1 
2 
3 
4 
 5 
6 
 7 
8 
9 

10 
10 
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34/5 
22/5 

 
18/4 
12/3 
10/3 
9/1 
8/2 
8/2 
8/2 
8/2 

 

42/5 
27/5 
26/5 
23/4 
15/4 
14/3 
14/4 
13/4 
11/2 
8/2 
8/3 

2020 
PEMBROKE 

 

2020 
CARDIGAN 

34/5 
27/5 
22/4 
19/4 
18/4 
13/3 
12/2 
11/2 
11/3 
10/2 
10/2 

 

28/5 
25/5 
21/3 
10/2 
10/2 

9/1 
9/2 
8/2 
6/1 
5/1 

Duomatix Tri Me 
Duomatix Latest News  
Cardigarden’s Vagabond King 
Cardigarden’s World of Warcraft 
Lafayette Cymraq Ci  
Analog Cc V For Vendetta 
Cardigarden’s Man After Midnight 
Cardigarden’s Villi Nikkersen 
Cadial’s Did You Wait For Me 
Analog Cc Fatal Attraction 

Analog Cc Victoria's Secret 
Duomatix Blueprint 
Analog CC Voodoo Doll 
Analog CC Satin Doll 
Analog CC Shady Lady 
Analog Cc At Last 
Kamlow Limited Edition 
Cardigarden’s Unicorn 
Corgi Na Volge Fortune Cookie 
Cardigarden’s Xoxo 
Lulubelle’s Classy Quinta 
 

Siggens Liquorice 
Paco Rabbane Jr Des Salines De 
Goupil 
Bello Rosario’s Foxy Mango 
Siggen’s Intermezzo 
Andvol Sarmat 
Montmorenja’s Pierre Robert 
Torefjell’s Sander 
Siggen’s My Villads 
Magpie’s Irish Hunter 
 Siggen’s Nelson  

Siggen’s Queen Of Spades 
Siggen’s Lollipop 
Siggen’s Irresistible 
Siggen’s Karamell 
Bytham Carmelita 
Dragonjoy Winner Of My Heart 
Chiara Plyushevyi Volk 
Siggen’s Lotte 
Bytham Holi Babsi 
Myklegardens Kahlua Rev  
Stompen’s Pamela 
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7 
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Returadresse: 

NORSK WELSH CORGI KLUBB 

c/o Anita Bjørnstad 

Kvernbakken 31 

1414 Trollåsen 


