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Aktivitets kalender for NWCK 2021
- Dato ikke fastsatt - Kynologikurs Vestlandet
- 05.06 Spesialutstilling Sandefjord Melsomvik, Viken
- 04-05.09 Jubileumsutstilling Melsomvik
- 04.09 Jubileumsmiddag Melsomvik
- 18.09 Corgiens Dag Værhaug gård, Viken
- Kynologikurs høst dersom behov
- Okt-21, Dobbel spesialutstilling, Vikersund
Styret tar forbehold om endringer i aktivitetskalenderen av smittevernhensyn.
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Sommer- sol og spesialutstillinger!
Sommeren banker på døren og forhåpentligvis går vi både varme- og smittefrie tider i møte.
Det har vært en krevende tid for mange med lite sosial kontakt. Det håper jeg vi ser slutten
på, selv om vi nok ikke skal rydde vekk håndspriten med det første.
Mange har savnet å delta på aktiviteter med hunden sin, men nå er det muligheter. Norsk
Welsh Corgi Klubb har flere storcert å dele ut også i år. Vi arrangerer derfor flere
spesialutstillinger i tillegg til de to som allerede var planlagt. Jubileumsfeiringen skulle
foregått på Morokulien i år, men på grunn av smittesituasjonen valgte vi å flytte utstillingen
til Melsomvik. Jubileumsfeiringen skjer derfor i Melsomvik 4 og 5 september med planlagt
sosialt arrangement fredag 03. Så sett av hele helgen! I tillegg til utstillingen blir det
festmiddag og sosialt samvær lørdag, og som nevnt også fredag. Stedet vi skal være på har
både hotell, leiligheter og fine uteområder- og de er hundevennlige.
Vi må fortsatt belage oss på noen smittevernrestriksjoner i hva vi kan gjøre sammen og
hvordan, men jeg er helt sikker på at vi klarer å ha det hyggelig sammen- også når vi
overholder meter’n. Med stadig flere som er vaksinerte øyner jeg også håp om at vi kan la
munnbindet ligge igjen hjemme.
Koronapandemien har stanset en del av aktivitetene i klubben i første halvår, men jeg synes
likevel vi sammen har fått til en del. Vi har avholdt årsmøte med stor oppslutning fra hele
landet, og vi har til nå avholdt teoridelen av kynologikurset. Begge deler er avholdt digitalt
med stor suksess. Det er selvfølgelig en fordel at alle har møttes digitalt over lengre tid nå
og er vant til å møtes på skjerm hjemmefra. Noe av dette skal vi ta med oss også etter
pandemien, men det er klart noen ganger er det best å treffes fysisk.
Ut over sommeren og høsten skal vi ha flere utstillinger, vi skal ha praktisk del av
kynologikurset og vi skal ha Corgiens Dag.
Jeg håper jeg ser mange av dere på arrangementene i klubben, og at dere alle er med å feire
jubilanten med å jubilere på skikkelige corgi-folks vis.
God sommer alle sammen!
SiljeK
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Vi håper alle corgivenner kan ta mange flotte bilder av corgiene sine i
vakker Norgesnatur, og sende inn til Corgipost, gjerne med en liten
historie om hva man har gjort og hvor man har vært.
Vi ønsker fortsatt mer stoff til Corgipost, og ber om at dere sender inn
historier og bilder som vi kan sette på trykk. Det er mange som legger
ut bilder på Facebook i diverse Corgi-grupper, men ikke glem at vi
trenger bidrag til bladet vårt også.

Se også hjemmesiden vår WWW.CORGI.NO for oppdatert info om
hva som foregår i Corgi-verden.

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

5

Silje Kathrine Bjarkøy – leder
Jeg heter Silje Kathrine Bjarkøy og bor i Lunner kommune på Hadeland sammen med
mann og hunder. Jeg har i hovedsak Welsh Corgi Cardigan, men også en liten Schipperke
har funnet veien hjem til oss. Jeg er oppdretter under kennelnavnet Duomatix og er aktiv
utstiller, men har også trent lydighet og noe bruks. Hovedinteressen er utstillinger, du finner
meg ofte i nærheten av en utstillingsring.
Jeg har hatt corgi siden 1987. Da fikk jeg en Welsh Corgi Pembroke, siden har det vært
corgi. I 2007 fikk jeg min første cardigan.
Jeg har mye erfaring med organisasjonsarbeid både i jobbsammenheng og privat. Pr i dag er
jeg ordfører for NKKs representantskapsmøte. Jeg har også hatt verv som viseordfører og
jeg har vært medlem i NKKs disiplinærsystem. I tillegg hatt rollene som leder, nestleder og
styremedlem i flere hundeklubber.
Av yrke er jeg journalist. Jeg jobber som programleder og produsent i Nyhetsmorgen i
NRK.
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Per Erling Eek – Nestleder
Jeg heter Per Erling Eek er 69 år og er blitt valgt til nestleder i NWCK.
Ble kjent med Welsh Corgi Pembroke for første gang i 1984, da min familie ble eier av
AMY LOVE fra Kennel Stompen.
I dag bor jeg på Sørumsand med Synnøve M. Eek og vi har 3 vidunderlige Welsh Corgi
Pembroke.

Bjørn Erling Løken – styremedlem
Gift med Christine Sonberg
Autorisert på raser i gr 1,2 og 9.
Oppdretter på flere raser gjennom mange år: mops, fransk bulldog, boston terrier, welsh
corgi, schipperke, dvergpincher m.m.
Oppdretter og eier av årets hund (Bamsevinner) i Norge og Belgia.
Har dømt over hele verden fra Russland til Australia.
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Annja Larsen – styremedlem
Jeg heter Annja Larsen og bor i Mo i Rana, med 2 barn, 4 hunder, en katt og en kjekk
mann. Født og oppvokst med hund hele livet. Med en far som var godkjent instruktør for
redningshunder og hadde to godkjente lavinehunder. Eplet faller ikke så langt fra stammen.
Fikk tidlig i livet en dobermann hann fra Kennel Strolls, og herfra startet min egen
hundekarriere. Å få seg en dobermann hann som førstegangshund, er ikke for de som ligger
på latsiden. Det ble fire flotte dobermann som bodde i vårt hus og som jeg konkurrerte
aktivt med i bruks, lydighet og utstilling, i inn og utland.
Selv er jeg er godkjent instruktør, har canis grunnkurs og er godkjent figurant for alle
mentaltester i Norge. Har i flere år sittet som leder i brukshund utvalget i vår lokale
hundeklubb. Hvor jeg var vært meget engasjert i årene før jeg fikk barn.
I 2016 gikk min siste dobermann bort og jeg hadde tidlig bestemt meg for at Corgi skulle
bli min rase. Jeg ønsket fortsatt en arbeidshund, men i mindre format.
En Corgi ble fort til to Corgier. Jeg kan ikke si annet enn at jeg aldri harvangret på dette
valget!
I tillegg til mine to Corgi frøkner Sofia & Åse, så har jeg to pensjonerte dvergpinscher
frøkner på 11 og 12 år.
Min historie er lang og kjedelig å skrive om.
Møter du meg rundt utstillingsringen, så kom å si HEI ☺
Klem Annja Larsen
Kennel Art & Craft
Mo i Rana
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Anita Bjørnstad – styremedlem/kasserer
Min rolle er kasserer i styret og det har jeg vært siden 2015.
Vi har to pembroke i familien:
Kikki som blir to år i september og Olivia på snart fire måneder.
Jeg bor på Kolbotn, som ligger like sør for Oslo.
Vi er så heldig å ha mange flotte turområder ved sjøen og i de mange skogsområdene vi har
i nærområdet.

Inger-Lise Rokstad – styremedlem
Mitt navn er Inger-Lise Rokstad og jeg bor på Setskog i Aurskog Høland kommune i Viken
fylke. Jeg bor sammen med 3 Pembroke og 1 Cardigan.
Den første Pembroke corgien kom i 1974 og det ble fort flere. Jeg har alltid hatt dyr hele
livet, alt fra høner til hunder. I 1977 fikk jeg godkjent kennelnavnet Magpie og første kull
så dagens lys. I 2018 kom det en Cardigan inn i flokken og hun har beriket flokken med
sine klovnefakter.
Hundene fyller mye av dagen og utenom dem, så klirrer jeg flittig med strikkepinnene.
Dette er min fjerde periode i styret i Norsk Welsh Corgi klubb, og jeg takker for tilliten og
ser fram til et spennende år i arbeid for klubben og rasene.
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Nina Holm – 1.varamedlem
Jeg heter Nina Helene Holm jeg er 35 år og bor i Larvik kommune i Vestfold, har 4 barn og
er gift med Andrè, sammen har vi kennelnavnet Chilja.
I 2011 fikk vi vårt første Australian Shepherd kull, og 10 kull har det blitt.
Med Aussiene har jeg drevet med litt av alt, litt lydighet, litt agility, litt bruks, og ganske
mye utstilling.
I 2013 tok jeg første gang kontakt med min oppdretter av min Welsh Corgi Pembroke, for å
spørre om jeg fikk kjøpe en valp. Så i 2019 så kom Siggen’s Lollipop *Tuuri* til oss, så
interessen for rasen har vært der lenge. Og læringskurven har vært bratt takket være en
fantastisk oppdretter.
Nå har jeg vært så heldig å bli varamedlem i raseklubben vår, og jeg takker ærbødigst for
tilliten, og jeg skal gjøre mitt beste til å bidra med å videreføre den gode jobben klubben
gjør. Vi ses!

Henriette Vangen Østvang – 2.varamedlem
Jeg heter Henriette Vangen Østvang og bor i Ringsaker kommune nærmere sagt Stavsjø,
sammen med min samboer Stian og våre 5 Cardigan's. Jeg er født og oppvokst med masse
hund og oppdrett, så dette har blitt en livsstil og lidenskap på alle plan. Har siden jeg var
8år ønsker meg en cardigan etter jeg så disse på utstilling sammen med min mor. Når jeg
skulle konfirmeres fikk jeg valget mellom hest eller Cardigan, denne gangen valgte jeg
hest. Men etter en god del år og skolegang kjøpte jeg min første Cardigan i 2015. Dette ble
starten på min oppdretterkarriere, kennel HenniHenka's. Vi er veldig aktive på utstilling og
på turer i skog og mark!
Jeg er så heldig og har blitt varamedlem i klubben (styrets representant i corgipost)! Jeg
takker så mye for tilliten og håper jeg kan bidra med noe positivt i klubben! Håper vi ses en
dag!
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CORGIENS DAG 2021.

Den 18. september går Corgiens dag av stabelen
på Wærhaug gård. Planleggingen er i startfasen og
det vil bli aktiviteter som er tradisjon og litt nytt.
Håper at riktig mange setter av denne dagen
kalenderen og tar turen til Wærhaug gård
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Nami – Cardigarden’s Unicorn. Foto: Silje Kveane
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Kanto – Cardigarden’s World Of Warcraft på fjelltur.
Innsendt av Torun Mosby Larsen

Panda - Fastfoot’s Pringle Innsendt av Monica Sylstad
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Torefjell’s S-Gizmo Innsendt av Ellen Singsaas

Lykke – Welincha’s Gatsby Girl
Innsendt av Bente Espevold
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Helmuth – Siggen’s Odyssevs Innsendt av Ole Martinus Scheen

Helmuth på hjemmekontor
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Helmuth

Foto: ukjent
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Misty leker med storesøster. Misty er valp etter Siggen’s Candy. Innsendt av Liv og
Tore fra Kolbotn.

Misty vil leke litt til…..

Må hvile litt etter masse lek…… 😊
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Nami (Cardigarden's Unicorn) er busatt på Sørlandet, men er med meg til heimbygda mi,
Kaupanger, på vestlandet kvar gang eg reiser heim på besøk. Då blir det fjelltur på dagtid, og
snacks på kvelden i form av strupe, tørket okselunge eller margbein på Nami, og vin og
sjokolade på oss "voksne" tobeinte. Desse bilda er frå påska, når me var ein tur vestover. Om
du vil sjå meir frå oss, ta gjerne ein liten titt innom min instagram @namithecorgii.
Bilder og tekst frå Silje Kveane.
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Nami (Cardigarden's Unicorn)
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CANDY’S VALPER (SIGGENS O-KULL)

Parring av Siggens Illuminator (Rex) og Siggens Candy ga 5 flotte valper 28.februar 2020.

Her er valpene 7 uker gamle, Helmuth og Misty til venstre, deretter Ronja, Olivia og
Othello (øverst).
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Her er samme gjengen over 1 år senere, plassert i samme rekkefølge som på valpebildet,
takk for fine bilder fra eierne! Noen av hundene vil få prøve seg i utstillingsringen i år, det
blir spennende!
Gry Moen og Richard Gjersøe
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En tid jeg aldri vil glemme, tenk at jeg fikk oppleve dette!
Alt fra parring, fødsel og de første 8 ukene i valpenes liv. Jeg har vært med på så mye, og
blitt så glad i de små pirajaene.
Tusen takk for tilliten, Jorunn og Einar, Kennel Cardipaws!
Takk for jeg fikk være med på hele prosessen, og takk for at dere åpnet huset for meg alle de
gangene jeg ville komme på besøk. Det har vært en utrolig flott, lærerik, spennende, rørende
og fin opplevelse. Jeg gleder meg til å følge valpene videre og se de vokse opp. Dette er et
minne jeg aldri vil glemme!
Valpene er etter Cardigarden’s World og Warcraft og Corgi Na Volge Ulaturman.
Torunn Mosby Larsen

Mamma med sine søte små
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Guttaboyz

Jentegjengen
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10 tips til valpekjøperen:
Når du endelig har bestemt deg for å kjøpe hund
er det mye å tenke på. Her er noen tips til hva du
bør tenke på når du skal kjøpe deg en firbent
bestevenn!

Info hentet fra NKK sine hjemmesider.
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Båndtvang
I Norge er det båndtvang i perioden fra og med 1.april til og med 20.august.
Dette er for å beskytte bufe og vilt i en periode hvor de er ekstra sårbare.
tillegg til den nasjonale båndtvangen er det mange kommuner som har
utvidet båndtvangen.
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På NKK sine sider, www.nkk.no/kart/, kan du sjekke om din kommune har
utvidet båndtvangen.

Norge er et langstrakt land med ulike behov, derfor gir hundeloven den
enkelte kommune lov til å utvide båndtvangen i egen forskrift, under gitte
betingelser.

Info hentet fra NKK sine hjemmesider.
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Ikke etterlat hunden din i en
varm bil.
Hvert år utsettes hunder som er etterlatt i biler for
overoppheting, noe som fører til store lidelser og i verste fall
død. Kanskje er det ikke nødvendig å ta med hunden hvis du
bare skal ut en snartur? Som regel har den det bedre hjemme
enn i en varm bil.
Dersom du må ta hunden med og forlate den i bilen, så parker i
skyggen og ha vinduene åpne slik at det blir god ventilasjon. Husk at
solen flytter seg, og at det raskt kan bli for varmt også i en bil som
ikke står direkte i solsteken. Mange tilfeller av overopphetinger av
hunder i bil skjer faktisk i overskyet vær, fordi eieren da ikke er så
oppmerksom på faren for overopphetning.
Husk at dyr, som mennesker, har behov for mer drikke når det er
varmt. Skal du ut på en litt lengre tur, bør du alltid ta med en ekstra
flaske vann til hunden og en skål den kan drikke av. Hunder svetter
ikke på samme måte som mennesker, og blir derfor raskt varme. I
verste fall kan din firbente venn få heteslag.
Den hyppigste årsaken til alvorlig overoppheting, er at luften inne i
bilen mettes med vanndamp. Dyr kvitter seg med varmeoverskudd
blant annet ved å pese. Når luftfuktigheten blir høy minker effekten
av pesingen, siden fordampningen (som avkjøler dyret) hemmes.
Dersom hundens kroppstemperatur blir for høy, kan den få alvorlige
skader i hjernen, hjertet, tarmene, leveren og nyrene, og kan i verste
fall dø.
Dersom du ser en hund som sitter innesperret i en varm bil, og ikke
kan lokalisere bilens eier, må du kontakte politiet.
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2020
CARDIGAN

Hannhund
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10

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

28/5
25/5
21/3
10/2
10/2
9/1
9/2
8/2
6/1
5/1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

Tispe
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

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

2020
PEMBROKE
Tispe

Hannhund
1
2
3
4
5
6
7
7
7
7

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

34/5
22/5
18/4
12/3
10/3
9/1
8/2
8/2
8/2
8/2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

42/5
27/5
26/5
23/4
15/4
14/3
14/4
13/4
11/2
8/2
8/3
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NORSK WELSH CORGI KLUBB
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1414 Trollåsen

