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MEDLEMSBLAD FOR 
NORSK WELSH CORGI KLUBB 

Spesialklubb for rasene pembroke og cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  
 
Formann: Ingrid Prytz Ohm  
(fung.)  52762049 (p) 91714996 (m) 
  e-post: alltrade@hesbynett.no 
Sekretær: Anne Ingebrigtsen   

22692208 (p) 90175026 (m) 
 e-post: annecito@online.no 

Kasserer: Eva Kronholm 
  63980209(p) 90618268(m) 
  e-post: sranden@online.no 
Styremedl:  Hanne Tvestad 
  90056889(m) 
  e-post: cymar@online.no 
Varamedl:  Ulf Egil Hansen 
  22158332(p) 91832012 (m) 
  e-post: uegilhan@online.no 
 Varamedl.  Vigdis Løken 
 og styrets repr. 63955252(p) 95052462(m) 
 i Corgipost: e-post: vigdis.loken@c2i.net 
 
 
REDAKSJONSKOMITE: 
  Richard Gjersøe:    64933830 / 41322590 

Vigdis Wærhaug:    63876979 / 95796692  
    Synnøve Miltvedt:  66807777 / 91717019  
 
               
KONTAKTPERSONER: 
Trøndelag: Hanne Tvestad  90056889 
Sørlandet: Anne Christoffersen 41633583 
Vestlandet: Ingrid Prytz Ohm  91714996 
 
 
VALPEFORMIDLER: Ragnhild A.Vig  61171062 / 99618444 

e-post: rastri@online.no 
 
 

 

       CORGIPOST 

kommer ut med  
4 nummer i året 

 
Ca.  Februar 

Juni 
September 
Desember 

 
Neste manusfrist: 

1. juni 08 
 
 

Manusadresse er: 
 

Richard Gjersøe 
Skansevn. 1B 

1445 Heer 
e-post: 

corgipost@corgi.no 
 
 

ANNONSEPRISER: 
 

1/1 side:  kr 200,- 
½   side:  kr 100,- 

1/1 side i alle 4 utgaver: 
kr 600,- 

 
KLUBBENS  

HJEMMESIDE: 
http://www.corgi.no/ 

Klubbens adresse er: NWCK, Postboks 5239  Majorstua, N-0303 Oslo 
Organisasjonsnummer: 981 233 220 
e-post: welsh.corgi@klubb.nkk.no 

Medlemskap koster kr 390,-inkl. medlemskap i NKK 
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Først vil jeg ønske dere alle et godt nytt år – la oss håpe at 2008 
lever opp til forventningene. Her på det forblåste Vestlandet ønsker 
vi ikke mer enn noen uker med vindstyrker rundt flau bris slik at vi 
kan begynne å sette opp den nye driftsbygningen på gården – sterk 
storm og stillas er som kjent ingen god kombinasjon. 

Med dette nummeret av Corgipost kommer også innkalling til 
årsmøte og invitasjon til årsfest – jeg håper så mange som mulig 
kan komme.  

 Ellers så får formannen begynne det nye Corgiåret med å ta 
selvkritikk for å planlegge en vel ambisiøs aktivitetshelg i klubben i 
april. Etter å ha vurdert alle arrangementer som skal finne sted den 
helgen vi hadde planlagt dommerkonferanse og medlemsmøte, har 
styret blitt enige om å utsette medlemsmøtet vårt til lørdag 28. juni – 
dagen før Corgiene bedømmes på NKKs utstilling i Oslo. Vi kommer 
tilbake med mer informasjon om dette i neste Corgipost. 

 Årets gladnyhet så langt er at det blir en fyldig rasepresentasjon av 
Corgiene våre i Hundesport nummer 5. Jeg oppfordrer medlemmer 
som har fine Corgibilder å sende de til meg, slik at vi har størst mulig 
materiale å velge mellom når denne artikkelen skal settes sammen. 

 Ha en fortsatt fin vinter! 

 Ingrid 
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Antagelig er dette siste gangen jeg skriver redaksjonens hjørne. Etter atter 
et antall år trekker jeg meg fra redaksjonen. 
Det har alltid vært hyggelig, og ikke minst sosialt å være med. Alt forandrer 
seg og ting er i utvikling. Ting en ikke driver med til daglig er ikke så lett å 
lære. Når det gjelder dataens verden er den så utrolig stor, men jeg føler at 
jeg klarer å følge med et stykke. Er egentlig fornøyd med det jeg har klart å 
lære ved å prøve, spørre og feile. Men det er så uendelig mye jeg ikke kan. 
Jeg kommer til kort. Derfor gir jeg meg, og gir plassen til de som kan. Jeg 
syntes det er fint at vi kan få med noen yngre krefter også, vi trenger flere 
av de unge med i klubben vår. Skulle ønske at det hadde vært mange flere. 
Kan de skli inn via dataen så gjerne for meg. Det betyr også at det ikke 
lenger er møter, men det meste går på telefon. Ja, så sparer vi tid. Og det 
er viktig i disse dager. Hadde vi bare kunnet spare tid på den måten at vi 
kunne ta den fram siden og bruke den når vi syntes vi trengte den, men 
dessverre.!! 
Det er egentlig skremmende så travelt vi har det hele tiden. Det å ha hund 
betyr at vi må ta oss tid. Og det er både fint og sundt. Så enda engang en 
god grunn til å ha hund. Den trenger oss. Og vi trenger virkelig den. Hadde 
jeg startet dagen med en skogstur, eller hadde jeg gått i skogen etter jobb 
når jeg egentlig bare vil inn å sitte stille? Hadde jeg gått den stille gode 
kveldsturen før jeg legger meg? Her hadde det vel blitt tre ganger NEI. 
Tenk hvor heldige vi er. Det å måtte holde rundt og kose! Det å måtte ta 
noen minutter for å klø og klappe. Og alle de gode svarene vi får på alle 
våre kommentarer. Og hvilke blikk vi får. Tenk å ha noen som er forelsket i 
deg hele tiden, det er da deilig! Og vi elsker jo også våre hunder. Det er 
gode følelser det. Jeg skal ha hund så lenge jeg lever. Sånn skal jeg spare 
min tid. 
Jeg vil takke for meg, og takke for det gode samarbeidet jeg har hatt med 
alle jeg har vært sammen med. Jeg skal ikke trekke meg ut av klubben, vil 
gjerne være med å bidra. Er det noe jeg kan gjøre, så gjør jeg det. Ønsker 
de nye velkommen inn, og lykke til. 
  
                Med hilsen fra Synnøve 
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ÅRSFEST 
 

 

Styret inviterer til årsfest 
lørdag 1.mars 2008, kl 19.15 

(etter avsluttet Årsmøte)  

 
Sted: Oppsal Samfunnshus, Oppsal i Oslo. 

Adr: Vetlandsvn. 99/101. 
Ta av fra E18 ved Bryn/Høyenhall eller fra Abildsø-krysset 

og følg skilting mot Oppsal. Man kan også ta T-bane 
 (Linje 3) nesten til døra. 

  

Kuvertpris kr. 200,- (inkl. drikke til maten) 
Det blir tradisjonell  meny 

laget av festdeltagerne. 
 

Salg av drikke etter middagen. 
Utlodning blir det også. 

         

Som vanlig blir det utdeling av premier for årets bragder. 
        

Påmelding innen 20.feb. til Gry 
tlf. 64933830 eller 41322591 
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I                        
NORSK WELSH CORGI KLUBB 

 

 Lørdag 1. mars 2008 kl. 18.00  
 

Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101, Oslo 
 

DAGSORDEN: 
 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 2. Valg av møteleder. 

 3. Valg av referent og 2 til å undertegne protokollen. 

 4. Valg av tellekorps 

 5. Årsberetning 2007. 

 6. Regnskap 2007 med revisors beretning 

 7. Forslag til budsjett for 2008 

 8. Kontingent for 2009. Forslag kr. 250,-. 

 9. Innkomne forslag fra medlemmene. Ingen forslag mottatt 

 10. Innkomne forslag fra styret. Ingen forslag. 

 11. Valg:   Styremedlem:  Anne Ingebrigtsen - ikke på valg  
 Styremedlem:  Eva Kronholm - ikke på valg 

 Redaksjonskomité: Richard Gjersøe - ikke på valg 
 Valgkomiteens innstilling: Se neste side  

 
Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2008 

 
Vel møtt 

 
STYRET 
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Valgkomiteens  innstilling: 
 
Styret: 
Leder: Ingrid Ohm – på valg for 2 år - ny 
Styremedlem: Ulf Egil Hansen – på valg for 2 år - ny 
Styremedlem: Vigdis Løken – på valg for 2 år - ny 
1. varamedlem: Aase Myrvold  - på valg for 1 år - ny 
2. varamedlem: Knut Wilberg – på valg for 1 år - ny 
 
 Revisor:  
John-Per Haugestad –  på valg for 1 år - gjenvalg 
Varamann: Ragnhild A. Vig – på valg for 1 år - gjenvalg 
  
Corgi Post:  
Heidi Engen Momrak - på valg for 2 år - ny 
Elisabeth Wettre -  på valg for 2 år - ny 
  
 Valgkomité: 
Leif-Herman Wilberg – på valg for 1 år - gjenvalg 
Siri Alnæs – på valg for 1 år - gjenvalg 
Hanne Lystad – på valg for 1 år - gjenvalg 
Varamedlem: Anne Christoffersen – på valg for 1 år - ny 
 
Alle kandidater er forespurt og sagt seg villige. 
 
 
Anne Indergaard   Leif-Herman Wilberg   Siri Alnæs 
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ÅRSBERETNING 2007 
 
1. Medlemmer: Pr 31.12.07: 253 medlemmer (2006: 252) 
 
2. Styret:   
 Formann: Olav Hedne til 23.08.2007 
 Viseformann: Ingrid Prytz Ohm til 23.08.2007, formann  
                                       fra denne dato 
 Kasserer: Eva Kronholm 
 Sekretær: Anne Ingebrigtsen 
 Styremedlem: Hanne Tvestad 
 Varamedlem: Ulf Egil Hansen 
   Vigdis Løken 
 

Revisor:  John-Per Haugstad    
Vararevisor:  Ragnhild Vig 
Redaksjonskomité Richard Gjersøe 

Synnøve Miltvedt 
Vigdis Wærhaug 
Vigdis Løken styrets representant 

3. Regnskapet: Se eget skriv. 
 
4. Møter/utstillinger/aktiviteter: 

Styremøter: Det har vært avholdt 10 styremøter 
 
Utstillinger/aktiviteter: 
29. mars 2007 Årsmøte - Corgipost 2/2007 
2. juni 2007 Oppdrettermøte - Corgipost 2/2007 
16.-17. juni 2007: Utstilling Nes - Corgipost 2/2006 
4. august 2007 Hovedutstilling, Morokulien - Corgipost 3/2007 
1. september Corgiens Dag - Corgipost 3/2007 
29. september             Kurs om blodspor - Corgipost 4/2007     
 
5. NWCK på internett: 
Klubben har n å kjøpt eget domene og hjemmesidene er flyttet til 
www.corgi.no 
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6. Corgipost. 
Corgipost kom ut med 4 nummer. Redaksjonen har som alltid gjort en god 
innsats. Corgipost blir nå også lagt ut på www.corgi.no, ca. 30 dager etter 
at bladet er mottatt i posten. 
 
7. Registrerte hunder ifølge NKKs lister: 
Cardigan: 3 kull - 8 hanner og 9 tisper. Import 7 hunder 
Pembroke: 15 kull - 30 hanner og 36 tisper. Import 1 hund  
 
8. Gullcorgi 2007: 
Welsh Corgi Cardigan:  Immes  Buffy Ballerina 
Welsh Corgi Pembroke:  Siggens Uptown Girl 
 
9. Trønderpokalen 2007: 
Siggens Doffen 
 
10. Veteranpokalen 2007 
Otreks  only in My Dreams 
 
11. Den lilla pris: 
Otreks Only in My Dreams 
Vovselias Queen 
 
12. Den røde pris - Ekvipasjer som har utmerket seg i 
LP/Agility/Blodspor: 
 
Agility:  
Beauty Tessa 
Havstad’s Albin 
Corwells Buddy 
 
Viltspor:  
Aberlee Annie’s Song 
Birkebakken’s Pixie 
 
Lydighet:   
Siggen’s Noble Prince 
For lang og tro tjeneste som gjeterhund: 
Cennards Awela 
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13. Nye champions: 
Cardigan Hannhund:  
Verdidas Frodo 
All Trade Lasting Impression 
 
Cardigan tispe:  
All Trade Intimate Suggestion  
 
Pembroke hannhund:  
New Kid on The Block av Milkcreek 
Leite-Gårds Winnie 
Benfros Jolly Good Chap 
Eidlandsgaards Rocky 
 
Pembroke tispe:  
Anna av Kleve 
Black Autumn Rose 
Craigycor Irish Diva 
Aberlee Annies Song 
Cymars Bring It On 

 
14. Planlagte aktiviteter 2008. 
Årsmøte og årsfest 1. mars 
Dommerkonferanse 27. april 
Utstilling Årnes 21 juni 
Medlemsmøte 28 juni 
Spesialutstilling, Frya Leir 6. september 
 
 
Liste over diverse materiell 2007 vil bli fremlagt på Årsmøtet 
 
 
Ingrid Prytz Ohm   Anne Ingebrigtsen    
 
Eva Kronholm  Hanne Tvestad 
 
Ulf Egil Hansen  Vigdis Løken 
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NORSK WELSH CORGI KLUBB 
      

RESULTATREGNSKAP 2007 
       Utgifter  Inntekter 
Kontingent 2007 45720,00    
Kontingent 2008 18375,00   64095,00 
Corgiutstilling    6955,50 
Fellesutstilling Nes 109710,01    
Oppgjort Nes-utst 2007 3920,00   113630,01 
Corgiens dag    2144,27 
Nyttårsbord 2007  1500,00   
Depositum 2008  1355,00   

Corgipost:       
      Trykking 12650,00    
      Porto  6808,94    
      Annonser -1850,00 17608,94   
Annonse - salg - HS ***)    3450,00 
Kjøp/Salg klubbeffekter    564,00 
Styremøter   2800,00   
Godtgjøring styremedlemmer 4500,00   
Administrasjonsutgifter  13306,00   
Adm porto   5382,00   
Premier   81012,00 *)  
Gebyrer   4591,90   
Renteinntekter    4195,72 
Klubbutstyr **)  5205,50   
Årsmøte   2190,70   
      
      
Overskudd   55582,46     
   195034,50   195034,50 
      
*) Denne utgift er kjøp av premier som vil bli benyttet i flere år fremover. 
**) Denne post var tidligere "Div telt/lagerhytte" og "Varehenger/Campingvogn" 
***) Dette er ingen reell inntekt  - annonsen er betalt i jan 2008 med 6562,50
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BALANSE  2007 

     
     
Beholdning pr 01.01.2007   224630,81 
Kasse   13226,00  
Postbanken - 05302884880 119215,64  
DnBNOR - 16091309908  3020,93  
Svensk postgiro - 234629-4 388,98  
DnBNOR Høyrentekonto - 
51046819334 129764,72  
DnBNOR  Sparekonto 50916310576 9,00  
Krav til SWCK  14588,00  
Gjeldtil NKK     
Overskudd     55582,46 
     
   280213,27 280213,27 
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NORSK WELSH CORGI KLUBB 

    

BUDSJETT  FOR 2008 
     

 RESULTAT 2007 BUDSJETT 2008 
 INNTEKT UTGIFT INNTEKT UTGIFT 
Kontingent 64095,00   60000,00   
Spesialutstillling 6955,50   5000,00   
Fellesutstilling Nes 109710,01   60000,00   
Corgiens dag 2144,27   1000,00   
Nyttårsbord 2007   2855,00 6500,00 8000,00 
Corgi Post - trykking   12650,00   15000,00 
                 Porto   6808,94   8000,00 
                 Annonser 1850,00   2500,00   
Annonser Hundesport 3450,00   4000,00 6500,00 
Klubbeffekter/Corgishop 564,00  2500,00 2000,00 
Styremøter   2800,00   2000,00 
Godtgjøring styremedlemmer   4500,00   5000,00 
Administrasjonsutgifter   13306,00   5000,00 
Administrativ porto   5382,00   7300,00 
Innkjøp premier *)   81012,00 3000,00 8000,00 
Gebyrer   4591,90   1200,00 
Renteinntekter 4195,72     3000,00 
Klubbutstyr **)   5205,50 3500,00 10600,00 
Årsmøte   2190,70     
Uforutsatte utgifter/Kurs       10000,00 
Oppgjør Nes-utst 2007 3920,00  5000,00   
Innkjøp        10000,00 
Brosjyre       10000,00 
Rase - seminar       10000,00 
Dommer konferanse      3000,00 
        
Underskudd/overskudd   55582,46   38400,00 
     
 196884,50 196884,50 153000,00 163000,00 

     
*) Denne utgift er kjøp av premier som vil bli benyttet i flere år fremover. 

**) Denne post var tidligere "Div telt/lagerhytte" og "Varehenger/Campingvogn"  
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Årsberetning 2007 NWCK Trøndergruppa 

 
I 2007 har det vært stille på aktivitetsfronten i Trøndelag. 
Aktiva: 
1 nytt utstillingstelt   2000,- 
1 partytelt    198,- 
2 gamle utstillingstelt  500,- 
Utstillingsbord  500,- 
Sløyfeeske    200,- 
10liters termos   400,- 
Videokamera m/utstyr 4400,- 
Nytt vaffeljern  400,-  
Totalt:    8598,- 
 
Regnskap 2007: 
Kontantbeholdning 01.01.07  1340,50 
Innestående bank 01.01.07  2065,50  
Inntekter: 
Renter      2,00    
  
       3408,00 
 
Kontantbeholdning pr. 31.12.07 1340,50 
Innestående bank 31.12.07  2067,50 
       3408,00 
 
 
Hanne Tvestad 
Sign. 
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Gamle premier til salgs 

 

Vi har et lite restlager av de gamle Luso utstillingspremiene 
(blå) på lager og selger nå disse til innkjøpspris. Dette tilbudet 
er først og fremst ment til de av medlemmene våre som har 
samlet på disse opp igjennom, og kunne tenke seg å 
komplettere det serviset de allerede har fra før. 

  

Det vi har på lager er;            Stk-pris  

63 kaffekopper med skål ……………… kr 50 

88 frokosttallerker 24,5 cm……………. kr 40 

2 middagstallerker ca 26cm i diameter. kr 50 

6 lysestaker…………………………… kr 35 

1 avlangt fat 35x20cm………………….. kr 90 

  

Vi kan ta med premiene på årsmøtet i mars, skal noe sendes 
kommer porto med mer i tillegg. Ta kontakt med formann på 
52752049 eller alltrade@hesbynett.no for å bestille. 
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STEMMESEDDEL 

 
 

På baksiden 

 

 

 

 

 

 

 
Siden kan klippes ut eller kopieres 
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STEMMESEDDEL PÅ VALG 2008 
VED ÅRSMØTET I 

NORSK WELSH CORGI KLUBB 
 
Ved valget stemmer jeg på følgende:        Ja    Nei 
 
Leder: Ingrid Ohm – 2 år – ny    

Styremedlem: Ulf Egil Hansen – 2 år - ny 

Styremedlem: Vigdis Løken – 2 år - ny 

1. varamedlem: Aase Myrvold  - 1 år - ny 

2. varamedlem: Knut Wilberg – 1 år - ny 

Revisor: John-Per Haugestad – 1 år - gjenvalg 

Vararevisor: Ragnhild A. Vig – 1 år - gjenvalg 

Corgipostredaksjon: Heidi Engen Momrak - 2 år - ny 

Corgipostredaksjon: Elisabeth Wettre - 2 år - ny 

  Valgkomité: 

Leif-Herman Wilberg – 1 år - gjenvalg 

Siri Alnæs – 1 år - gjenvalg 

Hanne Lystad – 1 år - gjenvalg 

Varamedlem: Anne Christoffersen – 1 år - ny 

 
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, Postboks 5239, Majorstua, 0303 Oslo. 
Merk konvolutten VALG og skriv avsender på baksiden. 
 
Konvolutten må være oss i hende senest 25.februar 2008. 
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Spesialutstilling for Welsh Corgi Cardigan 

og Welsh Corgi Pembroke  
 

Lørdag 6. September  2008 
 

 
Sted: Frya Leir, Gudbrandsdalen 

 
Dommer: Kari Granaas Hansen, Norge 

 
Vi håper at mange av medlemmene våre kan ta turen til 

Gudbrandsdalen denne helgen. Frya leir ligger i naturskjønne 
omgivelser og er et svært hundevennlig overnattingssted.  

 
Lørdag kveld arrangerer vi felles middag på Frya, mer 

informasjon og påmelding kommer i neste nummer av Corgipost. 
 

Søndagen dømmes Corgirasene på utstillingen til Gudbrandsdal 
Hundeklubb, så det er god grunn til å sette av hele helgen i 

Corgiens navn! 
 

Klubben har reservert rom til gruppepris – for bestilling kontakt 
Frya Leir direkte på 61281130.   http://www.fryaleir.no 
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Priser: 

 
Enkeltrom i menigforlegning: Nok 225,- rom/pr døgn. 
Dobbeltrom i menigforlegning: Nok 320,- rom/pr døgn. 

4/5 mannsrom i menigforlegning: Nok 505,- rom/pr døgn. 
8 mannsrom i menigforlegning: Nok 740,- rom /pr døgn. 

 
Enkeltrom befalsforlegning: Nok 330,- rom/pr døgn. 
Dobbeltrom befalsforlegning: Nok 475,- rom/pr døgn. 

3/4 mannsrom befalsforlegning: Nok 590,- pr rom/pr døgn. 
 

Camping: 
Caravan/bobil: Nok 125,- pr døgn. Inkl. strøm og 3 personer. 

(Nok 30,- pr ekstra person) 
Telt: Nok 100,- pr døgn eks. strøm, inkl. 3 personer (Nok 30,- pr 

ekstra person) 
 

Priser er eks. sengesett. Dette kan leies: Nok 70,- pr sett (inkl. 
håndkle) eller folk kan ta med selv. 

Menigforlegning har 12 rom i totalt, befalsforlegning 15. 
 

Mat priser: 
Frokost: Nok 60,- 
Lunsj: Nok 100,- 
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KENNEL ALL TRADE 
WELSH CORGI CARDIGAN, SKYE TERRIER 

& BORDER COLLIE 
 

 
 

Am Ch Can Ch Sv Ch NordV-07 Shadowalk 
Trademark 

(Ch Shadowalk Make Way For Morgan x Ch Shadowalk Vashon 
Jetsetter) 

 
Mestvinnende Cardigan USA 2003 og far til 30 champions så langt 
i USA og Canada. 
TM skal bo hos oss i to år og vil forhåpentligvis bidra til å styrke 
kvaliteten på rasen både her hjemme og i resten av Europa. 
 

Vi ønsker alle corgivenner et godt 
nytt år! 

Ingrid Prytz Ohm & Per Morten Aarak 
Vatne 

5578 Nedre Vats 
www.alltrade.no 

KENNEL ALL TRADE 
WELSH CORGI CARDIGAN, SKYE TERRIER & BORDER COLLIE 
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”Flora” 

NV-07 NordV-07 All Trade Quit or Double 
(Ch Yardican Trail Dust x All Trade Daffodil) 

 
Flora er jenta vi beholdt fra Sofis siste kull og hun vil ikke å stå i 
skyggen av storebror Tiger ( Nuch Lux Uch NordV-06 AT Lasting 
Impression) som for øyeblikket befinner seg i Belgia. Så på sin 

første utstilling på NKK Hamar ble hun like godt BIR og BIG-3, og 
fulgte godt opp med å bli BIM og Nordisk Vinner i Stockholm noen 

uker senere. 
 

Ellers vil vi få gratulere Petra Matreus og hennes Such AT 
Indecent Proposal med BIR og Norsk Utstillingschampionat på 

NKK Bjerke  
Og 

Ewa Rygier og Pol Uch Fin Uch AT Galaxy med BIM på Polske 
rasespesialen. 

 
På Border Collie fronten har Jenny Damm og hennes Int Ag Ch AT 

Elvis vunnet gull både i lag og individuelt under Nordisk 
Mesterskap i Agility, og Kjellaug Selsaas og hennes Int Ob Ch AT 

Loppa vant laggull under Nordisk mesterskap i lydighet. 
 

Vi planlegger flere interessante kombinasjoner i 2008 
 
 

Denne annonsen ble uteglemt i julenummeret,  

Redaktøren beklager! 
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Stafettpinnen  
 
 

Da er turen kommet til meg, og jeg skal prøve å skrive litt om meg 
og mine corgier. Mitt navn er Hanne Lystad, og jeg bor i Ottestad 
utenfor Hamar. Jeg er oppvokst med hund i familien, og ønsket meg 
egen hund  når jeg flyttet for meg selv. Både min samboer Rune og 
jeg hadde litt kjennskap til Pembroke fra før, og valget falt på denne 
store lille hunden med det strålende humøret. 
 
Vi har nå tre corgier. Vår første, Cennards Awela kjøpte vi fra Siw 
Carlsen og Arild Kristiansen  i desember 98. Hun var ca 6mnd da 
hun kom til oss. Dette var en frøken med masse futt og fart. Jeg 
begynte ganske fort å trene litt lydighet med henne, men hadde ingen 
ambisjoner om konkurranse. Men det ble til at vi startet litt etter 
hvert, og kl 1 ble til kl 2, og kl 2 ble til kl 3. Vi stoppet der for et par 
år siden, men vi har ikke sluttet å trene! Awela elsker å jobbe, og går 
det noen dager uten trening er hun nesten ikke til å ha i hus. Hun har 
nå blitt en gammel dame på 9 1/2 år, og er nesten døv, men det 
stopper oss ikke. Hun er fortsatt med på treninger i hundeklubben, og 
kommandoene 
kommer i form av 
tegn.( Hun har lært 
seg mange tegn i 
løpet av det siste 
året, noe som viser 
at hundene ikke blir 
for gamle til å lære) 
Ellers er Awela 
flink til å hjelpe til 
med mye, og hun 
har trent feltsøk og 
agility, i tillegg til å 
hjelpe til med 
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gårdens kuer. Awela er en stor personlighet som ikke lar seg “pille på 
nesen”. Til tross for at hun er en lydig og flink hund, er det ikke 
hvem som helst hun gidder å jobbe for. Men vet hun at noen kan ha 
en godbit, ja da kan hun vurdere å gjøre som hun blir bedt om. Det er  
mange som har fått seg en 
overraskelse av den 
hunden, det er bare å passe 
nese, fingre, tær osv når 
hun blir litt for ivrig… Jeg 
har hatt mange blåmerker i 
leggene etter at vi har hatt 
en treningsøkt!  
 
  
 
 
Corwels Ayla er Awelas datter født i 2001. Hun er sin mors rake 
motsetning. Hun kan godt ligge inne å sove mens alle vi andre i huset 
er ute. Hun gidder rett og slett ikke å bli med. Men det er en ting hun 
ikke lar gå fra seg, og det er gjeting av gårdens kuer. Ayla er en racer 
på å hjelpe til med kuene på sommerstid, noe noen av klubbens 
medlemmer har fått se når de har vært på besøk hos oss. Ellers liker 
Ayla også godt å gå spor, og hun har så vidt prøvd seg på rundering, 
lydighet og agility. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayla går spor                
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Corwels Buddy er familiens yngste. Han er Awelas sønn født i 2004. 
Han er litt mer arbeidsglad en Ayla, og sier ikke nei takk til å bli med 
på en treningsøkt uansett om det er agility, lydighet, spor, rundering, 
eller gjeting. Han konkurrerer i agility kl 1 sammen med Rune. 
Kanskje vi prøver oss i lp etter hvert. Jeg må ha noe å trene mot for 
at jeg skal være flink nok til å trene!  
 

 
 
 
 
 
 
Buddy i agility-løypa.  
Foto: Geir Ove 
Andreassen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 I tillegg til dette er alle tre stilt ut på utstilling med varierende 
resultat, så allsidigheten er stor.  
 
  Jeg har vært aktiv i den lokale hundeklubben siden vi fikk Awela, 
og interessen for hund har stadig økt. For ca to år siden fikk jeg 
muligheten til å være med på NKK`s trinn 1 instruktørkurs, og har 
etter det hatt flere valpekurs, og et par videregående kurs. Dette gir 
meg veldig mye, og jeg lærer stadig noe nytt. I min jobb som 
veterinærassistent lærer jeg også mye om både hunder og andre dyr. I 
denne jobben ser jeg også nytte av at folk bruker tid på hundene sine, 
og lar de få bruke den hjernen de alle har fått utdelt. Det er  ikke 
mange hunder som får alt de trenger ved “bare” å gå tur i bånd. De 
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fleste blir langt mer tilfredse ved å få oppgaver å løse. Dette i form 
av treninger av forskjellig art. Mitt råd til dere corgieiere (og andre 
hundeeiere) må være å oppsøke en hundeklubb, og lære hva dere kan 
aktivisere hundene deres med!  
 
  Vi som bruker hundene til litt mer enn bare og vise de fram på 
utstilling, har også et stort ønske om en frisk rase. Håper bare at 
corgien  fortsatt holder seg frisk, og at alle oppdrettere tenker på 
dette i tillegg til eksteriør når de avler! Vår yngste hund ser fortsatt 
frisk og sprek ut, men de to andre har slitt litt med helsa opp gjennom 
årene, og det er ikke morsomt.  
 
 Kanskje blir det også her en ny hund med lengre ben etter hvert… 
Takk til Hanne som sendte stafettpinnen til meg, jeg sender den 
videre til Dag Rune Egge. 
 
Hanne Lystad 
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Heisann !! 
 
Hadde bare så lyst til å fortelle litt om meg selv og om 
venninnen min Foxy. Som er en vakker blårev  på nesten 9 mnd. 
Hun bor i hundegården min, og har fått eget hus der.  
Ahhh..tenk å hatt den pelsen hennes !! Må si jeg er en smule 
misunnelig, men på den andre siden er det VARMT med så mye 
pels. I hvert fall om en skal være inne..og selvfølgelig er jeg jo 
det !!! 
Kan tro jeg lurte fælt 
på hva slags vesen som 
var kommet til oss, 
første gang jeg hilste 
på henne. Hun spytta 
og fresa, verre enn 
katten.. Og så 
kjepphøy som hun var 
!! Trodde vist det var 
hun som eide alle saker 
og ting, som JEG 
hadde brukt evigheter 
på å grave ned i hagen. 
Makan til frekkhet.. 
Men, jeg er ikke en 
Corgi for ingenting, og 
fikk satt henne 
skikkelig på plass… Og 
det må jeg si, hun 
lærte fort, til rev å 
være. For bare etter noen dager så skjønte hun at det var 
JEG som var sjefen. Og at det var MINE ting, det som var i 
hagen. 
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Så etter hvert har vi fått et ganske avslappa forhold til 
hverandre..leker og koser oss.. 
Jeg liker å leke ” sisten” , hun er ikke av de raskeste, så det er 
ikke noe problem å fange henne,nei !! Og belønningen min er å 
få dra henne litt rundt på plenen.. Hehe.. Er ikke så artig når 
Foxy ”har`n”, hun får jo aldri tak i meg… Men favoritten er jo 
selvsagt en laaang tur i skogen, sammen med Foxy eller noen av 
de andre vennene mine.. 
 Jeg er så heldig å dele hjem med tre katter også. Ingenting er 
bedre enn når Pus vasker øra mine, sukk…Og så har jeg tatt 
ansvar og vært reservemor når Pus har sluntra unna… 
 Ellers så påstår matmor at jeg er ganske så rampete !! Hørt 
slikt tull ?? Og at jeg er 
verdens beste.. Det 
kan jeg være enig med 
henne i..Og at jeg er 
vakker..selvsagt !! 
Matmor sier forresten 
at nå skal vi virkelig i 
trening, hun har vist 
plukka ut masse 
utstillinger hun vil ha 
meg med på…Å det 
kan jo bli gøy..Tenk så mange nye venner jeg kan få ??? 
Bare matmor slutter med de derre ”sommerfuglene” i 
magen…Skjønner ikke helt hva hun mener, for jeg ser ingen 
fugler jeg. Men matmor virrer litt ukontrollert rundt.. Kanskje 
det er det ??? 
Vel, vi får se…. 
De beste Nytt Års ønsker fra  Yardican Glorious . eller Nelly 
som alle sier. 
  Og fra matmor som har hjulpet meg å skrive. 

Hilde Mathisen 
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To på en gang i Göteborg! 
 
Det hadde ikke mer enn vært jul og nyttår. Det ble bare en arbeidsdag før 
det ble fri igjen.. Allerede på kvelden onsdag 2. januar reiste vi til 
Göteborg. Vi pakket bilen full med seks hunder, vesker, kofferter og tre fra 
familien Wilberg: Julie, Rita og Leif-Herman. Jeg ble den fjerde på to ben i 
bilen. Noe forsinket kom vi av gårde fra meg. Læffen oppdaget etter en 
drøy halv times kjøring at hele hans garderobe hang igjen hjemme. Da var 
det bare å snu. Men endelig i farta gikk turen fint hele veien. De to eldste 
Wilbergene var ikke helt i form. Forkjølelse og hoste plagde dem en del. 
Men det var ingen hindring. 
 
 Vi bodde på et supert hotell med tilknytning til den store messehallen som 
utstillingen ble holdt i. Da vi dagen etter gikk til ringen, kunne vi bare ta 
heisen rett fra rommene, og gå i gjennom noen ganger og dører - og så var 
vi der. Veldig praktisk med tanke på at det var kaldt og nedbør ute.  
Vel framme ved ringen møtte vi kjente fra både Sverige og Finnland. Så 
hyggelig. Den første dagen vår var torsdag og det var internasjonal 
utstilling med Gøran Bodegård som dommer. 
 
Resultater:  
BIR og CACIB til 
Aust.S.Ch.Cuuchin 
Aspenglow (Denver) og 
BIM til Multi CH. og 
superveteran Otreks Only in 
My Dreams (Nelly). Se 
bildet. 
 
2. beste hannhund med 
certifikat ble Siggen’s 
Doffen. 
I tispeklassen ble Aust.S.Ch. Cuuchin Born To Enchant (Nissa) nr. 2 med 
CACIB. Certet og tredjeplass gikk til svenskene ved Jycklarens Asta, eier 
Helena Gråfalk , mens nr. 4 ble norske S.Ch. Otreks Northern Star (Star). 
Både Denver, Nissa, Doffen og Star eies av Rita Wilberg. 
Etter at vi var ferdig, ble det dekket bord ved ringen med deilig sild, oster 
og mye godt. Det ble den store ringen for både Julie og meg. Nelly inn i 
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veteranringen. Der ble vi ikke tatt ut, men gøy var det. Julie gikk inn til 
gruppen med Denver. Det ble dessverre ingen plassering der heller. Da 
hadde vi to dager til rådighet. Meningen var at vi skulle ”gjøre byen”, men 
dessverre var ikke Rita i form. Forkjølelsen tok overhånd og senga var best. 
Noen ganger må man bare gi etter for naturen. Læffen som skulle dømme i 
fire dager MÅTTE bare være i form. (men det var han ikke). Det går 
tydeligvis an å gå på viljen.  
Julie som er student på tannlegehøyskolen, hadde eksamen i sikte. 
Samvittighetsfull som hun er, var det mye lesing som skulle gjøres. Hun 
var min romkamerat, og jeg må si jeg var imponert da hun sto opp ca. kl 
7.00 for først å gå i svømmehallen og senere trene, før hun tok fatt på 
lesingen.  
Fredag kveld ble vi tre norske damene invitert på restaurant på Liseberg 
hotell. Vi feiret minst to ting. Marie Ingemarsson og Ch. Igro’c Star Trek 
”Pepper” var blitt årets mestvinnende svenske pembroke – gratulerer! Men 
egentlig ble han slått av norske Aust.S.Ch.Cuuchin Born to Enchant 
”Nissa”, men ettersom bare den ene eieren, Rita var medlem av den 
svenske corgiklubben, og ikke den andre, Åse Myrvold, ble ikke hennes  
resultat tellende.  

 
Vi feirer Nissa og Pepper 

 
Vi feiret også Camillas, tredje generasjon Granlund/Sjøstrøm som fersk 
corgieier, sin fødselsdag som var dagen etter og hennes bryllup som 
nettopp hadde funnet sted i Skottland i all hemmelighet og i 
middelalderstil. 
Lotta Bostrøm, som jobbet på hotellet, hadde forhandlet seg fram til en 
veldig hyggelig pris for oss. Det var champagne og kanapeer. Etterpå tre 
retters middag. Vi var 10 jenter som skravlet, lo og skålte.      
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Søndag var det utstilling igjen. Det ble igjen et hyggelig gjensyn med både 
cardiganfolk og pembrokefolk. Denne dagen var det også internasjonal 
utstilling og i tillegg svensk vinnerutstilling. Med Liz Cartlegde som 
dommer. Hun likte godt de norske hundene. Så moro var det for oss når de 
fire første i tispeklassen var norske og det ble dobbeltseier igjen i 
hannhundklassen, bare omvendt fra torsdagen.  
PLASSERINGER: 
BIR med CERT og CACIB til Siggen’s Doffen. Nest beste hannhund ble 
”Denver” med resCACIB. 
BIM og vinner av tispeklassen ble ”Nissa” med CACIB. 
Superveteranen ”Nelly” ble 2, Star ble 3 og 4 med CERT ble Siggen’s 
Ayla.  
Både Doffen og Nissa fikk titlene SV-08. 
 
  Enda en gang ble det gjort i stand et bord med mat. Det ble så hyggelig. 
Der vi hadde ringen var det et rom utenfor med fire sofaer som vi plasserte 
i en ring med bord i midten. Der satt vi om hverandre både nordmenn, 
svensker og finner fra begge miljøene. Svenskene var også godt 
representert med hensyn til generasjoner. Familien Granlund/Sjøstrøm/var 
ikke mindre enn fire ledd. 
 

   
Fire generasjoner                                        Rita T. Wilberg og  
Granlund-Sjøstrøm                                     Margaretha Widin til høyre 
 
Så ble det den store ringen igjen for Julie og meg. Hun med Doffen i 
gruppen, og jeg inn med Nelly som vanlig. Nelly ble plukket ut, men ikke 
plassert. Doffen derimot ble både plukket ut og plassert. Det ble en 
5.plassering. Veldig bra og veldig morsomt å være        
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tilskuer. Det var et fantastisk arrangement. En utrolig flott hall. I alt var det 
12000 hunder med på alle fire dagene. Det var også fine luftemuligheter for 
hundene. Et universitet i nærheten hadde store plener og gangveier som vi 
benyttet. Det ble en del snø også, så vi holdt hundene ganske rene til tross 
for at vi bodde midt i byen.  
Hotellet vi bodde på hadde også en del å by på. Foruten svømmehall og 
treningssenter var det flere barer. Med stort og smått 8 spisesteder. På 
lørdagskvelden valgte vi en i 23 etasje. Både maten og den fine utsikten var 
fantastisk. 
  
Synnøve       
 
Flere bilder fra sammenkomsten på søndagen: 
 

   
Cardigan og pembrokefolk            Den finske delegasjonen 
i god samtale   

 

                   Lisbeth, Tommy og Julie
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 My dogs & cats live here, they're here to stay. 
 You don't like pets, be on your way. 

they share my home, my food, my space 
this is their home, this is their place. 

 
You will find dog & cat hair on the floor, 

they will alert you're at the door. 
they may request a little pat,  
a simple 'no' will settle that. 
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It gripes me when I hear you say 
'just how is it you live this way? 

they smell, they shed, they're in the way..' 
 WHO ASKED YOU? is all I can say.. 

 
They love me more than anyone, 
my voice is like the rising sun, 

they merely have to hear me say 
'C'mon , time to go and play' 

then tails wag and faces grin, 
 they bounce and hop and make a din.  

They never say 'no time for you', 
they're always there, to GO and DO. 

 
and if I'm sad? They're by my side 
 and if I'm mad? they circle wide 

 and if I laugh, they laugh with me 
 they understand, they always see. 

 
so once again, I say to you 

 come visit me, but know this too.. 
 

My dogs & cats live here, they're here to stay. 
You don't like pets, be on your way. 

they share my home, my food, my space  
this is their home, this is their place.. 

 
------------ Author Unknown 
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Candy  (Westglen Will It Be Me) 
 
Hun kom til oss en kald marsdag I 1996 fra Glenda Cook ,Australia. 
Candy importere vi sammen men Anne Indergaard. 
Hun var en fantastisk mor til valpene sine (22 valper i alt).Selv når  
valpene ble voksne, ble de behandlet som om de var valper. 
Hun var sjefen over alle og det viste hun ettertrykkelig men 
rettferdig. 
 
Candy bodde hos oss stort sett hele tiden og hun satte sitt preg. 
Kom det besøk til oss så fikk de høre en historie på hennes vis. 
Gud vet hva hun sa. Men det var alltid høyt og tydelig. 
Det fins avkom etter Candy stort sett over hele verden,takket være 
Anne. 
 
Det er en plass som 
er tom etter henne og 
en lyd som mangler. 
Candy døde hos 
dyrlegen 
21.desember 
2007.Hun ble 13 år. 
 
 
Åse og Finn   
(Kennel Cimaith) 
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Valpetreff i bakhagen 
 

Etter mange stille år er det nå Annwn valper i distriktet, og de kan jo 
ikke fungere uten støtte fra "gamlemor sjøl".- tror hun.  Så for å 
forberede dem for livet og livet i utstillingsringen, så invitertes det til 
valpetreff i bakhagen hos oss.  3 valper etter Annwn Tequila og 
Trengate Mardi Gras og to etter Aberlee Annies Song og samme 
pappa møtte.  To bor litt for langt unna til å delta slik midt i uken. 
Det var trivelig å se at både valper og eiere fant hverandre fort.  I 
bekmørket sprang og hoppet og lekte de,- dvs valpene,  før vi koblet 
på og startet alvoret.  Først over en kaffekopp i Snekkerstusætra, 
siden ute i garasjen. Etter en time totalt var de små helt utslitt og 
nektet å konsentrere seg noe mer.  Men det var nyttigt, så vi 
planlegger flere treff utover vinteren og våren.   
 

 
 
På bildet ser dere i første rekke Tone og Whoopsie-Daisie, Lena og 
Winnie.the-Pooh, bak står Gunnar med Xmart Timian, Trude med 
Xalvie og Kristin med Xmart Kamille. " 
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Eksporter fra Annwns: 
 
 
Annwn Wynona har slått seg sammen 
med show-teamet til Les Contamines i 
Frankrike, hos Catherine Malagré og 
Elisabeth Camboni, 
 

 
 
 
 
Wynona 
sammen med 
Catherine og 
Jean Pierre 
Malagré og 
resten av corgi- 
familien. 
 
 
 

 
   
 

 
 

Annwn Willy Wonka har store planer for tispene til Jocelyne 
Thomas, Caverne des Anges i Frankrike. 
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Annwn Wanda er varmt velkommen 
hos Eva Procházková og hennes 
Higu corgis i Tsjekkia 
 

 
 
Hilsen Anne Indergaard 
 
 

 
_________________________ 

Kjære medlemKjære medlemKjære medlemKjære medlem    
_________________________ 

    

Har du betalt kontingenten for 2008?Har du betalt kontingenten for 2008?Har du betalt kontingenten for 2008?Har du betalt kontingenten for 2008?    

Vennligst betal snarest mulig så du slipper å bli strøket.Vennligst betal snarest mulig så du slipper å bli strøket.Vennligst betal snarest mulig så du slipper å bli strøket.Vennligst betal snarest mulig så du slipper å bli strøket.    

Er det noe du lurer påEr det noe du lurer påEr det noe du lurer påEr det noe du lurer på vedrørende kontingent eller   vedrørende kontingent eller   vedrørende kontingent eller   vedrørende kontingent eller  

medlemskap så ta kontakt med sekretæren omgående.medlemskap så ta kontakt med sekretæren omgående.medlemskap så ta kontakt med sekretæren omgående.medlemskap så ta kontakt med sekretæren omgående.    

Ring Anne på tlf: 22 69 22 08Ring Anne på tlf: 22 69 22 08Ring Anne på tlf: 22 69 22 08Ring Anne på tlf: 22 69 22 08    

eller skriv en eller skriv en eller skriv en eller skriv en eeee----post:post:post:post:    

annecito@online.noannecito@online.noannecito@online.noannecito@online.no    
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På hengende håret 
På lille julaften, på formiddagsturen, så jeg det første tegnet til at noe var 
galt. Vår 8 år gamle Ella stoppet etter bare noen hundre meter, og ville snu. 
Jeg tenkte at hun bare var i litt dårlig form og gjorde turen litt kortere enn 
vanlig. Men ut på kvelden ble vi litt bekymret da vi kjente at hjertet slo 
hardere og raskere enn vanlig. Vi tok temperaturen, den var 39,1˚, så vidt 
litt varm. Vi ble enige om å se an til morgenen etter.  
 
Da Ella på julaften morgen verken ville stå opp eller ha mat skjønte vi at det 
var noe veldig galt. Livmorbetennelse er gjerne det første man tenker på i 
slike tilfeller. Vår faste veterinær hadde tatt juleferie, men vi fikk tak i en 
annen i nabokommunen som kunne ta i mot med en gang. Undersøkelse 
med bl.a. røntgen og ultralyd fastslo at det ikke var betennelse i livmor eller 
mage/tarm. En fylt tykktarm indikerte dårlig fordøyelse, så hun fikk litt 
parafin. Zoolac burde også hjelpe mente veterinæren. Siden Ella så ganske 
kvikk og rask ut der og da, bekymret det ikke dyrlegen veldig at urinen var 
brungul, at avføringen var nesten orange og at urinprøven viste innslag av 
protein og billirubin. Hun kunne gjerne ha tenkt seg å sjekke blodet sa hun, 
og beklaget at hun ikke hadde utstyr for dette…  
 
Glad for at det ikke var livmorbetennelse reiste vi hjem og jeg så frem til 
julefeiring. Det ble en Julaften med stigende bekymring for en hund som 
slett ikke ble noe bedre. Godt vi ikke visste hva resten av jula ville bringe. 
 
1. juledag var Ella fortsatt slapp og uten matlyst. Da ringte vi Jeløy 
Dyreklinikk, som alltid har åpent. Vi forklarte alle symptomer og ble bedt om 
å komme med en gang, noe vi selvsagt gjorde. En sjekk av tannkjøttet, 
som nå var blitt ganske blekt og gulaktig, samt gulfarge rundt øynene ga 
veterinæren straks mistanke om lever/milt problem. Ella ble lagt inn for 
undersøkelser og vi måtte bare reise hjem og vente på svar.  
 
Diagnosen var i første omgang sterk anemi, blodmangel, men årsaken til 
dette var uklar. En blodprosent på 13, mot normalt 38-55, var imidlertid så 
alvorlig at væskebehandling og senere også blodoverføring var nødvendig. 
Blodanalyser viste etter hvert at Ella hadde fått en ganske sjelden sykdom: 
AIHA, Autoimmun hemolytisk anemi. Det er en lidelse hvor de røde 
blodlegemene har fått dannet antistoffer mot seg og dermed blir ødelagt av 
immunforsvaret. Store doser med steroid ble påbegynt for å slå ned 
immunforsvaret. 
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Nå begynte en lang julehelg med vår kjære hund liggende på klinikken og 
med daglige telefoner for å høre om blodødeleggelsen hadde stanset. 
Første sykebesøk etter et par dager viste en anemisk hund med tilkoplet 
væskedrypp og gule slimhinner, og som så på oss med gulhvite øyne. Et 
syn som man aldri vil glemme. Vi måtte låne en del papir for å tørke tårene. 
Det gikk dårligere og dårligere for hver dag; 13% ble til 12 og 10%. En 
blodoverføring løftet verdien til 18% og ga veterinærene tid til å jobbe med 
behandlingen. Men de røde falt ubønnhørlig nedover igjen.  
 
AIHA-lidelsen kommer oftest under kontroll i løpet av 3-4 dager med 
medisinbehandling. Når det hadde gått 6-7 dager og blodprosenten var 
igjen nede på 10 %. Vi hadde forsonet oss med at håpet var ute, og hadde 
bestemt oss for at behandlingen måtte avsluttes etter nyttår hvis det ikke 
snudde.  
 
Men underet skjedde! I løpet av nyttårshelga var Ella kommet i bedre form 
og hadde begynt å spise en del. 1.nyttårsdag hadde blodverdien også 
begynt å krabbe oppover igjen. Kjempedoser med Prednisolon (100 mg pr. 
dag) var det som måtte til. En dristig avgjørelse av veterinær Magnus 
Harjen, da medisinen kan gi flere alvorlige bivirkninger. 100 mg er normal 
dosering for storfe! 
 
Etter 10 dager på klinikken kunne Ella 
endelig få komme hjem. I dag, 25.jan, 
har blodprosenten vært stabil på 38% 
en stund og medisineringen drastisk 
redusert. Musklene har begynt å komme 
tilbake og vi håper og tror nå at 
sykdommen er overvunnet, eller i alle 
fall er til å leve med for Ella noen år til. 
Hun får naturlig nok litt ekstra kos og 
oppmerksomhet nå, noe hun setter 
veldig pris på! 
 
At Gry inne i mellom alt dette pådro seg 
en tarmslyng og fikk to dagers 
sykehusopphold gjorde jo at denne julen 
ble noe spesiell. Men når enden er god 
er allting godt! 
 
En stor takk til Jeløy Dyreklinikk som aldri ga opp og som ga oss Ella 
tilbake!  
                      Richard Gjersøe 
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Resultat fra 2007 
 
NKK, Tromsø, 20. oktober 
Dommer: Jørgensen, Leif Lehmann 
Cardigan: 6 
Hannhund: 2 
Uszaki Muumi, 1.CHK 1.CHKK CERT 
1.BHK CACIB BIR 
Pukkinen, Kirsi  
 
Tispe: 4 
Imme's Buffy Ballerina, 1.UK 1.UKK CK 
2.BTK R.CACIB (3) 
Drevik, Janne Døving  
 
Shiwacca Aisling Aingeal, 1.AK 1.AKK CK 
3.BTK 
Ukjent 
 
Pirtek Qualita Di Vita, 1.CHK 1.CHKK 
CERT 1.BTK CACIB BIM 
Relander, Annette  
Pembroke: 6 
Hannhund: 3 
Stompen's Oliver, 1.CHK 2.CHKK CK 
2.BHK R.CACIB (3) 
Maren M. og Petter Wilberg 
 
Pirtek Linea Calda, 1.CHK 1.CHKK CERT 
1.BHK CACIB BIM 
Lampikari, Eeva Og Salla  
 
Haywire's I've Only You, 1.CHK 3.CHKK 
CK 3.BHK  
Räsänen, Marjo  
 
Tispe: 3 
Tejakes Fancy Dancer, 1.AK 1.AKK 
CERT 2.BTK CACIB 
Ukjent 
 
Puksipuun Sabma Sangria, 1.CHK 
1.CHKK CK 3.BTK R.CACIB 

Ukjent 
 
Otreks Only In My Dreams, 1.VTK 
1.VTKK CERT 1.BTK BIR (5) 
Synnøve Miltvedt og Julie Wilberg 
 
 
 
Kongsberg Hundeklubb, 11. november 
Dommer: Giuliani, Claudio de 
Cardigan: 5 
Hannhund: 2 
Smultronbackens Kummin, 1.JK 1.JKK 
CERT 1.BHK BIR (4) 
Momrak, Heidi Engen  
 
Tispe: 3 
Skärgårdsvallaren's Emma, 1.JK 1.JKK 
CK 2.BTK (3) 
Lie, Ingvild Ruud  
 
Wesa Borgs Vadelma, 1.UK 1.UKK CERT 
1.BTK BIM (4) 
Lie, Ingvild Ruud  
 
Orkdal Hundeklubb , 11. november 
Dommer: Edh, Kenneth 
Pembroke: 7 
Hannhund: 2 
Cymar's Colargol, 1.JK 1.JKK CERT 
1.BHK BIM (4) 
Spjøtvold, Jostein  
 
Tispe: 5 
Cymar's Chosen For Cimaith, 1.JK 1.JKK 
HP 
Myrvold, Åse  
 
Cymar's Bring It On, 1.AK 1.AKK CERT 
1.BTK BIR (5) 
Tvestad, Hanne 
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Cymar's Aurora, 1.CHK 1.CHKK CK 
2.BTK (3) 
Tvestad, Hanne 
 
Fitjar - Stord Hundeklubb, 11. 
november 
Dommer: Christensen, Gert 
Pembroke: 2 
Tispe: 2 
Cymars Chacarell, 1 JK 1JKK hp 
Espevold, Bente  
 
Norsk Dobermann Klub, 29. desember 
Dommer: Lehtinen, Hans 
Cardigan: 3 
Hannhund: 2 
Adonis' A Noble Lad, 1.JK 1.JKK HP 
Bjarkøy, Silje Katrine  

 
Tispe: 1 
Astrantia's Stary Eyes, 1.JK 1.JKK HP 
Momrak, Heidi Engen 
 
Pembroke: 3 
Corwels Buddy, 1.AK 1.AKK CK 2.BHK 
(3) 
Lystad, Hanne /Moen, Rune 
 
Havstads Albin, 1VTK, 1VTKK, CERT, 
1BHK, BIR (4) 
Kristiansen, Gunvor 
 
Tispe: 1 
Cennards Awela, 1.VTK 1.VTKK CK 
1.BTK BIM (4) 
Lystad, Hanne /Moen, Rune 

 
Norsk Rottweiler Klubb, 28. desember: 
Dommer: Ove Gjermundsson  
Cardigan: 3 
Hannhund: 2 
Adonis' A Noble Lad, 1.JK 1.JKK HP 
Bjarkøy, Silje Katrine  
 
Tispe: 1 
Astrantia's Stary Eyes, 1.JK 1.JKK HP 
Momrak, Heidi Engen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kan noen stå i mot disse? Se           
Valper til salgs to sider frem! 
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2007 

 

 
 

CARDIGAN 

 
Hannhund Tispe 

 
1 Tamlin Frans Hals 18/5 1 Immes Buffy Ballerina 20/4 
2 Adonis A Npble Lad 8/2 2 Immes A Blue Angel 9/2 
2 All Trade Lasting Impression 8/2 3 All Trade Quit or Double 5/1 
2 Smultronbackens Kummin 8/2 4 Astrantias Start Eyes 4/1 
5 Smultronbackens Harri 7/1 4 Nicknames Incantation to Cardax 4/1 
6 Posibles Arthur 4/1 4 Wesa Borgs Vadelma 4/1 
6 Yardican Black Knight 4/1 4 Yardican Dreamade 4/1 

 
 

 

 

PEMBROKE 
  

 

Hannhund Tispe 
 

1 Siggens Doffen 25/4 1 Siggens Uptown Girl 45/5 
2 Bojojamile Bullet Proof 24/5 2 Otreks Only in My Dreams 43/5 
3 Leite-Gårds Winnie 22/5 3 Siggens Apolonia 22/5 
4 Benfros Gareth 21/5 4 Birkebakkens Pixie 20/5 
5 Kongen av Queens av LeeArmand 20/5 5 Vovselias Queen 19/5 
6 Leitegaards Neo 19/5 6 Cymars Bring It On 18/5 
7 Andy Capp 17/5 7 Leite-Gårds Ussi 16/4 
8 Benfros Knight of Northern Lights 16/4 8 Siggens Ayla 14/4 
9 Benfros Jolly Good Chap 12/4 9 Ci Maith’s By Siggen’s Request 10/3 

10 Siggens Yassir 10/2 9 Vovselias Zurriburri 10/4 
11 Cymars Collargol 8/2 11 Beauthy Tessa 9/3 
11 Havstads Albin  8/2 11 Cennards Awela 9/3 
11 Eidlandsgårds Rocky 8/3 13 Charmed Phoebe 8/1 
11 Stompens Oliver 8/3 13 Black Autumn Rose 8/2 
15 Corwells Buddy 7/2 13 Welcops Frideborg 8/2 
15 New Kid on The Block of Milcreek 7/2 13 Anna av Kleve 8/3 
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Pembroke 
 
Far: NS UCH Stompens Oliver 
Mor: Leitegårds Xina 
 7 rød/hvite valper født 25. juni 
 1 hann igjen til salgs 
Henv.: Kennel Leitegård 

Målfrid Byrkja, Sandnes  
Tlf: 51 67 33 47 

 
Far: NORDJV-06 Trengate Mardi Gras 
Mor: NUCH Annwn Tia Maria 
 9 valper født 23. oktober 2007, alle rød/hvite 
 4 hanner igjen for salg 
Henv.: Anne Christoffersen, Kristiansand 
 Tlf. 416 33 583 eller 38 08 74 21 
 E-post: arnnaes@online.no 
 Hjemmeside: http://www.123hjemmeside.dk/nickyogtia  
 
Far: NUCH Siggens Wanna Be Superstar                             
Mor: Qurella de Qva av LeeArmand   
 5 valper født 30. november 2007 
 1 tricolor hann igjen for salg 
Henv.: Kennel Lee Armand 
 Elin Normannseth, Gjerdrum 
 Tlf. 913 07 393 eller 63 99 28 47 
 E-post: elpp@online.no  
 Hjemmeside: http://www.leearmand.com/  
Cardigan 
 
Far: Yardican Black Knight  
Mor: All Trade Kama Sutra 
 4 valper født 18. november 2007 
 1 hann igjen for salg 
Henv. Kennel All Trade 
 Ingrid Ohm Prytz, Nedre Vats 
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 tlf. 52 76 20 49 eller 917 14 996  
 E-post: alltrade@hesbynett.no  
 Hjemmeside: http://www.alltrade.no/  
Far:  Yardican Black Knight 
Mor:  Imme’s A Blue Angel 
 7 valper født 6. desember 2007.  
 3 hanner (tricolor) og 4 tisper (2 blue merle, 2 tricolor) 
Henv.:  Imme’s Kennel 
 Ingvild Ruud Lie, Akkerhaugen 
 Tlf.: 412 03 526 
 Hjemmedside: http://www.freewebs.com/immes/index.htm  
 E-post: immes@c2i.net 
 
 
 
 
 
 

Pembroke 
 
Hannhund: N S UCH Stompens Oliver 
Tispe: S UCH Otreks Northern Star 
 Parret 12. desember 2007 
Henv.  Kennel Siggen 
 Rita Tilley og Leif-Herman Wilberg 
 Tlf.: 63826117- 90084320 - 97027566 
 e-post: kesiggen@online.no 
 
 
Hannhund: NV-07 Siggen’s Doffen 
Tispe: Aust S UCH Cuuchin Born to Enchant 
 Parret 21. desember 2007 
Henv.  Kennel Siggen 
 Rita Tilley og Leif-Herman Wilberg 
 Tlf.: 63826117- 90084320 - 97027566 
 e-post: kesiggen@online.no
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Medlemsliste pr. 01.01.2008   
    
-Er tatt ut fra WEB-utgaven    
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B-ECONOMIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Returadresse:    
 
NORSK WELSH CORGI  KLUBB 
Postboks 5239  Majorstua 
NO-0303 Oslo 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


