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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: Sverre Randen  

  63 98 02 09 (p)  95 90 31 41 (m) 

  sranden@online.no 

Viseformann:  Mette Ekern   32 13 42 95 

  92 05 67 24 metteker metteker@online.no  

Kasserer: Eva Kronholm 

  63 98 02 09 (p) 90 61 82 68 (m) 

  sranden@online.no 

Sekretær: Anne Ingebrigtsen   

22 69 22 08 (p) 90 17 50 26 (m) 

 annecito@online.no 

Styremedlem:  Silje Kathrine Bjarkøy 

 og styrets repr.  91 57 12 57 (m) 

 i Corgipost: skbjarkoy@gmail.com 

1.varamann: Marianne Korsrud 95 02 42 13 (m) 

  marianne_korsrud@yahoo.no 

 

2.varamann:  Marit J. Nordahl 
  62 59 02 74 (p) 95 02 43 61(m) 

mjohanor@online.no 
 

REDAKSJONSKOMITE: corgipost@corgi.no 

   Mimmi Engen Momrak: 35 04 12 18 / 47 67 20 78  

     Andre Kragset:   47 80 85 85  

   Kyrre Øien:  91 35 68 99  

               
KONTAKTPERSONER:  
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

Vestlandet: Bente Espevold  99 04 77 00  
Trøndelag:  Hanne Tvestad  90 05 68 89 
 

VALPEFORMIDLER: Ragnhild A. Vig  61171062/ 99618444 

   rastri@online.no  
 

 

  

   

 

       CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

Ca.  Februar 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

01.06.2011 

 

 

Manusadresse er: 

 

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 340,-inkl. medlemskap i NKK 

mailto:sranden@online.no
mailto:%20metteker@online.no
mailto:sranden@online.no
mailto:annecito@online.no
mailto:marianne_korsrud@yahoo.no
mailto:mjohanor@online.no
mailto:corgipost@corgi.no
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
mailto:rastri@online.no
mailto:corgipost@corgi.no
mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no


 

 

INNHOLD 
 
 
Formannen har ordet 
Redaksjonens hjørne 
Styret informerer 
Innkalling til årsmøte 
Sak til årsmøte 
Årsfest 
Veibeskrivelse 
Påminnelse 
Årsberetning  
Regnskap 
Nytt fra Trøndelag og årsberetning Trøndergruppa 
Årboken 
Corgiene på Lystad 
Hvorfor jeg bet dronningen 
Dra i gang en dralek 
Stafettpinnen – Tante Grusom og Grevinnen  
Moro i stuen 
Nye utstillingsregler 
Utstillingsresultater 
Gullcorgilisten 
Valper til salgs 
Parringer 
Stemmeseddel  
Medlemsliste  



 

 
 

Innledningsvis må jeg få lov til å ønske dere alle 

Godt nytt år!  
Siden siste utgave av Corgipost har vi avviklet rasestand i 
forbindelse med Dogs4All. Standen var veldig bra, og stort 
besøkt av skuelystne. I siste nummer av ”Hundesport” er det et 
fint bilde av en av våre representanter i raseparaden.  
 
Vi i utstillingskomiteen har hatt blikket rettet frem mot helgen 
12-13 februar. Da vi avvikler vår utstilling i Leto-hallen 
sammen med Norsk Boxerklubb. Dette er et vel planlagt 
samarbeide som vi er blitt enige om i felles møter.  
 
Vi har også drøftet tilsvarende samarbeide for 2012 og 
eventuelt lenger, men med blikk for endret dato med tanke på 
temperatur og snøforhold.  
 
Olav er i gang med arbeidet med årboken, og er nå avhengig 
av å få tilført nye opplysninger om endringer, som jeg skrev 
om i forrige utgave av CP. Dette fordi vi må få nye 
opplysninger om nye tilskudd i rekkene – og samtidig de 
mange som dere har måttet ta farvel med. Oppdrettere bør 
passe på, kanskje snakke med valpekjøpere slik at vi får 
fanget opp alle.  
Informasjon sendes til Olav på: ohedne@online.no  
 

mailto:ohedne@online.no


 

Arbeidet med stoff som skal presenteres i tilknytning til 
årsmøtet er vel unnagjort, og vi må si oss fornøyde med et 
resultatmessig overskudd av et relativt stort beløp.  
 
Avslutningsvis må jeg beklageligvis meddele at dette er mitt 
siste innlegg i Corgiposten.  
 
Av helsemessige grunner har jeg kommet til et stadium at jeg 
må prioritere egen person fremfor klubbarbeide. 
 
 Helt til slutt et motiv passende til den årstid vi går inn i …. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sverre  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

          
Så er 2011 allerede godt i gang! 
 
 Innen Corgipost havner i postkassene er mesteparten av en særdeles kald 
vinter et tilbakelagt stadium, og vi kan med litt godvilje skimte våren i det 
fjerne.  
Men kulda slipper vel ikke helt taket enda, så i dette nummeret finner du 
noen tips til morsomme innendørs aktiviteter som du kan gjøre sammen 
med hunden på de kaldeste dagene.  
 
Jeg vil også gjøre spesielt oppmerksom på at arbeidet med årboken har 
kommet i gang, se eget oppslag inne i bladet.  
 
Fjoråret ble et interessant år for våre to corgiraser, både antallet hunder, 
oppdrettere og medlemmer av Corgi-klubben er for oppadgående. Det er 
hyggelig at stadig flere får øynene opp for de trivelige rasene våre.   

 
Med dette vil jeg takke for meg, dette blir det siste Corgipost med meg i 
redaktørstolen.  
 
Ha en fin etter-vinter og vår alle sammen. 

 
 
   
        
Mimmi 

 

 

 

  



 

  
 Styret informerer :  

 
NWCK er 40 år i år! Det skal selvfølgelig feires! Når, hvor og 
hvordan er ikke klart, men det skal det bli!  
 
Klubben vår får ny logo i år. Forskjellen fra den vi har nå er at 
begge raser blir presentert i den nye logoen.  Vi planlegger å 
få den ferdig og klar til bruk til spesialutstillingen på Frya i 
september.   
 
12.mars er det årsmøte og årsfest for corgiklubben.  “Rikets 
tilstand” skal gåes etter i sømmene, nytt styre skal velges og 
året som har gått skal feires. Jeg håper så mange som mulig 
har anledning til å komme!  
 
Andre Kragset er ny webmaster for nettsiden vår. Det er 
supert!  Siri Alnæs har gitt seg som ansvarlig for websiden og 
vi takker for mange års innsats. 
 
Etter lang tids stillstand er arbeidet med årboken på nytt i 
gang.  Olav Hedne og Siri Alnæs har tatt over ansvaret og 
blåser liv i prosjektet.  
Tusen takk, det er et stort arbeid som skal gjøres.   
 
Med det ønsker jeg alle mange gode skiturer før snøen går! 
 
 
SiljeK 
 
 

 

 



 

Innkalling  til  årsmøte 

 

i NORSK WELSH CORGI KLUBB 

lørdag den 12. mars 2011 kl. 18.00 

Sted: Tårnåsen Aktivitetssenter, Valhallaveien 62 A, 

Tårnåsen ved Kolbotn 

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 2010.  

 6. Regnskap 2010 med revisors beretning 

 7. Forslag til budsjett for 2011 

 8. Kontingent for 2012.  Styret anbefaler kr. 200,-. 

 9. Innkomne forslag fra medlemmene. Frist 1.1.2011 

        Forslag fra S. Alnæs og O. Hedne. Se eget skriv. 

             10.  Innkomne forslag fra styret. Ingen. 

             11. Valg.  

      Leder:     Sverre Randen – ikke på valg 

      Styremedlem:   Mette Ekern – ikke på valg 

      Styremedlem:   Silje K. Bjarkøy – ikke på valg 

      Styremedlem:    Eva Kronholm – på valg for 2 år 

      Styremedlem:    Anne Ingebrigtsen – på valg for 2 år 

      1. varamedl:      Marianne Korsrud – på valg for 1 år 

      2. varamedl:      Marit J. Nordahl – på valg for 1 år 

 Revisorer:  for 1 år 

  John Per Haugstad 

  Ragnhild Vig, varamedlem 

 Corgipost: 

      Andre Kragset – ikke på valg 

      Kyrre Øien – ikke på valg 

      Richard Gjersøe – på valg for 2 år 
 Valgkomite  for 1 år 

      Leif-Herman Wilberg, Olav Hedne, Siri Alnæs 

  Varamann: Anne Christoffersen 

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2011 

           

 Vel møtt                                      STYRET 

 
 



 

 
SAK TIL ÅRSMØTET 2011 I NORSK WELSH CORGI KLUBB.  
 
 
  Klubben har over år hatt ildsjeler som har stått på for klubbens aktiviteter  
og  gjort klubben meget velstående. Normalt er jo dette penger som bør 
komme klubbens medlemmer til gode på en eller annen måte.   
Til den daglige drift synes det som den vanlige kontingenten strekker til. 
       
Vi foreslår derfor at midlene investeres i eiendom som kan nyttes til 
aktivitetsformål og brukes til å sette opp hytte/lager til utstyret vårt.  
Lagerplass har det i gitte situasjoner vært problemer med, og det vi har p.t. 
er for liten plass på.   
 
Vi har registrert at det finnes fra tid til annen egnet eiendom på markedet 
som egner seg til formålet og innenfor en økonomisk ramme er 
overkommelig for klubben å kjøpe.   
Det kan nevnes som eksempel ei hyttetomt på ca 7 mål med ei lita hytte på 
til ca 450 000 kr i Leirsundområdet som har vært til salg.   
 
Det bør også nevnes at vi er litt engstelige for måten så vidt mye penger 
står plassert på kan være litt betenkelig hva sikkerhet angår.   
 
For å konkretisere saken foreslår vi at det oppnevnes en komité til å 
vurdere saken og foreta en analyse av problemene omkring anskaffelse av 
eiendom og økonomiske forutsetninger for å ha en eiendom i klubbens 
navn.  
 
 I denne sammenheng bør det overveies om en kan la spørsmålet gå til 
veiledende avstemning hos våre medlemmer når vi har et resultat fra 
innstilling av komiteen.    
 
Årsmøtet ber styret å oppnevne komiteen.    
 
Saken legges fram på neste årsmøte. 
 
Siri Alnæs                                               Olav Hedne 

 



 

ÅRSFEST 
 

www.etsy.com/shop/susanalisonart/ 

 
Styret inviterer til årsfest 

 
 lørdag 12.mars 2011, kl 19.15 

(etter avsluttet Årsmøte)  
 

Sted: Tårnåsen aktivitetssenter ved Kolbotn. 
Adresse: Valhallaveien 62A. 

 (se veibeskrivelse neste side  ) 
 

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 3. mars til Gry 
tlf. 64933830 eller 41322591 

gry.moen@online.no 
 

 

 

mailto:gry.moen@online.no


 

 

Veibeskrivelse til Tårnåsen aktivitetsenter, Valhallaveien 62 a: 

 

Fra Moss: E18 mot Oslo. 

Fra Oslo:  E18 mot Moss.  

Ta av mot Kolbotn (Mastemyr) Kjør rett fram igjennom tunnelen.  

Også felles for dem 

Fra Ski: Kommer til rundkjøring, følg skilt til Tårnåsen. Augestadveien, 

opp til høyre. På toppen ser du ”Meny” på senterveggen. Kjør dit og hold 

til høyre hele tiden. Gult murhus også til høyre. 

Fra Ryen: E6 til avkjøring til Holmlia. Kjør til Hauketo stasjon. Det er 

Nedre Prinsdalvei. Kjør rett fram (ikke til Holmlia) til du ser EUROPRIS 

på høyre hånd. Ta første vei opp til venstr, Valhallaveien. Kjør til du ser 

MENY på veggen. Opp og forbi. Hold til høyre. Lavt h hus. Det er 

parkeringsmuligheter rett utenfor. Alle plasser kan brukes. Også de med 

handikappskilt. Utenfor huset koster det ingenting, på handlesenteret er det 

avgift. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FRA 

OSLO 

E18 

NEDRE 

PRINSDALS V./ 

SKIVN. E6 

Valhallavn

.ATOIL 



 

Husk å betale medlemskapet 

Husk å betale medlemskapet ditt 

innen utgangen av januar! 

 

 Ønsker du å beholde 
medlemsfordelene dine og fortsatt få 
Hundesport og Corgipost tilsendt i 
posten, må medlemskapet betales også 
i år. 

 

Betaler du ikke, vil du kun få tilsendt Hundesport   nr 1 og du 
vil miste alle medlemsfordelene dine.  

Hundesport trykkes bare i et visst opplag, og det vil derfor ikke 
være mulig å få bladet ettersendt ved senere 
innmelding/betaling. 

 Innbetalingsfaktura fikk du tilsendt i forrige nummer av 
Hundesport - nr 11/12. 

Finner du ikke denne, er det enkleste å gå inn på MIN SIDE og 
betale direkte med VISA eller annet kort.  Her kan du også 
endre ditt medlemskap dersom det er ønskelig. 

 Har du allerede betalt, kan du se bort fra denne 
informasjonen. 



 

ÅRSBERETNING 2010 
 
1. Medlemmer: Pr 31.12.10: 260 medlemmer (2009: 247) 
 
2. Styret:   
 Formann: Sverre Randen 
 Viseformann: Mette Ekern 
 Kasserer: Eva Kronholm 
 Sekretær: Anne Ingebrigtsen 
 Styremedlem: Silje Kathrine Bjarkøy 
 Varamedlem: Marianne Korsrud 
   Marit J. Nordahl 
 

Revisor:  John-Per Haugstad    
Vararevisor:              Ragnhild Vig 
Redaksjonskomité Mimmi E. Momrak 

Andre Kragset 
Kyrre Øien 
Silje K. Bjarkøy, styrets representant 

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

Styremøter: Det har vært avholdt 10 styremøter 
 
Utstillinger/aktiviteter: 
20. mars 2010 Årsmøte  og årsfest   
25. april 2010: Stangeutstillingen - Corgipost 2/2010 
7. august 2010 Hovedutstilling, Morokulien - Corgipost 3/2010 
18. september Corgiens Dag - Corgipost 4/2010 
27-28. november Dogs4all – Stand og raseparade.             

 Corgipost 4/2010 
  
 
5. NWCK på internett: 
Adressen er: www.corgi.no. Det har i løpet av året skjedd en del endringer, 
ny webmaster er Andre Kragset. 
Han kan kontaktes direkte på: webmaster@corgi.no. 
 
 
 
 
 
 

http://www.corgi.no/


 

 
 6. Corgipost. 
Corgipost kom ut med 4 nummer. Redaksjonen har  gjort en god innsats. 
Nytt av året er at Corgipost kommer ut i farger 
 
7. Registrerte hunder ifølge NKKs lister: 
Listen er i skrivende stund ikke kunngjort. 
Cardigan:       
Pembroke: 
 
8. Gullcorgi 2010: 
Welsh Corgi Cardigan:  Golddigger Cymraeg Ci 
Welsh Corgi Pembroke:  Siggens Hazel 
 
9. Trønderpokalen 2010:  (BIM Gullcorgi) 
   Siggen’s Imperial Touch 
 
10. Veteranpokalen 2010 
   (Pembroke veteran som har oppnåd flest poeng på årets  
   Gullcorgiliste og stilt i  veteranklassen hele året.) 
Cimaith’s Bees Knees 
 
11. Den lilla pris: (For veteraner) 
Jonloran Jack Frost 
Vovselias Queen 
Benfro’s Guienevere 
 
12. Den røde pris: (Hunder som utmerker seg på utradisjonelle måter) 
  
Blodspor:        
              Ryslip Bob’s Your Uncle 
 Bestått K-test:  
 Welinchas Zet Up 
 Welinchas Zofie 
 
13. Nye champions: 
Se Corgipost gjennom året da vi mangler lister fra NKK. 

 
14. Planlagte aktiviteter 2011. 
Se på klubbens hjemmeside: 
www.corgi.no 
  



 

 
 

    Utgifter  Inntekter 

3000 Kontingent dette år *) 47205    

3001 Kontingent neste år  15150   62355 

3010 Corgispesialen   31120  39620 

 Corgispes tot innt  [8500]    

3011 Fellesutst Leto 2011      

3012 Corgiens dag   3213  4090 

 Corgidag tot innt  [877]    

3013 Fellesutstilling Stange  234089  416245 

 Fellesutst tot innt  [182156]    

3703 Diverse inntekter (MOMS ref)    9846 

       

4000 Dogs 4 All   9334   

4010 Administrasjonsutgifter  4321   

4012 Annonser Hundesport  13783   

4013 Innkjøp premier/Rosetter **)  70968   

4016 Klubbeffekter/Corgishop     

4055 Kurs/studieringer      

4056 Møter      

4100 Corgi Post - trykking  18480   

4102 Porto***)  11206  ¨ 

3100 Annonser    2000 

 Corgi Post tot utg  [27686]    

4701 Minnegaver - kranser  2440   

4702 Andre gaver/Blomster  3348   

5000 Godtgjøring styremedlemmer  8500   

6809 Diverse utgifter   465   

6901 Administrativ porto   3489   

7702 Nyårsbord/Årsmøte 2009  4487  1320 

 Årsmøte tot utg  [3167]    

7790 Klubbutstyr/vedlikehold  8825   

8040 Renteinntekter     5795 

8140 Gebyrer   3484   

NORSK WELSH CORGI KLUBB 
      

RESULTATREGNSKAP 2010 



 

 Årbok/Porto      

 Helseundersøkelse      

 Øreavrunding      

 Underskudd/overskudd  109719   

    541271  541271 

       

 *) I tillegg kontingent innbetalt i 2009, kr 19.625,-.   

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

fremover. 

 ***) Porto for nr 4/09 er betalt i 2010 med kr 2106,-.   

       

 Lotteri er inntektsført på det enkelte arrangement   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           BALANSE 2010 

   

   
KtoNr KontoNavn KontoSum 

   

EIENDELER  

   

 Omløpsmidler  

   

1900 Kontanter  2 958,50 

1920 Postbanken  0530.28.84880  92 516,17 

1921 DnBNOR Sekretærkto  1609.13.09908  1 097,66 

1922 Svensk postgiro  234629-4  4 147,26 

1923 DnBNOR Høyrente  5104.68.19334  260 341,75 

 Sum Omløpsmidler 361 061,34 

   

SUM EIENDELER 361 061,34 

   

GJELD OG EGENKAPITAL  

   

 Egenkapital  

   

2000 Innskutt egenkapital  313 390,47 

2099 Årsresultat (Opptjent egenkapital) 47 670,87 

 Sum Egenkapital 361 061,34 

   

 Kortsiktig Gjeld  

   

2400 Leverandør, kreditorer  0 

 Sum Kortsiktig Gjeld 0 

   

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 361 061,34 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 OVERSIKT OVER KLUBBENS EIENDELER 

    

1 Tilhengeer m/deksel 1 Walesisk flagg 

5 Utstillingsbord 2 Strømbokser med kabler 

1 Vannkoker 1 Pølsekoker 

4 Målestaver 1 Stor kjele 

1 PC, Dell 1 Liten kjele 

1 

Skriver/ 

kopieringsmmaskin,  1 Gasskoker med flaaske 

  HP Photosmart     

5 Bord 3 Smørbrødbrett 

7 Stoler 4 Termokanner 

2 

Store partytelt 

m/vegger-nye 2008) 2 Termopumpekanner 

2 Utstillingstelt 3 

Store 

termopumpekanner 

1 

Bøtte m/slegge og 

teltplugger 160 Pappkrus 

17 

Esker med 

utstillingsutstyr,   

Plastgafler, -kniver og 

skjeer, ca 

  ringpermer, penner o.l   50 av hver 

4 Pengebelter 2 Corgiplakater 

1 Matchshowplakat 1 Innrammet Corgiplakat 

25 

Plastbøtter assorterte 

farger 1 Saks 

1 BIS tavle 1 

Eske "Hundesport" 

m/Rasebeskriv. 

2 Corgi-figur f/plass 1-4  5 

Esker m/ div 

utstillingsutstyr 

17 Esker med bånd   Div premier 

2 Ruller ringbånd   

Rosetter i plast-/papp-

esker 

9 Bilder (Dogs4all) 1 Vaffeljern, dobbelt 



 

 

 

2 Reoler 1 Kaffetrakter 

2 Cafebord m/2 stoler 1 Banner (2,5 m)  

2 

Walesiske drakter 

m/hatt 1 Bedroller 

2 Plastkasser f/drakter 2,5 Ruller - Duker 

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nytt fra Trøndelag 
 
Hei folkens – Godt Nytt År!! 
I skrivende stund har det gått ut invitasjoner til Trøndergjengens 
tradisjonsrike nyttårsbord – håper riktig mange kommer! 
Jeg har også fått henvendelser fra medlemmer med ønske om aktiviteter – 
supert! Så tar vi en prat på nyttårsbordet i tillegg åsså tar vi ting derfra! 
Jeg gleder meg til å se hva vi får til utover våren! 
Fortsett med å sende ønsker og forslag – å ta gjerne kontakt! 
 
 
Vi snakkes – høres! 

 

Hilsen Hanne 

E-post; cymar@online.no Tlf: 90056889 
 
 
 
 

Årsberetning 2010 NWCK – Trøndergruppa 
 
2010 har vært stille på aktivitetsfronten i Trøndelag. Undertegnede overtok 
som kontaktperson i løpet av sommeren. 
 
Regnskap 2010 
Kontantbeholdning 01.01.2010  1300,- 
Innestående bank 01.01.2010  3073,50 
Kontantbeholdning 31.12.2010  1300,- 
Innestående bank 31.12.2010  3076,50 
Den eneste bevegelsen som har vært er renter på bankkonto kr. 3,- 
 
Eiendeler:  
Utstillingsbord 
Sløyfeeske 
10 liters termos 
Vaffeljern 
Toastjern 
Plasseringsskilt til utstillingsring 
 
Hanne Tvestad 
Sign. 
 

mailto:cymar@online.no


 

ÅRBOKEN 
 
Arbeidet med årboken er kommet i gang igjen, 
og det er Olav Hedne som har tatt over jobben.  
 
Alle kan sende inn sine hunder til årboken, men oppdrettere bør 
passe på, og kanskje snakke med valpekjøpere slik at vi får med så 
mange som mulig.                                                                                                 
 
Bilder og informasjon kan sendes til Olav på: ohedne@online.no 
 
Ta kontakt med Olav på forhånd, da sender han dere originalmanus 
til stamtavlen, så kan dere selv legge inn teksten.  
Det vil lette arbeidet vesentlig for Olav.  
Malen er i A5 format og kan tas inn i Word eller Open Office.  
  
Bilde av hunden kan sendes inn som papirutgave eller som digital 
form og da som egen fil. Olav formaterer bildet slik at det passer inn 
i systemet.  
 
Andre opplysninger som skal med er hundens registreringsnavn og 
fødselsdato, kjønn og farge, samt navn og adresse på eier og 
oppdretter.  
 
I boken blir det bare tatt med hunder som er norskeide. 
Importerte hunder vil bli plassert i en egen avdeling. 
 
Håper at alle vil sende inn sine hunder til årboken, jo flere som er 
med, jo bedre er det. Årboken er en flott dokumentasjon over 
hundene våre, og en fin kilde til informasjon for ettertiden.  
 
Send gjerne inn kennelannonser til årboken. 
 
 

Frist for innsending : FØR påske

mailto:ohedne@online.no
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Corgiene i Lystad er ivrige medhjelpere, og bidrar med mye innen bæring 
av forskjellige ting. 
 
 Hver dag er det henting av avis og post, og de blir lei seg om det ikke er 
noe, eller om det ikke er nok til alle. Det hjelper å få votter eller kanskje en 
mobiltelefon som et alternativ.  
 
På bildet er mor Cennards Awela i midten hun blir 13 i juni, datteren 
Corwels Ayla til venstre, hun blir 10 år i mars, og til høyre sønnen Corwels 
Buddy som blir 7 år i april. 
 
Awela konkurrerte i yngre dager i LP med Hanne som fører. De konkurrert 
opp til kl3. Buddy og  Rune har konkurrert i AG opp til kl 2.  
Ayla har så vidt prøvd seg i AG, men hun trives best med å jobbe hjemme, 
der alle tre har hatt gleden av å jobbe som gjeterhunder. 
  
Hilsen Oss i Lystad  www.lystad-gaard.com 
 

http://www.lystad-gaard.com/


 

 

 

Hvorfor jeg bet dronningen 
 

       Eksklusivt  

Corgipost avslører kjeltringen!  



 

 

Forord.  

Gjennom tidene har det vært skrevet mangt og meget i Corgi Post. Denne 

artikkelen fant jeg da jeg bladde litt i Bjørn Ranges samling fra tidlig  ’90 tall. 

Bjørn og jeg ble raskt enige om at denne kanskje kunne glede nye lesere, og være 

kilde til å trekke gjenkjennende på smilebåndet for de som har lest den før. 

Artikkelen er opprinnelig fra “You Magazine” tidlig på 1990-tallet. Noen 

referanser ligger derfor tilbake i tid. Det vesentligste gjelder likevel fortsatt. –

Nemlig Dronning Elizabeth II av Englands forkjærlighet for vår fantastiske rase. 

For en tid tilbake ble det annonsert at dronningen ikke skal ha flere corgier enn 

dem hun allerede har, eller andre hunder for den saks skyld. Alderdommen rammer 

de kongelige også. Dronningen fyller 85 år i april. Derfor er det kanskje også 

passende med et gjensyn med artikkelen fra Corgipostnr 2 i 1992. Kjeltringen blir 

avslørt,- han som bet dronningen av England!  

SiljeK 

Dagen jeg smakte blått 

blod 

Det skapte store overskrifter i pressen da en av dronningen av 

Englands kjære corgier bet henne. Hun måtte sy tre sting og landet 

forlangte en forklaring. Derfor sendte vi vår mann til Buckingham for 

å intervjue den kongelige corgi. Her er kjeltringens egne ord:  
 

“Dette blir ikke billig for deg. Ingen har ennå hørt den virkelige historien om 
hvordan dronningen ble brutalt overfalt. Jeg har fått mange tilbud for å fortelle 
hvem som gjorde det, men diskresjon er fortsatt en æressak her på 
Buckingham. En kjent hoffspaltist sender meg daglig bokser med hundemat 
for å få meg til å snakke. Hvor dum i hode er det lov å være?! Det viser bare 
den lave standarden på disse selvutnevnte eksperter på kongelige. Jeg har 
aldri, og jeg mener virkelig aldri, spist boksmat i hele mitt liv! Ingen kongelig 
corgi har noensinne gjort det. Bare tanken er avskyelig!  
Hør her kamerat, hvis jeg fortalte deg den hele og fulle sannhet vil jeg ikke ha 
betalt i hundekjeks, om du tar hintet.. Media vet fremdeles ikke hvem som 
gjorde det. Du ville kanskje ventet at “ The Times” har gode kontakter, ikke 
sant? Men selv ikke de kunne navngi den flotte fyren. Se her i utklippsboken 
min, her er overskriftene deres fra dagen derpå: “ Windsors syv corgier 
hovedmistenkte i kongelig biteepisode”. Patetisk. “Gjerningshundens identitet 
er ennå ikke avslørt”.Så hvis jeg fortalte deg hvem som gjorde det ville du ha 
en forbasket god historie til leserne. Kanskje forteller jeg deg også min 



 

 

livshistorie, men da snakker vi om et sekssifret honorar. Og ikke prøv deg din 
sløving, for nå er det ikke hundemat på boks jeg har i tankene.  
Noen av utklippene her i boken min er det rene tøv. Jeg avskyr “The Sun” og 
andre tabloidaviser. Jeg har sett hva de har skrevet om oss her på Buckingham 
i årenes løp.  Husker du det bildet av prins Charles som kysser en eller annen 
blondine? De antok, sladre, sladre, at han hadde noe på gang. Vi visste at det 
var en venn av familien hvis datter var døende. Han forsøkte bare å trøste 
henne, ikke sjekke henne opp. Usmakelig.  
De har forsøkt seg på meg også. Husker du det bildet hvor jeg løfter på benet 
så det ser ut som jeg skal markere på dronningen? Faktisk holdt jeg på med å 
få jeg klippet neglene mine, men de retusjerte vekk veterinæren på bildet og 
flyttet dronningen nærmere. Det får være grenser for hvilke friheter pressen 
tar seg! Du skulle se de såkalte festlige uttalelser jeg er blitt tillagt: ” Jeg er 
bjeffende gal” sier kongelig corgi. Og “Hva nå lave hund”. Eller de fotograferer 
meg når jeg sover og skriver: “Jeg er bikkjetrøtt”. Snakker om å være tette i 
pappen! Derfor snakker jeg aldri med pressen, selvom de følger meg som en 
hale. Ooops, beklager. Det bare datt ut av meg. At jeg aldri uttaler meg til 
pressen, holder dem ikke fra å tillegge meg sitater. Verre er det når de skriver 
at de siterer en “nær venn av de kongelig corgier” eller “fra vanligvis pålitelige 
corgi-kilder”. Som om våre venner noensinne ville lekke til den horden.Uansett 
begrenser jeg mine opptredener i media til TV fra nå av. Vet du forresten at de 
lager en film om meg, i dette øyeblikk?  De sier at det er en film om et år i 
dronningens liv, eller noe i den retningen. Det skal vises på fjernsyn til jul. Du 
skjønner selvsagt hvem som er stjernen! Ingen spørsmål. Erbødigst hilsen den 
De vet.                                                                                             
Ok da. Jeg aksepterer 50 av de store i honorar, men bare fordi det er deg. Ja, og 
en livslang forsyning av sukkerbiter i tillegg. Trekk til deg en av de kurvene og 
sitt ned.   
 
Hva om du må innse er at dronningen elsker sine corgier mer enn noe annet 
på denne jord. På bryllupsreisen tok hun med seg Susan. 
 Ja, ville du sitte der hele dagen med prins Philip? Vent litt, ikke skriv det der. 
Jeg mente ikke å snakke stygt om han. Det var bare en vits…Nåja, Susan var 
min, la meg tenke meg om, min tippoldemor. Ikke helt riktignok. Litt kryss og 
tvers og her og der, men vi behøver ikke gå inn på dette her og nå. Jeg vil ikke 
at mine kollegaer skal vite at jeg ikke er av 100 prosent kongelig oppdrett. 
 Min tippoldefar het Billy. Dronningen elsket han. En gang gikk hun tidlig fra 
en julelunsj på Sandringham slott for å reise tilbake til Windsor, bare fordi han 
var litt dårlig. Han måtte avlives til slutt. Hun sørget i uker, og bar svart skaut 
når hun tok oss med ut på tur.  
 
 

Dronningen elsker sine 
corgier mer enn noe 
annet på denne jord.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var dronningmoren som startet det hele da hun ga dronningen hennes 
første corgi, Dookie, da hun var omkring sju år. Det er nå nesten 60 år siden. 
Og det var da problemene startet. Det skapte nemlig to corgi-leire, 

Dronningen elsker sine 

corgier mer enn noe annet 

på denne jord 



 

 

dronningens og dronningmorens. Buckingham-mobben som jeg nå har æren 
av å lede, mot Clarence House-gjengen. Hver gang vi møtes er det kjefting og 
gneldring og slagsmål. Jeg og gjengen fra Buckingham har sverget på at vi ikke 
skal finne oss i noe tøv fra det pakket. Vanligvis treffes vi sjeldent. Dette er vårt 
revir, og vi trives her. Vi har vårt liv her og våre rutiner. Hver morgen klokka 
0700 kommer en tjener og henter dronningens corgier i kennelen. Unntatt 
meg da. Egentlig er det en hemmelighet, men jeg har tillit til deg og tror du kan 
behandle dette på en taktfull måte. Jeg vet at hvis jeg solgte denne historien til 
en av disse forferdelige og smakløse søndagsavisene ville de blåse det opp og 
lage en sensasjon ut av det. Sannheten er at jeg for det meste sover i 
dronningens soverom.  
Det som skjedde var at vi fikk høre at Rangers på Clarence House sover i 
dronningmorens soverom. Jeg kunne ikke finne meg i det, kunne jeg vel?  
Hvordan skulle jeg kunne holde hode høyt hevet og fortsatt kalle meg leder? Et 
par av gutta begynte å erte meg. Det førte til et par disputter for å sette ting på 
plass. Så en ettermiddag nektet jeg å flytte meg fra plassen min. Liksom en sitt-
ned streik. En tjener forsøkte å få meg med ut sammen med de andre. -Et par 
stoler ble revet opp, tapetet fikk noen skrammer og det ble litt blod på teppet. 
Ingen stor sak egentlig, men jeg hadde gitt klar melding. Kastet hun meg ut, var 
det slutt. Da måtte hun finne en ny leder. Hun fattet poenget. Innerst inne 
visste jeg at hun ville at jeg skulle bli, som selskap og for å muntre henne opp.  
Når vi ikke legger skumle planer mot Clarence House-mobben avreagerer vi på 
tjenerne. Fjerne karer. Spesielt han som tar oss med for lufting på morgenen 
og drar oss med rundt i hagen. Rettelse: Vi drar han med i hagen. Vi går rundt i 
disse 50 meters båndene. De tror at det er den eneste måten de kan 
kontrollere oss på. Når jeg gir signal raser vi avgårde som ville i alle retninger! 
Du skulle se tjenernes panikk. Når han faller overende går vi på med mord i 
blikket. I gjennomsnitt forbruker vi en tjener i uka.  
Vanligvis er jeg på dronningens kontor resten av formiddagen når hun møter 
denne endeløse køen av mennesker som har audiens. Jeg vet hva jeg må gjøre 
for å få fortgang i saksbehandlingen. Et raskt utfall mot anklene får som regel 
folk til å forsvinne. 
 Den neste på listen til å få en slik behandling er prinsesse Michael. 
 Hennes holdning overfor corgier er simpelthen respektløs. Jeg liker Lady Di, 
men jeg kan ikke fordra den musikken hun spiller. Den gir meg fnatt! Charles 
mener det så vel, men han vil bare prate og prate med oss. Han innser ikke at 
det eneste vi vil ha i denne verden er sjokoladedrops og ikke en haug med 
tullprat. Vi ser knapt noe til prins Philip. Han har sine egne rom og holder seg 
for det meste der.  
Dagens høydepunkt er ettermiddagsturen. Da er det som regel dronningen 
selv som spaserer med oss. Når vi ser at hun tar på seg det gamle skautet er 
signalet gitt. Hele gjengen skjønner hva som skal skje, og hopper opp og ned og 



 

 

bråker som gale. Hvis hun derimot dukker opp med tiaraen på hode, så glem 
det. Det betyr at hun skal på jobb. Kjedelig, kjedelig.  
Etterpå, på slaget 1700, er det tid for mat. Hun mikser det hele sammen med 
sølvskjeen sin. Personlig foretrekker jeg rått kjøtt når som helst, jeg.  
Slik ser hverdagen i det store og hele ut, men vi reiser også mye. Å reise med 
dronningskipet Brittania er det morsomste. Med det samme vi kommer om 
bord konkurrerer vi om å lage det største haraballet.  
Jeg tør ikke å fly. Jeg blir redd, føler meg kvalm og får migrene. Heldigvis flyr vi 
sjelden, unntatt i Storbritannia. Karantenebestemmelsene eller noe slikt 
sludder som de kaller det. Vi kjører mye, egentlig mye mer enn det vi liker. Det 
er derfor vi vraka den Land-Roveren i fjor. Vi satt alle sju klemt sammen bak i 
bilen i flere timer mens dronningen så på noen sånne dustete Highland-kuer. 
Derfor tråkket vi til! Alle seter ble revet opp. Skikkelig gøy! Hvis jeg blir 
reinkarnert som menneske noen gang skal jeg bli fotballbølle!  
Nok om det. Hvis du har penn og papir klart skal jeg gi deg navnene på alle i 
Buckingham-gjengen. Det er altså meg Spark, sjefen selv som jeg sikkert har 
fortalt deg. Ellers kjent som Sparky. Walisisk navn faktisk. Mark Hughes hos 
Manchester United er oppkalt etter meg. Det er ikke mange som vet det. Han 
er også waliser, fra Wrexham. Greit nok det, men vi har litt mer klasse. Vi 
kommer fra Pembrokeshire. I gamle dager pleide vi å gjøre livet surt for kuene. 
Så følger Myth, Fable, Diamond og Kelpie. Riktig, fem navn. Godt gjort. Du kan 
altså telle. Fem navn, det er alt du behøver å vite. Joda, jeg har hørt om 
begrepet “ De syv små dverger fra Windsor” og de greiene der. Det er en av de 
skrudde vitsene hennes.  Ja, ok da. Det er to stykker til i gjengen… Nisser på 
lasset eller hva du vil. De heter Phoenix og Pharos. Jeg kan like godt forklare. 
Ja, det har absolutt noe med å gjøre med “Det store slagsmålet”. Jeg kommer til 
det snart. Phoenix og Pharos er egentlig halv-corgier, skjønner du. De er en 
blanding av dachs og corgi. Det er derfor vi kaller dem dorgi. Blæh! Hvem 
trenger dem, jeg bare spør! Haha, når vi skal terge dem skråler vi “How Much 
Is that Dorgi in the Window?” av full hals! 
På sett og vis har vi akseptert dem, vi har et arbeidsfelleskap. Men med en 
gang en av dem begynner å yppe seg smeller det. Jeg kommer straks tilbake til 
det. Stort sett holder vi sammen som et team mot den gemene hop, som for 
eksempel vakter. Selvsagt har vi intet i mot dem. For oss er det bare trening 
for å holde oss i form til de virkelige basketakene. Når det gjelder andre 
hunder, vel det er jo alvor, da klemmer vi til, hvis mulig. Angrep er det beste 
forsvar er mitt motto. Jeg var bare valpen da Heather, en fra Clarence House-
mobben, ble født. Slå opp i utklippsboken. Hun måtte amputere det ene benet. 
Det fortjente hun, den megga. 
 To år senere tok de hevn. Chipper som da var dronningens favoritt ble kjørt 
opp i et hjørne. Jeg forsøkte å hjelpe, men var for sen. Nå er hun engel og 
spiller harpe. Det var da jeg ble sjef i gjengen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har alle sverget på å hevne henne, men inntil nå i mars har vi ikke hatt noen 
mulighet til å komme i nærheten av dem. Da holdt dronningen nemlig et 
middagsselskap for familien på Windsor. Hun elsker disse greiene. Kostymer, 
masker og forvrengning av stemmene. Alle forsøker å gjette hvem som er 
hvem. Det kan bli veldig bråkete, og da kjenner jeg migrenen er i anmarsj. 
Spesielt hvis det er Sarah og Andrew som holder på som verst. Dersom de to 
ble reinkarnert som hunder ville vi ikke hatt dem! Så inn i skogen bråkete og 
masete!  
Å ja, nå husker jeg det. Det har noe å gjøre med Edward. Hyggelig kar, Eddie. 
Litt kunstnerisk av seg. Han har fødselsdag i mars. Tror jeg. Jeg husker aldri 
datoer. Spør heller Pharos. Han husker alt. Prektige herr Allviter. 

Scener fra et 

hundeliv. 



 

 

Dronningmoren & Co var der også. Mens hele familien lekte og spilte og moret 
seg ble alle hundene tatt med på tur av en tjener. De er jo alle litt dopa disse 
Windsor-tjenerne. Bondegutter uten fantasi.  
Gutta ventet på mitt signal. Signalet til å gå løs på Ranger. Men i det samme 
øyeblikket jeg skulle slå til begynte Myth og Pharos å småkrangle. Jeg tror jeg 
har en viss peiling på hvorfor. Noe grafitti som ble krafset inn over kurven 
hans: “Pharos er femi”. Uansett, det var raskt over. Jeg skulle til å gi nytt tegn 
til at vi alle skulle fly på Ranger da Pharos fortsatte med å egle seg innpå Myth. 
Han sa at Myth egentlig skulle hete Miss, men at veterinæren lespet.  
 
Da føyk vi på Pharos, for ingen dorgi kommer unna med en slik sleivete 
bemerkning. Så i stedet for å tyne Ranger endte vi opp med et internt slagsmål. 
Plutselig dukket det opp ei dame med langt blondt hår som forsøkte å skille 
oss og jeg hugg til mot hånden hennes. Hun skrek til i smerte og parykken falt 
av. Blås meg baklengs,-det var dronningen! Og jeg som trodde det var 
prinsesse Michael. Det var dronningen som hadde satt på seg en blond parykk 
til en av de corny lekene sine. Jet og bazooka eller noe sånt. 
 
Altså, jeg er den skyldige, men det var et uhell. Kors på halsen. Ville jeg bitt den 
hånden som gir meg mat? Ville jeg skade den hånden som trenger meg? Det 
gjør hun nemlig, det vet du. Vi gir henne den mentale avspenningen hun 
trenger. En hundepedagog hun tok meg med til engang fortalte meg det. Og så 
fortalte han oss en vits, fordi han så at vi sto hverandre så nær. “Corgi and 
Bess” kalte han oss. Ikke dårlig sagt, til en hundepedagog å være.      
 
 
Oversatt og tilrettelagt av 
Bjørn Range.  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Dra i gang en dralek  
 

Tekst av Pat Miller. 

 Drakamp/dralek er en super aktivitet som  
man kan ha med de fleste hunder – så lenge du og hundekompisen din 
følger reglene.  
Dralek er en morsom måte å øke mengden fysisk trening, 
 det er bra mosjon! 
 
Dralek har mange 
fordeler, foruten å 
være super trim for 
både hund og eier. De 
fleste hunder elsker 
dralek. Gitt at du har 
dralek på en ordentlig 
måte  - med regler.  
Her er noen av de 
mange grunnene til at 
denne leken er så høyt 
oppe på min liste over 
foretrukne aktiviteter.    
 
Tillatt utløp for herjing: Ofte er det ett eller flere familiemedlemmer som 
gjerne vil herje vilt og uhemmet med Fido.. Dette familiemedlemmet er 
gjerne av hankjønn. Beklager gutter. Men det er sant. Selvsagt, ikke alle 
mannlige ønsker å herje med familiehunden, men sjansen er stor for at den 
som gjør det er far, sønn eller kjæresten til datteren i huset.  Hvis du kan 
inngå en avtale med dette mannlige familiemedlemmet om å ha dralek med 
hunden i stedet, er det en vinn vinn situasjon for alle parter.  
 
Styrker bånd: Hunder elsker draleker. Mennesker elsker å leke med 
hunder. Hver gang du og hunden din gjør noe sammen som dere begge 
liker, styrker det båndet som holder deresammen gjennom tykt og tynt, i 
gode og onde dager, til døden skiller dere ad.  
 
 
Har uvurderlig potensiale som forsterker: Det er viktig å leke med 
hunden, bare for å leke. Men lek kan være en verdifull forsterker i 
treningssituasjoner også. Agilitytrenere er bevisst på dette, de har ofte med 
seg en sekk full av draleker som de kan bruke for å holde hundens 
motivasjon oppe. De bruker til og med kobbelet som draleke!  



 

 

Du kan også bruke dralek som belønning ved for eksempel innkalling.  
Hunden min, Lucy, ville mye heller være ute og leke når dagens gjøremål 
på gården var ferdige, og det var på tide å gå inn. Jeg brukte dralek med 
favorittleken hennes for å overbevise henne om at det å komme inn kunne 
være morsomt også.  
 
Avleder uønsket bruk av tenner: Noen hunder, da særlig valper, bare like 
å bite på ting. Det kan være irriterende, smertefullt og livstruende (for 
hunden) når hunder biter folk, selv under lek. Du får bedre resultat hvis du 
avleder uønsket adferd og forteller den hva den skal gjøre, enn om du 
forteller den hva den ikke skal gjøre. Når du bruker dralek for å avlede 
uønsker tannbruk, slår du to fluer i ett smekk; i tillegg til å avlede hunden, 
får du trimmet og slitt den ut – noe som gjør det mindre sannsynlig at den 
fortsetter med den uønskede tyggingen.  
 
Lærer selvbeherskelse: Du kan innføre regler som krever at hunden sitter 
og venter når du holder opp draleken. Hunden får bare ta draleken når du 
gir den lov. Hvis hunden hopper opp for å ta den for tidlig, sier du bare 
”oida!” og gjemmer leken bak ryggen din. Dette er negativ straff – hundens 
adferd gjør at noe bra (mulighet for dralek) forsvinner. Fordi hunden ikke 
ønsker at leken skal bli borte, lærer den å kontrollere sin hopp-og-bit-impuls 
for å få i gang draleken.  
 
Danner en nyttig distraksjon: Da vi fikk en ny hund, Lucy, tok hun 
oppgaven med å terrorisere min andre hund, Dubhy, på alvor.  Dubhy pleier 
å være med meg på turer i langline fordi jeg ikke stoler helt på innkallingen 
hans. Den lange blå lina for bortover gresset og Lucy stormet etter, fikk tak i 
lina, og dro stakkars lille Dubhy rundt omkring som en leke. En draleke i 
lomma viste seg som perfekt avledning når behovet for å dra i langlinen ble 
for stort. Du kan også bruke en draleke for at hunden skal holde fokus på 
deg fremfor forstyrrelser generelt. 
 
Endrer sinnstilstand: Vanligvis anbefaler jeg godbiter av meget høy verdi 
for motbetinging og desensitivering – altså at hunden skal få en positiv 
assosiasjon til noe som tidligere har vært et aversivt stimulus.  Kokt kylling 
står meget høyt hos de aller fleste hunder. Jeg hadde en klient med en 
briard som reagerte på andre hunder, og som var så stresset av 
nabohunden at den ikke kunne spise godbiter i sin egen hage – den var rett 
og slett for stresset til å kunne spise. Eieren fant ut at rolig dralek hjalp til 
med å endre hundens sinnstilstand fra nervøs til glad, som igjen gjorde at 
hun kunne gå videre med motbetinging med godbiter.  
 
 



 

 

Bygger selvtillit: Du kan bruke dralek for å få en forsiktig hund tøffere.    
En hund som er litt skeptisk kan være vanskelig å få i gang i begynnelsen. 
Smør tubeost eller andre godsaker på enden av leken, og la hunden få 
slikke det av. Gjør dette til hunnden slikker entusiastisk og kanskje småbiter 
litt i leken. Da drar du forsiktig i den, ikke så mye at du skremmer hunden. 
Snart vil hunden ta tak i leken, da kan du dra litt til – veldig forsiktig. Etter 
som hunden blir tøffere, vil den dra hardere, og du kan snart sette i gang en 
heftig dralek.  
 
Ulike varianter:  Den vanligste varianten av dralek er når hunden drar i 
den ene enden, og et menneske holder i den andre. Men du trenger ikke 
slutte der. Lag en leke som gir ekstra trim; Knytt en leke i et tau og bind den 
fast i en solid påle. Snurr den rundt i hundehøyde og oppmuntre hunden til 
å jage den. Når hunden får tak i den kan dere leke litt sammen før du får 
den tilbake og gjør samme prosedyre på nytt.  
 
Hvis du har to hunder som liker dralek kan du gi dem en ende hver og la 
dem ha dralek med hverandre. Det er viktig at hundene er jevne. Hunder 
som kan komme til å sloss bør aldri settes i en slik situasjon.  
 
Hvis du har to hunder som kan ha dralek sammen, så kan du også prøve 
en trekant! Finn en draleke som har håndtak til deg og to ender til hundene. 
En dra lek som hele familen kan være med på!  
 
Draleker kommer i alle former, størrelser og materialer, men de beste har 
følgende felles: 
 

 De er lange nok til å holde hundetennene langt unna hendene dine, 
minst 20 til 50 cm. 

 
  De er laget av et materiale som inviterer til å gripe og holde og ikke 

gjør skade på tenner og tannkjøtt. Flettet tau og fleece fungerer  
             bra, det samme gjelder gummi. 
             Hold deg unna tre, hardplast og  metall. 
 

 De er solide og tåler tøff bruk. Fleece står ikke så sterkt på dette 
punktet, særlig hvis du har en hund som er vill i leken, men fleece 
er perfekt for lettvektere. Husk at du alltid fjerne leken når dere ikke 
leker med den, slik at den ikke ligger og frister til tygging og 
gnaging. 

 
 



 

 

10 regler for dralek. 
 

1) Bruk en leke som er lang nok til å holde hundetennene unna hendene dine, og 

som er komfortabel for deg å holde når hunden drar. 

2) Gjem bort leken når dere ikke bruker den. 

3) Hold leken opp. Hvis hunden hopper opp, si ”oida!” og putt den raskt bak 

ryggen din. Det er din leke – hunden får den bare når du gir den lov. 

4) Når hunden blir sittende når du tar frem leken, gir du den signal om å ta den 

og oppmuntre hunden til å ta i og dra. Hvis hunden nøler så vær forsiktig til 

den lærer leken. Om hunden er ivrig – gi jernet! 

5) Mens dere har dralek, be hunden slippe og gi deg leken. Om nødvendig kan 

du belønne med å gi en ekstra god godbit. Etter at han har gitt den til deg, kan 

du dra i gang leken igjen. Du skal ”vinne” de fleste gangene – altså at du får 

leken, ikke hunden.  

6)  Hvis hunden kryper seg oppover en tenkt linje, nærme fingrene dine, så sier 

du ”oida!” og fjerner leken en stund. Du kan sette i gang igjen etter ca 15 

sekunder.  

7) Hvis hunden bruker tennene på deg i  leken, sier  du ”oida!” og   fjerner leken 

i ett minutt.  

8)  Barn bør ikke ha dralek med hunden din    hvis du ikke er hundre prosent 

sikker på at de kan reglene. Hvis du lar barn få leke med hunden  

       du alltid være i nærheten og følge med.  

9) Ha dralek bare fra side til side, ikke opp og ned (det kan føre til skade på 

ryggraden) , og tilpass leken etter størrelse og alder på hunden. Du kan ha mye 

heftigere lek med en 40 kg rottweiler enn en valp eller 2 kg chihuahua. 

10) Når der er ferdige med leke, gjem den bort til neste gang.  

       DU kontrollerer godsakene!  

  

 

 

 Din ende har et behagelig håndtak eller på annen måte grei å holde 
i. Dette gjør at du vinner de fleste gangene – en viktig regel. Hvis 
den er vanskelig å holde fast er det lettere for hunden å lure den ut 
av hendene dine. 

 
Det er egentlig bare to grunner til IKKE å ha dralek med hunden;  
 
1) Hvis du eller hunden har en sykdom eller skade som gjør at denne 

type lek forverrer det . 
2) Hvis du har en av de sjeldne hundene som rett og slett ikke klarer å 

følge reglene, og som insisterer på å sette tennene hvor det måtte 
passe til tross for at du prøver å lære den hva som er lov.  

 
        Sett bort fra disse argumentene: THE GAME IS ON!   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tante Grusom og Grevinnen 
 
Sommerferien 2010 skulle tilbringes i Italia, 
 og med en 6 mnd. cardigan valp med navnet 
Lucy, trengte vi hundepass.  
Min venninne Sarita som er eier av en 1 års 
gammel jaktretriever med navnet Carmen 
meldte seg til å være valpepasser den første 
uken. Supert! .  
Sarita har vært hundeeier i mange år og har 

god erfaring med å sette grenser, noe det var behov for. 
 Sarita gledet seg til at Lucy skulle komme og vi visste at Lucy var i de 
beste hender. 
 
Det var ikke lett for oss å reise på ferie i 14 dager uten Lucy, vi savnet 
henne nesten før vi dro, skrekk og gru !!! Men Sarita lovte å legge ut masse 
informasjon på hjemmesiden sin hver dag, slik at vi kunne følge med på 
nettet. Jippi, da kunne vi jo følge med litt.  
 
For å finne ut hvem som er Tante Grusom og hvem som er Grevinnen, så 
må du lese dette utdraget fra Saritas dagbok ! 
 
02.07 Lucy 
I dag fikk Carmen og jeg en firbent gjest i hus. En 6 måneder gammel 
Welsh Corgi Cardigan med navnet Lucy. Hun skal bo hos oss en drøy uke, 
mens eieren er på ferie. 
 
De to hundene har jo truffet hverandre et par ganger tidligere. I dag fikk de 
begynne med å rase litt rundt i hagen. Så ble de plassert på hver sin side 
av en grind innendørs. Carmen slokna temmelig fort. Lucy, derimot, syntes 
nok det var litt snodig at eieren bare hadde dratt fra henne. Dessuten 
syntes hun at Carmen bak grinda hadde vært morsomt å kunnet få i gang. 
 
Så, det ble en del Corgi-bjeff i startfasen. Jeg prøvde å forklare Lucy at her 
i heimen bruker vi ”inne-stemme”. Dessuten fikk hun selvsagt diverse turer 
ut, både i hagen og i bånd i nabolaget. Og til slutt fant hun ut at det var greit 
å ligge i buret jeg hadde satt opp til henne i hallen. 
 
 
 



 

 

03.07. 6 Jaktlabber og 1 corgi på trening 
En noe urolig natt, første natt med Corgi-gjesten i hus. Lucy var ikke helt 
fornøyd med å ligge i bur på utsiden av soverommet, og hadde litt å melde 
om akkurat det, selv om det var sent på natt. 
 
I motsetning til Carmen synes hun ikke det er så greit å gå på do i hagen, 
så vi tok en liten spasertur i nabolaget på morgenen. Og det var ikke gjort i 
en fei å finne et egna hundetoalett. Plen dugde ikke, skjønte jeg. Og ikke 
veikanter heller. Litt høyt gress var det som måtte til. 
 
Så dro vi av gårde på trening hele dagen. 5 førere, 6 jaktlabber og en Corgi 
møttes altså i et fantastisk terreng, med vann, myr og siv.  
Lucy fikk være med meg ut da jeg kasta for de andre. Vannet jeg måtte 
forsere for å komme til stedet jeg skulle stå og kaste, var altfor dypt for 
støvler og Corgier. Så det var bare å ta av seg på føttene, løfte opp Lucy og 
bære henne over. Hun fant seg fint i å stå og se på at jeg kasta og at de 
andre kom svømmende og henta dummyer. 
 
Ellers er Lucy virkelig totalt annerledes enn Carmen. Ikke noe særlig 
interessert i mat, mens Carmen er matvrak. Elsker alle folk og hunder hun 
treffer, mens Carmen kan være skeptisk innimellom. Lite opptatt av meg og 
hva jeg ønsker, mens Carmen lever opp til Will-to-please-begrepet. 
 
Lucy og jeg jobber med å bli enige om husreglene her. Dvs. det er jeg som 
bestemmer husreglene, og Lucy må lære seg å følge dem. F. eks. er det 
sånn her i heimen at ingen hunder får lov å rase ut døra bare fordi jeg har 
åpna den. Her må man sitte pent og vente og ta blikk-kontakt med meg og 
vente på ”kom”. 

 
Videre er det forbudt å bjeffe inne, uansett 
hvor frustrert man er. Det er heller ikke lov å 
leke og herje inne. En får pent slå seg til ro 
og holde fred; - noe begge to må minnes på. 
Det er jo så fristende å sette i gang moro 
inne! Noe som har fungert fint nå i kveld er å 
få Carmen til å legge seg i stresslessen, så 
kan Lucy få lov å gå omkring, så lenge hun 
ikke prøver å få i gang Carmen eller bjeffe. 
Gjør hun noe av det nevnte blir hun tatt med 
bort i biabeden og lagt der. Og det ser ut 
som hun fikk en slags konsekvensanalyse ut 
av det, så det ble riktig så fredelig etter 
hvert. 



 

 

 
At det ikke er lov å stjele Carmens mat har Carmen lært henne. Så, etter én 
beskjed ved frokosten i dag, turte hun ikke å prøve seg ved kveldsen. At 
det er lurt å spise maten sin når den blir servert, har hun ikke lært seg 
enda. Selv ikke Carmen som vaka rundt og gjerne skulle tatt hennes mat 
også, gjorde at hun ville spise sin egen mat. Etter at maten har stått 
framme litt, blir den nemlig satt bort. Hun må jo bli sulten til slutt?!  Artig å 
ha en ekstrahund i hus! 
 
04.07 Forberede treningsopplegg 
 

Siden jeg visste det ville bli en 
slitsom kveld for Lucy, tok vi det 
med ro på dagen. De firbente fikk 
slappe av inne mens den tobente 
drev med huslige sysler. En del 
av tida var Carmen på kjøkkenet, 
mens Lucy fikk gå ut eller inn 
som hun ville. 
 
Vi dro av gårde på trening ved et 
tjern i dag, sammen med noen 

treningskompiser. 4 tobente og 8 firbente. Ganske kult å komme med DEN 
gjengen med bikkjer, vi vakte nok litt oppsikt. Og Lucy har vel neppe 
opplevd å være på tur med en så stor hundeflokk?! 
 
Det var bare 4 av hundene som skulle trenes. Litt utfordring, siden de som 
ikke skulle trenes, bidro med en del lyd. Lucy var ikke fornøyd med å bli 
bundet til et tre, og det gav hun høylydt uttrykk for. Ikke så lett å få stoppa 
det, heller. Lite annet å gjøre enn å overse det, faktisk. 
 
På slutten tenkte jeg at Lucy skulle få snuse på myrvannet hun også. Men, 
hun feilberegna nok grunnen og plopp, så forsvant dyret med hodet først, 
helt under vannet. Hun kom seg kjapt opp igjen, rista seg og var klar for nye 
eventyr. Ikke mye som setter den lille tøffingen ut av fatning, nei! 
 
Hjemme igjen var det tid for mat, og nå spiste Lucy all maten sin, om enn 
betraktelig tregere enn Carmen. Så gav jeg Carmen et tyggeben, noe hun 
så absolutt skulle ha for seg selv. Lucy fikk kraftig beskjed om å holde seg 
på avstand. Dermed fikk de hvert sitt griseøre isteden. 
Så var det kvelden for de to - de lå rett ut og snorksov. Måtte omtrent riste i 
Lucy for å få henne ut i hagen for kvelden. Vel ute i hagen ville hun bare 
legge seg ned og sove videre 



 

 

Så litt drittprat…. 
Å få gjort fra seg er ikke bare bare - for Grevinnen, altså Lucy. Du verden, 
så sær! Jeg er jo vant til Carmen som bruker to minutter i hagen . Og når 
Carmen og jeg går tur er det ikke for at hun skal få gjort fra seg, men for at 
vi faktisk skal gå fra A til B, uten snusing og dobesøk. 
 
På morgenen ble det jo greie på ting til slutt, men på ettermiddagen måtte 
jeg kapitulere til slutt. Etter 4 turer i varierende terreng mellom kl 15 og kl 19 
hadde det fortsatt ikke skjedd noe. 
 
Dagen i dag var for øvrig starten på prosjekt beise residensen. Lucy var 
veldig innstilt på å hjelpe til, men jeg måtte takke nei til de tilbudene hun 
hadde. Jeg trengte ikke hjelp til å passe på at naboene ikke prata for høyt - 
helt unødvendig å bjeffe på dem av den grunn. Heller ikke trengte jeg hjelp 
til å teste hvor godt ”dekkplasten” satt fast i terrassen min eller hvordan 
maskeringstapen smakte. 
Da jeg skulle i gang med selve beisningen satte jeg opp kompostgrinder, så 
hun ikke kom til den delen av terrassen jeg befant meg på. Jeg så for meg 
katastrofer av type Corgi i beisspann. - Og et forklaringsproblem ovenfor 
eierne på ny farge på hunden deres. 
På ettermiddagen tok vi oss en tur til senteret og de fine store plenene og 
jordene der for å lufte hundene. Først var det Lucys tur. Vi gikk og vi gikk, 
men det ble som sagt ikke noe greie på noe do-besøk. Så fikk hun prøve 
seg på et par Agility-hinder; - mønet og vipphuska. Vet ikke om hun har 
prøvd noe sånt før. Hun er jo så mentalt stabil og lite redd for ting, så det 
gikk fint å lokke henne over med en godbit. 
 
06.07 Beising 
Lucy fant på nye ting hun kunne hjelpe meg med i dag. Først syntes hun at 
plenen var altfor plan, og trengte noen nye hull. Hun var ganske god på 
oppdraget også, helt til jeg oppdaga hjelpa hennes og sa nei takk til den. 
Så syntes hun at Carmen trengte litt aktivisering; - noe hun bidro til ved i en 
rasende fart og løpe inn og ut og rundt omkring på stuegulvet, kaste seg 
ned foran grinda inn til Carmens rom og erte henne opp skikkelig, til 
Carmen var på bristepunktet for så å løpe ut igjen. Hun fikk Carmen til å 
bjeffe, og syntes nok hun hadde lyktes skikkelig med oppdraget. Jeg måtte 
si fra at jeg ikke trengte den hjelpa heller. 
Vel, etter mye løping rundt, ble til og med en 6 måneder gammel valp sliten, 
og sov en stund, så jeg kunne konsentrere meg om beisingen 
 
07.07 Trening med Oslo-gjengen 
Nok en dag med beising av kåken, Carmen på rommet og Lucy i hagen. 
Lucy fant på en ny lek i dag - ”sisten”. Hun klarte for andre gang å komme 



 

 

seg ut av hagen. I går fant hun nemlig en åpning i gjerdet der jeg hadde 
fjerna stripsene for å få beisa rekkverket. Dyret var plutselig søkk vekk, og 
jeg fant henne igjen i naboens hage. 
  
I dag fant hun ut at hun ville stikka av når jeg ropte på henne i hagen, og i 
rasende fart løp hun bort til åpningen i hjørnet, smatt ut og satte i gang 
verdens morsomste lek (for henne!) - ”du får ikke tak i meg”. Og jeg fikk jo 
ikke tak i henne på en stund - der hun for fram og tilbake i rasende fart (i 
naboens hage). 
 
Den som en ikke kan stole på får mindre frihet. Dermed ble det å koble 
henne fast i trillebåra mens jeg beisa videre. Ikke spesielt populært, 
selvfølgelig. 
 
For øvrig fant hun utedoen i hagen i dag - under over alle under - det gikk 
altså an å drite i hagen! Ja, beklager alt dette drittpratet, men dere vet jo 
hva folk på aldershjem og hundeeiere har til felles? - Et veldig stort fokus 
på avføring! 
 
08.07 Nok en Maridalstur 
Lucy hjalp som vanlig til i hagen mens jeg beiset - denne gangen med å få 
fasong på plenen på forsiden av huset også - så blir det symetri - altså hull 
på begge sider. 
 
 Aporpos bjeffing; - interessant at hun bjeffer VESENTLIG mindre 
protestbjeff enn da hun kom. Lucy har to typer bjeffing. Det ene er varsling, 

noe som for øvrig Carmen også driver 
med. Et lite sjarmerende trekk hos dem 
begge to, og noe jeg alltid reagerer på. Det 
er typisk en katt utenfor gjerdet, lyder fra 
en nabo eller lignende som kan igangsette 
dette. Hos Lucy er det en ganske grov røst, 
noen ganger en fortsettelse av et knurr. 
Hun er alert, står og speider etter det hun 
varsler på, og er ikke kontaktsøkende 
ovenfor meg. Og det går veldig fint å gå 
bort til henne og korrigere. - Hun er altså 
ikke i noen slags trassmodus på dette.  
 
Protestbjeff, derimot, er noe helt annet. For 

det første er lyden helt annerledes - høyfrekvente mengder med bjeff. Og 
fokuset hennes er på meg. Det er noe hun VIL eller IKKE VIL. Og det er 



 

 

ikke nødvendigvis så lett å korrigere, for her er hun så absolutt i 
trassmodus. Reaksjonen hvis jeg nærmer meg er å stikke av. 
I dag kan jeg telle på én hånd de gangene hun har kommet med slike bjeff. 
Og det har gått mye bedre å korrigere. Hun tar blikk-kontakt og viser at hun 
skjønner det ikke er lov. Selvsagt hjelper det å lese hunden også - se på 
kroppsspråket at nå er det like før. Da kan jeg gi henne en advarende 
knurrelyd, og bjeffet uteblir. Flink jente, Lucy! 
 
For første gang stengte jeg Lucy i buret sitt på dagen. Jeg venta et øyeblikk 
utenfor døra, og ganske riktig kom det et voff. Inn og fortelle at det ikke var 
lov, og da var det knepp tyst i timevis. Flinke Lucy, det! 
At hun biter i bena har både Carmen og jeg fått merke. Når jeg går tur med 
begge to har hun en egen teknikk med å spenne ben på Carmen ved å ta 
tak i forbena hennes. Og er hun i pøbelhumør prøver hun seg på bena 
mine også. Av meg får hun selvsagt kontant beskjed om å slutte. Carmen, 
derimot, synes det er en morsom form for invitasjon til lek, og blir gjerne 
med på leken. Veldig kaotisk med fullt ”kobbel-snurr”, som dere sikkert kan 
tenke dere. 
 
På slutten av dagen fikk Lucy gå ut og inn som hun ville, på forsiden av 
huset. Siden hun påtok seg jobben med å gjøre hullet i plenen enda større, 
ble hun begrensa til kun å være på terrassen og i gangen. 
 
Det er jo grense for hvor mange flyttbare kompostgrinder jeg har, så det var 
et lite risikoprosjekt. Stikkord spann med beis og Corgi på samme område. 
Det gikk bemerkelsesverdig bra. Hun har jo ikke Carmens overdrevne fokus 
på meg og hva jeg driver med, så både kost og spann fikk være i fred 
 
Derimot meldte hun seg som vaktmester og måtte stadig si fra hvis hun 
hørte eller så naboen. Så, vi måtte ha noen diskusjoner der. Det ble en del 
ganger opp og ned av stigen, for å si det sånn 
 
10.07 Fellestrening på hogstfeltet 
Jeg gjentok suksessen fra i går og lot Lucy være i buret sitt mens jeg jobba 
ute. Det var nesten tyst i dag - noen få voff som varsling på lyder fra noen 
naboer var alt. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

11.07 Farvel til Lucy 
I dag tok jeg en tur til kollegaen min som har en 4,5 måneder gammel 
labrador. Luna og Lucy lekte kjempefint sammen i den store hagen - de 
passa hverandre i størrelse og tempo. Lucy var også kjempeinteressert i 
kaninene i buret og hadde i det hele tatt en spennende og intens time før vi 
dro videre på trening. 
Etter trening bar det av gårde til kennelen, hvor hun skal være den siste 
uka eierne er på ferie. Det kjentes litt stusselig å reise fra henne der, og jeg 
skulle ønske hun hadde sluppet det og kunne ha vært hos meg litt til, men 
det blir altfor travelt til at jeg får det til. 
 
Håper hun får noen hundekompiser på kennelen, og at hun kan ha det bra! 
 
Det har vært veldig moro - og slitsomt å ha henne. Og veldig, veldig lærerikt 
og interessant! Lært mye både om meg selv og Carmen. En suveren 
erfaring! 
Takk for lånet !!! 
 
Heldigvis er Lucy blitt 13 mnd nå og mye roligere. Mindre bjeffing og erting 
av hundene, men at hun hadde godt av et besøk hos Tante Grusom er det 
ingen tvil om. Men Tante Grusom har ikke tilbudt seg å passe Grevinnen 
igjen. Hm… det blei nok litt mye for en som er vant til hunder som er mer 
lagd for ”hva kan jeg gjøre for deg prinsippet”, enn en Lucy som nok er litt 
mer på ” Hva kan jeg få ut av dette da?”  . Det er ingen tvil om at det finnes 
en hunderase som passer for alle. Det gjelder bare å finne den rette !!! Og 
det har vi gjort! 
 Lucy passer hos oss, og vi vil aldri vært henne foruten! 
 
Familien Ramberg på 
Vinterbro 
 
 
 
 
 
 

Lucy: 
 
NORDJV-2010 
Cardigarden`s  
            Dion C`s Melody. 

 



 

 

Moro i stuen 

 
I vinterhalvåret er det mørkt når du kommer hjem fra jobben, og denne 
vinteren har det vært særdeles kaldt og hustrig. Det er ikke så rent få dager 
hvor det har vært ned mot 25-26 minus.  Da er det ikke alltid like fristende å 
finne frem hundebåndet og gå en lang tur. Men gled hunden din, og gi den 
utfordringer og morsomme øvelser inne i stuen. 
 
De aller fleste hunder, og definitivt corgier, er ikke fornøyd med å gå i hi om 
vinteren, selv om mange av oss mennesker ikke har så lyst til å være ute i 
kulden. Hundene vil gjerne holdes i gang, selv om det er mørkt og kaldt ute. 
Og en hånd i pelsen og vakre ord om kvelden er altså ikke nok… 
 
Men det finnes mange morsomme øvelser som ikke krever mer plass enn 
at du kan trene hjemme i stuen.  
Du kan for eksempel gjemme myke plastbøtter og lokk i fra matvarer 
(syltetøy, honning, is osv) som ikke sprekker når hunden setter tennene i 
dem. Så har du allerede noen gratis ”redskaper” til morsomme 
problemløsninger. Og hunden vil elske deg for at du gidder å leke! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Lotte har fått fart på snusertèn sin….sniff sniff sniff! 
 
 
 
       
 
 



 

 

     Treningsregler: 

 

-Ikke si ”nei” når hunden gjør noe annet 

enn hva du forventer. Den kjenner ikke 

øvelsen, og vet derfor ikke hva den gjør 

feil. Du må nøye deg med å ignorere 

handlingen når den gjør feil og starte 

øvelsen forfra igjen.  

 

-Ros hunden akkurat i det øyeblikket 

den gjør det riktige og gi en godbit 

samtidig med, eller rett etterpå. Da vet 

den hva den får belønning for.  

 

-Tren i kort tid av gangen. Gjenta 

øvelsen høyst tre til fire ganger før du tar 

en pause. På den måten sørger du for at 

hunden hele tiden synes at det er 

morsomt å trene.  

 

-Pass på at du ikke øker 

vanskelighetsgraden for mye og for 

raskt. Da risikerer du at hunden ikke 

forstår sammenhengen i øvelsen.  

 Plastikkbøtter kan brukes på flere måter: 
 
-Stable dem oppå hverandre med en godbit mellom hver bøtte. Du skal 
holde rundt den nederste bøtta i stabelen og la hunden ta opp en av 
gangen med tennene og spise godbiten under bøtta.  
 
-Legg en godbit i en bøtte og sett lokket løst på. Hold bøtta i hånden og la 
hunden ta av lokket med tennene. Etter hvert som hunden blir flinkere til å 
løse oppgaven, skal lokket settes mer og mer fast.  
 
-Sett to bøtter ved siden av hverandre med bunnen opp. Legg en godbit 
under den ene av dem, og hold på dem begge med en finger. La hunden 
snuse på begge bøttene og vipp opp bøtta hvor godbiten er når hunden 
viser at den har funnet den ved 
å skrape på den, dytte den 
med snuten eller lignende. 
Utvid med flere bøtter når 
hunden har lært at den kun 
skal velte bøtta med godbiten 
under.  
 

Lykke til, dette er moro!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De nye utstillingsreglene i praksis 
 

Den 1. januar våknet vi til et nytt år og samtidig trådte de nye 
utstillingsreglene i kraft. Noen har nok allerede fått prøvd seg på det nye 
reglementet. De fleste vil oppdage at i praksis vil det være liten forskjell, 
men her tar vi for oss en svært enkel gjennomgang av forskjellene 
 
Nye kvalitetsbetegnelser 
1. 2. og 3. premie utgår og blir erstattet av de ”Nynorske” ordene: Excellent, 
Very Good, Good og Sufficient. 0. premie og KIP er fortsatt som i dag. På 
NKKs nettsider kan man se denne oppstillingen:  

 



 

 

Utdrag fra reglene om hva som ligger i betegnelsene: 
 

Excellent (Utmerket) i kvalitatsklassen (rød sløyfe) 
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i 
utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder 
utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i 
forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. 
Hunden må ha tydelig kjønnspreg. 

Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse (blå sløyfe) 
Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god 
kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker 
helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god 
kvalitet.  
Kommentar: (er ment som premiering for de som før var på vippen mellom 
1. og 2. premie) 

Good (God) i kvalitetsklasse(gul sløyfe) 
Hund som tilsvarer rasens standard, og hvis eksteriøre feil er av mindre 
fremtredende karakter 
Kommentar: (Gul sløyfe vil nå tilsvare 2. premie) 
 
Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse (grønn sløyfe) 
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle 
karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon. 

0. premie (diskvalifisert) i kvalitetsklasse (grå sløyfe) 

Skal tildels hund som: 

  Eksteriørmessig utypisk for rasen eller har feil som angis som 
diskvalifiserende i rasens standard.  

  Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og 
sunnhet, med spesielt vekt på rasens 
opprinnelse/funksjon/bruksområde.  

  Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte 
testikler.  

  I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs. om 
hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes mulighet for 
å tilnærme seg hunden på naturlig måte. 



 

 

KIP (kan ikke premieres) (brun Sløyfe) 
Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en 
oppfatning om dens kvalitet, kan ved unntak tildeles "kan ikke premieres" 
(KIP). Eksempel på det er som hunden har åpenbare mangler i 
oppvisnings- og ringkultur (slik som uvant med kobbel eller valpete 
temperament) eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager eller fet). 
Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan 
gjøre en sikkert bedømming av kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan en 
hund på grunn av skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er 
vanskelige å bedømme. 
 
HP utgår delvis 
Det er nå slutt på HP i vanlig kvalitetsbedømmelse, men vil fortsatt være 
som i dag i oppdretter og avlsklasser. Veteraner som har oppnådd 
Excellent vil være kvalifisert for finaler. 
 
CK, CERT og CACIB 
CK vil med det nye systemet ikke lenger hete certifikatkvalitet. Nå blir 
betegnelsen championkvalitet. CERT vil i dag som tidligere bli utdelt til 
beste hanhund/tispe med CK som ikke er champion. Det vil nå innføres 
reserve CERT som utdeles til hunden bak CERT vinneren, og teller som 
CERT om vinneren skulle bli diskvalifisert.  
 
Juniorer over 15 mnd.   
Deltagere i juniorklasse konkurrerer ikke om CACIB, selv om FCIs 
alderskrav på 15 måneder er oppfylt. I praksis må man over 15 måneder 
melde på i unghundklasse for å konkurrere om cacib. 
 
Større hensyn til dyrevelferd 
Hunder som utstilles, skal være i god mental og fysisk helse og ikke vise 
tegn på sykdom. En hund kan kun delta på utstilling dersom den på 
utstillingsdagen ikke utgjør noen smittefare, ved tvil skal det framlegges 
veterinærattest. Det er nedfelt at hundens velferd skal ha høyeste prioritet 
på alle utstillinger/stevner. Valper under 4 mnd får ikke medtas inn på 
utstillingsområdet. 

 
Etikk 
Verken dommere, dommerelever, dommeraspiranter, ringsekretærer eller 
skrivere har anledning til å melde på hunder til utstillinger hvor de selv 
dømmer. Familiemedlemmer, og samboer har anledning til å melde på og 
stille ut hunder, men ikke i den ringen hvor dommeren de er samboer med 
eller i familie med dømmer. 
 



 

 

Championat 
De nye championatreglene innebærer ingen endringer for corgirasene. Man 
må fremdeles ha minst 3 CERT fra 3 forskjellige dommere, der minst 1 må 
være vunnet på NKK utstilling eller på rasespesialen(stor CERT), og 1 må 
være vunnet etter fylte 24 mnd for å bli NUCH. 

 
Viser for øvrig til Norsk Kennel Klubb sine internettsider for fullstendig 
utstillingsreglement og nye championatregler. 

 
Kilde: nkk.no 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norsk Dalmatiner Klubb 
Letohallen 31.10.2010 
Dommer De Ridder-Onghena, Lilliane 
 
Pembroke 3 
Hannhund 1 
 
Tisper 2 
Annline’s Go-Go Girl1.JK 1.JKK HP 
Brenne Bjørg 
 
Benfro’s Guinevere 1.VTK 1.VTKK HP 
Randen Sverre 
 
Fitjar-Stord Hundeklubb 
Stord 13.11.2010 
Dommer: Lindstrøm, Terje 
 
Cardigan 7 
Hannhund 2 
Applause Virgo Vestalis 1.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM (4) 
Sørvik, Hilde Mathisen 
 
Tisper 5 
Verdidas Jasmin 1.AUK 1.AUKK HP 
Svensson, Frida 
 
 



 

 

All Tade Stars And Stripes 1.AK 1.AKK CERT 2.BTK (3) 
Aarak, Per Morten 
 
All Trade Undeniable 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR (5) 
Aarak, Per Morten 
 
Pembroke 4 
Tisper 4 
 
Welincha’s Welincha 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR (4) 
Belgen, Ragnhild/Jensen, Lise 
 
 
Orkdal Hundeklubb 
Orklahallen 13.11.2010 
Dommer: Foss, Arne 
 
Hannhund 1 
 
Tamlin Frans Hals 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR (4) 
Tvestad, Hanne 
Tispe 1  
 
Pembroke 6 
Hannhund 1 
 
Tisper 5 
 
Cymar’s Emma 1.JK 1.JKK HP 
Tvestad, Hanne 
 
Berljon Umbrian Angel For Dragonjoy1.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR (5) 
Indergaard, Anne 
 
Cymar’s Bring It On 1.CHK 1.CHKK CK 3.BTK (2) 
Tvestad, Hanne 
 
Cimaith’s Bees Knees 1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK (3) 
Tvestad, Hanne 
 
Kongsberg Hundeklubb 
Kongsberghallen 13.11.2010 
Dommer: Hagelin, Ing-Marie 
 
Cardigan 7 
Hannhund 4 
 
Imme’s Harley Davidson 1.JK 1.JKK HP 
Ruud, Ingvild 
 
Imme’s Impressive Blue 1.JK 2.JKK HP 
Ruud, Ingvild 
 
 



 

 

Imme’s Fatboy 1.AK 1.AKK CERT CK 2.BHK (3) 
Ruud, Ingvild 
 
Smultronbackan’s Kummin 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR (5) 
Momrak, Heidi Engen 
 
Tisper 3 
 
Cardigarden’s Dion C’s Melody 1.JK 1.JKK CERT CK 1.BTK BIM (4) 
Ramberg, Per olav og Nina 
 
Cardigarden’s Done For Diamonds 1.JK 2.JKK CK 2.BTK (3) 
Momrak, Heidi Engen 
 
Imme’s Fancy Face 1.AUK 1.AUKK CK 3.BTK (2) 
Ruud, Ingvild 
 
Pembroke 1 
Tispe 1 
 
Annline’s Go-Go Girl 1.JK 1.JKK CERT CK 1.BTK BIR (4) 
Brenna, Bjørg 
NKK Lillestrøm, Nordic Winner 
27.11-28.11.2010 
Dommer Mjærum, Eivind 
 
Cardigan 11 
Hannhund 3 
 
Adonis’ A Noble Lad 1.CHK 3.CHKK  CK 3.BHK (3) 
Bjarkøy, Silje Kathrine 
 
Tamlin Frans Hals 1.CHK 2.CHKK CK RCACIB 2.BHK (4) 
Tvestad, Hanne 
 
Golddigger Cymraeg Ci 1.CHK 1.CHKK CK CACIB 1.BHK BIR (8) 
Hallblom, Lars 
 
Tisper 8 
 
Phi Vestavia Goody Goody 1.CHK 1.CHKK CK CACIB 1.BTK BIM 
Sonberg, Christine 
 
Cardigarden’s Dion C’s Melody 1.JK 1.JKK HP 
Ramberg, Per Olav og Nina 
 
Blåtiran’s Elektra Elektrisk 1.UK 1.UKK CERT CK RCACIB 2.BTK  
Sundberg, Carina 
 
Gråsiskas Plaska 1.UK 2.UKK HP 
Kragset, Andre 
 
Blåtiran’s Daisy Dagdrivare 1.AK 1.AKK CK 3.BTK (3) 
Kragset, Andre 



 

 

 
Pembroke 18 
Hannhund 7 
 
Siggen’s Kosakk 1.JK 1.JKK CERT CK 2.BHK (5) 
Wilberg, Rita Tilley 
 
Siggen’s Imperial Touch 1.UK 1.UKK CK RCACIB 3.BHK (3) 
Wilberg, Rita Tilley 
 
Siggen’s Festlige Trygve 1.AK 1.AKK CK  
Waskaas, Anne-Berith 
Andy Capp 1.CHK 2.CHKK CK 4.BHK (2) 
Moen, Gry 
 
Jonloran Jack Frost 1.VTK 1.VTKK HP 
Alnæs, Siri/ Brunsnes, Rolf 
 
Tisper 11 
 
 Siggen’s Kelly 1.JK 1.JKK CK 3.BTK (4) 
Wilberg, Rita Tilley 
 
Cymar’s Emma 1.JK 2.JKK HP 
Tvestad, Hanne 
 
Siggen’s Janis Joplin 1.UK 1.UKK HP 
Wilberg, Hanna Hellerud 
 
Berljon Umbrian Angel For Dragonjoy 1.AK 1.AKK CK RCACIB 2.BTK (5) 
Indergaard, Anne 
 
Vovselia’s Zurriburri 1,CHK 2.CHKK CK 4.BTK (3) 
Hansen, Ulf Egil 
 
Siggen’s Hazel 1.CHK 1.CHKK CK CACIB 1,BTK BIR (9)  
 
Vovselia’s Queen 1.VTK 1.VTKK CK 
Hansen, Ulf Egil 
 
Norsk Dobermann Klubb 
Letohallen 29.12.2010 
Dommer Johansson, Henrik 
 
Cardigan 1 
 
Pembroke 13 
Hannhund 5 
 
Siggen’s Imperial Touch 1.UK 1.UKK CERT CK 1.BHK BIR (8) 
Wilberg, Rita Tilley 
 
 
 



 

 

 
Tisper 8 
 
Gwentail’s Enya 1.JK 1.JKK HP 
Randen, Sverre/ Kronholm, Eva 
 
Siggen’s Janis Joplin 1.UK 1.UKK CERT CK 1.BTK BIM (7) 
Wilberg, Hnnah Hellerud 
 
Benfro’s Guinevere 1.VTK 1.VTKK HP 
Randen, Sverre 
  
GULLCORGI Cardigan :                    
Golddigger Cymraeg Ci 
 
GULLCORGI Pembroke : 
Siggen’s Hazel 
 
Vinner av Trønderpokalen : 
Siggen’s Imperial Touch 
 
Vinner av Veteranpokalen : 
Cimaith’s Bees Knees 
 
 
 

Klubben deler også ut andre priser i tillegg til de som er nevnt ovenfor; 
 
Den røde pris tildeles hunder som har utmerket seg utenfor 
utstillingsringen, i aktiviter som agility, lydighet, blodspor m.m.  
Men eieren må selv gi beskjed om slike resultater til styret i Corgiklubben, 
siden arrangørene av slike konkurranser ikke sender resultatene ut til 
raseklubbene.  
 
 Den lilla pris: tildeles veteraner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

2010 
 

 

 

 
 

CARDIGAN 

 

  

     

Hannhund Tispe   

    

1 Golddigger Cymraeg Ci 34/5 1 All Trade Undeniable 24/5 
2 Tamlin Frans Hals 21/5 2 All Trade shaken Not Stirred 14/3 
3 Adonis’ A Noble Lad 16/5 3 All Trade Asking For Trouble 13/1 
4 Yardican Black Knight 13/2 4 Blåtiran’s Daisy dagdrivare 12/4 
5 Icon Cymraeg Ci 11/3 5 Cardigarden’s Busy Bee 11/4 
6 Georgeous George Controversia 9/1 5 Verdidas Jasmin 11/4 
7 Imme’s Fatboy 6/2 7 Imme’s Delightful Blue 9/2 
8 Smultronbacken’s Kummin 5/1 7 Imme’s Diamond Drop 9/2 

9 All Trade After Eight 4/1 9 Hashfan Linedance Girl 8/2 
9 All Trade Lasting Impression 4/1 10 Cardigarden’s Done For 

Diamonds 
7/2 

9 All Trade Rollercoaster 4/1 10 Cardigarden’s Dion C’s 
Melody 

7/2 

9 Applaus Virgo Vestalis 4/1 12 Faarup Bessie 6/1 
9 Verdidas Gillis To Immes 4/1 12 Geestland Dreamboat 6/2 
   14 Imme’s fancy Face 5/2 
   15 Gråsiskas Plaska 4/1 
   15 Imme’s Buffy Ballerina 4/1 
   15 Yardican Dreammade 4/1 
   18 All Trade Stars And Stripes 3/1 
   18 Cardigarden’s Cute As Can 

Be 
3/1 

         

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

2010 
 
 

 

 

PEMBROKE 
  
 

Hannhund Tispe 
 

1 Siggen’s Imperial Touch 25/5 1 Siggen’s Hazel 31/5 
2 Ryslip Bob’s Your Uncle 24/5 2 Cimaith’s Elegant Siggen 

Design 
22/4 

3 Leita-Gårds Baros 19/5 2 Cymar’s Bring it On 22/5 
4 Bojojamile Bring it On 13/3 4 Sacaron Up To Date 20/5 
4 Jonloran Jack Frost 13/4 5 Siggen’s Appolonia 18/5 
6 Siggen’s Yassir 11/2 5 Siggen’s Janis Joplin 18/4 
7 Siggen’s Kosakk 10/2 7 Cymar’s Emma 17/5 
8 Asto 9/2 8 F-L Adorable Gee Gee 15/5 
9 F-L Awesome Dickie 7/1 8 Siggen’s Elleville 15/4 
10 Cymar’s Dashing Daniel 6/2 10 Cimaith’s Bees Knees 14/3 
10 Siggen’s Majk Martini 6/1 11 Siggen’s Ayla 13/5 
12 Benfro’s King In Red And Gold 5/1 12 Berljon Umbrian Angel For 

Dragenjoy 
12/3 

13 Annwn’s Winnie the Pooh 4/1 13 Welincha’s Welincha 11/3 
13 Leite-Gårds Baron Boris 4/1 14 Vanggården’s Adorable 

Hermine 
8/3 

15 Jonloran Custume Made 3/1 15 Annline’s Go-Go Girl 7/2 
15 Siggen’s Festlige Trygve 3/1 15 Vovselias Zurriburri 7/2 
17 Andy Capp 2/1 17 Benfro’s Headline News 6/3 
17 Storfoten’s King Leguage 2/1 18 Leite-Gårds Waneska 5/1 
   19 Cymar’s Aurora 4/1 
   19 Grey Shadow I’m Darja 4/1 
   19 Siggen’s Fanny 4/1 
   19 Siggen’s Kelly 4/1 
   19 Storfoten’s Eastersun 4/1 
   19 Twinan Dare To Dream 4/1 
   25 Cymar’s Chacarell 3/1 
   25 Storfoten’s Queen Leguage 3/1 
   25 Vovselias Queen 3/1 
   28 Annwn’s Xalvia 2/1 
   28 Benfro’s Molly Mishief 2/1 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pembroke 
 
 
Far: WW09 INT US S EST SK UCH CH Nebriowa Cole Haan  
Mor: N DK UCH Welincha’s Welincha 
 7 valper født 20. juli 2010 –rød/hvite 
 2 hanner (1 hale/1 stump) igjen for salg. 
Henv.: Kennel Quantos 
 Tor W Johansen & Inger Lise Jensen, 4790 Lillesand 
 Mobil: 930 42 944 
 Web: www.kennelquantos.com  
 E-post: kennelquantos@gmail.com   
 
 
Far: AUS GB N SE UCH Bojojamile BringIt On 
Mor:  N SE UCH Siggen’s Ayla 
 8 valper født 9. oktober 2010 – alle rød/hvite 
 1 hann (stump) igjen for salg  
Henv. Kennel Stompen 
 Synnøve Miltvedt, 1414 Trollåsen 
 Mobil: 917 17 019 
 E-post: miltvedt@online.no   
 
 
 
Far: WW09 INT US S EST SK UCH CH Nebriowa Cole Haan 
Mor: Siggen’s Fanny 
 7 valper født 16. oktober 2010 – alle rød/hvite 
 1 hann igjen for salg 
Henv.: Kennel Cennard 
 Siw E Carlsen, 2133 Gardvik 
 Tlf  62 97 62 25  - 928 92 083 
 E-post: siwec@online.no   
 Hjemmeside: http://www.cennard.com/    
 
 
 

http://www.kennelquantos.com/
mailto:kennelquantos@gmail.com
mailto:miltvedt@online.no
mailto:siwec@online.no
http://www.cennard.com/


 

 

Far: Leite-Gård`s Baron Boris 
Mor: Eidland Gård`s Aylar 
 7 valper født 22. oktober 2010 
                      2 hanner og 5 tisper – alle rød/hvite med haler 
 Henv.: Tor Helge Hadland, 4340 Bryne  
 Mobil 932 99 674 
 E-post: tor_helge_hadland@hotmail.com  
 
 
Far: WW09 INT US S EST SK UCH CH Nebriowa Cole Haan 
Mor: Znorkfrøken av LeeArmand 
 4 valper født 28. oktober 2010 
 4 hanner rød/hvite (1 m/hale, 3 stump) 
Henv.: Kennel Lee Armand 
 Elin Normannseth, 2022 Gjerdrum 
 Tlf. 63 99 18 58 eller 913 07393 
 E-post: elpp@online.no  
 Web: http://www.leearmand.com  
 
 
Far: INT US UCh Dragonjoy Red Baron 
Tispe:  N UCH Siggen’s Apollonia 
 4 valper født 31. oktober 2010 
 2 hanner igjen for salg - rød/hvite med hale 
Henv. Kennel Fabiloniline 
 Ragnhild A. Vig, 2827 Hunndalen 
 Tlf. 61 17 10 62 eller 996 18 444 
 E-post: rastri@online.no 
 Web: www.kennel-fabiloniline.com  
 
 
Far:  INT US UCh Dragonjoy Red Baron 
Mor:  Annwn’s Whoopsie Daisy 

 2 valper født 19. januar 2011 
 2 tisper, stump og rød/hvite  

Henv.:  Annwn’s Kennel 
 Anne Indergaard, 7026 Trondheim 
 Tlf.: 72 55 99 48 
 Web: www.freewebs.com/annwn/  
 E-post: annwn@online.no  
 
 
 

mailto:tor_helge_hadland@hotmail.com
mailto:elpp@online.no
http://www.leearmand.com/
mailto:rastri@online.no
http://www.kennel-fabiloniline.com/
http://www.freewebs.com/annwn/
mailto:annwn@online.no


 

 

Far:  Aus GB NS Uch Bojojamile Bring It On 
Mor:  N Uch Sacaron Up-to-Date 

 6 valper født 22. januar 2011 
 1 tricolour hann (stump), 5 tisper 1 rød/hvit (stump)  
 3 tricolour (stump) 1 med lang hale 
 4 tisper ledig for salg 

Henv.:  Jane E. Serigstad, 4352 Kleppe 
 Mob. 412 58 197 
 E-post: kyrre@kleppnet.com  
 
Cardigan 
 
 
Far: N S CH Yardican Black Knight 
Mor: All Trade So What 
 6 valper født 3. oktober 2010 
 4 hanner (1 trefarget og 3 brindle) og 2 tisper (1 trefarget og 

1 brindle) 
 
 
Far: Am Ch Twinrock Santa Paws 
Mor: All Trade Up To No Good 
 7 valper født 17. oktober 2010 
 4 hanner (2 soble 2 brindle), 3 tisper (2 soble/1 brindle) 
 
Henv.: Kennel All Trade 
 Ingrid Ohm Prytz, Nedre Vats 
 tlf. 52 76 20 49 eller 917 14 996 
 Web: http://www.alltrade.no/  
 E-post: alltrade@hesbynett.no  
 
 
 
Far: N Uch Verdidas Gillis to Immes 
Mor: Imme`s Delightful Blue 
 5 valper født 5. november 2010 
 2 hanner (1 blue merle, 1 tricolor) og  
 3 tisper (tricolor) 
 
 
 
 
 

mailto:kyrre@kleppnet.com
http://www.alltrade.no/
mailto:alltrade@hesbynett.no


 

 

Far: Imme`s Harley Davidson 
Mor: Wesa Borgs Vadelma 
 9 valper født 10. desember 2010 
 4 hanner og 5 tisper (brindle og trikolor) 
 
Henv.: Imme’s Kennel  
 Ingvild Ruud, 3812 Akkerhaugen  
 Mob: 412 03 526 
 Web:  http://www.freewebs.com/immes/  
 E-post: immes@c2i.net  
 
 
 
 
Far:  NoV-2009/2010, NoUch, INTUch, NW-2010  
 Cymraeg Ci Golddigger 
Mor:  Cymraeg Ci Havana 

 9 valper født 23. desember 2010 
Henv.:  Kennel La Mia Strada 
 Pernilla Holman, 3178 Våle Mob. 952 89 105 
 Web: www.lamiastrada.se   
 E-post: pernilla.holman@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
Far: SE UCH, Carddicted Chain Reaction 
Mor SE UCH, Geestland's Tintomara 
 4 valper født 25. januar 2011 

             3 hanner og 1 tispe, alle brindle  
Henv.: Fromax Kennel 
 Petra Marteus og Susan Marteus, Sverige 
 Tlf +46 (0)151-138 28, Mobil:+46 (0) 704 44 67 44 
 Web: http://www.fromax.se 
  E-post: kennel@fromax.se 
 
 
 
 
 
 

http://www.freewebs.com/immes/
mailto:immes@c2i.net
http://www.lamiastrada.se/
mailto:pernilla.holman@hotmail.com
http://www.fromax.se/
mailto:kennel@fromax.se


 

 

 

Pembroke 
 
 
Hannhund: INT US UCh Dragonjoy Red Baron 
Tispe: N S UCH Cymar’s Bring It On 
 Paret 8. desember 2010 
Henv: Kennel Cymar 
 Hanne Tvestad, 7320 FANNREM 
 Tlf: 900 56 889 
 Web: www.123hjemmeside.no/kennelcymar  
 E-post: cymar@online.no 
 
 
 
Hannhund:  Int AUS EST SE Uch Cuuchin Aspenglow 
Tispe:  Siggen’s Angel 

 Paret 30. desember 2010 og 1. januar 2011 
Henv.:  Kennel Welincha 
 Ragnhild Belgen, 1860 Trøgstad 
 Tlf.: 69 82 51 24, mob. 911 21 091 
 Web: http://www.welincha-kennel.com/  
 E-post: welincha@online.no 
 
 
 
Cardigan 
 
 Ingen nye paringer innmeldt 
 
 
 

 

http://www.123hjemmeside.no/kennelcymar
mailto:cymar@online.no
http://www.welincha-kennel.com/
mailto:welincha@online.no


 

 

 

STEMMESEDDEL 

 
 

På baksiden 

 

 
Siden kan klippes ut eller kopieres 

 
 
 

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 13.mars 2010.  



 

 

STEMMESEDDEL PÅ VALG 2010 
VED ÅRSMØTET I 

NORSK WELSH CORGI KLUBB 
 
Ved valget stemmer jeg på følgende:        Ja    Nei 

 
Leder: Olav Hedne – 1 år    

Kasserer : Eva Kronholm – 1 år 

Styremedlem : Silje Kathrine Bjarkøy – ikke på valg  

Styremedlem : Mette Ekern – ikke på valg    

Styremedlem: Anne Ingebrigtsen – 2 år                             

1. varamedlem: Nina Ramberg – 1 år  

2. varamedlem: Siri Alnæs – 1 år  

Revisor: John-Per Haugestad – 1 år  

Vararevisor: Ragnhild A. Vig – 1 år  

 

Corgipostredaksjon:   Andre Kragseth: ikke på valg  

Kyrre Øien: ikke på valg 

Richard Gjersøe – 2 år   

 Valgkomité: 

Gry Moen – 1 år 

Synnøve Mildtvet – 1 år  

Leif-Herman Wilberg – 1 år 

Varamedlem: Anne Christoffersen – 1 år  

 
 

 
 

 

 



 

 

 

Medlemsliste NWCK mottatt fra NKK pr. 05.01.11.   

 
Navn       Adresse      Postnr.        Poststed  
Abrahamsen, Elisabeth Dustadveien 8 3483 KANA 
AIKIO, RAGNHILD KARLEBOTN 9840 VARANGERBOTN 
ALNÆS, SIRI STOKSTAD 2056 ALGARHEIM 
ALSAKER, VIGDIS STEINSVIKSKRENTEN 75 5239 RÅDAL 
Andersen, Anne Christin Vikeneveien 352 1621 GRESSVIK 
Andreassen, Knut Erik FINSTADRABBEN 140 1475 FINSTADJORDET 
Angler, Rita KRISTIN Nygård 27 8250 ROGNAN 
ASKELAND, TORE O.  4823 NEDENES 
Aspenberg, Elizabeth Djurgårdsvägen 30 S-633 50 Eskilstuna 

BAKKEN, MAY ELIN Tverrelvdalvn. 66 9517 ALTA 
Banggren Jansen, Marita Gunnerengaveien 62 3512 HØNEFOSS 
Banggren, Anita Ringmoen 3525 HALLINGBY 
Barry-Berg, Marianne Konglungveien 189 A 1392 VETTRE 
BELGEN, SILJE MARIE EIKEBERGVN. 55 1860 TRØGSTAD 
Benestad, Liv Skenhall, Tornhultet,  S-672 92 Årjäng 
BERG, SOLVEIG RAKKESTADV 22 1814 ASKIM 
Bergersen, Bjarne TERTITTVN. 165 1925 BLAKER 
BERNTZEN, ELIN SOLÅSHAVEN 14C 4842 ARENDAL 
Bigseth, Kitty Annie Bjørnhaug Nedre Geilegrend 50 6017 ÅLESUND 
Bjarkøy, Silje Katrine Lindebergåsen 52 D 1068 OSLO 
Bjerke, Camilla Kleiva 10 1476 RASTA 
BJERKÅS, ELLEN OLAF BULLSVEI 1 C 0765 OSLO 
BLIKØ, JELENA Enromvn. 185 7026 TRONDHEIM 
Bollestad, Anne Irene STASJONSVN 20 1408 KRÅKSTAD 
BONDESON, GUNNEL ÄNGELHOLMSVÄGEN  83,  S-263 91 Höganäs 
BOYE, METTE SÆTREBAKKEN 17 3475 SÆTRE 
Bredesen, Bjørn Olav Bjaalandsgt 7 3675 NOTODDEN 
Bredesen, Silje Karine Olav Bjaalandsgt 7 3675 NOTODDEN 
BRENNE, BJØRG Olav Bjaalands Gate. 7 3675 NOTODDEN 
BRUNSNES, ROLF STOKSTAD 2056 ALGARHEIM 
BRYNHILDSEN, JOHNNY Kioskvn 8 3950 BREVIK 
Brøndbo, Cecilie H. Klommesteinveien 11 3300 HOKKSUND 
BRAATEN, FRANK BERGER 2092 MINNESUND 
Byrkja, Målfrid Leiteveien 29 4312 SANDNES 
Carlsen, Linda VOLLANE 4 A 3228 SANDEFJORD 
Carlsen, Siw E Kjernsli 2133 GARDVIK 
Christoffersen, Anne Postboks 8016 Vågsbygd 4675 KRISTIANSAND S 
CLAUSEN, BRITT Bråtet 227 5152 BØNES 
Corneliussen, Therese R Søbakken 14 3295 HELGEROA 
Dalen, Ingebjørg Aamlid UTSIKTEN 216 9018 TROMSØ 
Didriksen, Ann Sidsel Skrivarvegen 22 3810 GVARV 
Drevik, Janne Døving Ørretvn 9 9610 RYPEFJORD 
DUUN, TRYGGVE ORREVN 6 B 7088 HEIMDAL 
EGGE, DAG RUNE Postboks 63 2334 ROMEDAL 
Eide, Anette Tinghaugveien 25 3175 RAMNES 
EIDE, INGER  JOHANNE LIEBAKKEN 20 3048 DRAMMEN 
EIK, HELEN VIKÅSEN 2 K 7054 RANHEIM 
EILERTSEN, FRØYDIS GRUNNEVÅGSVN 112 5353 STRAUME 
Eilertsen, Kristin Margrete Omveien 6 6510 KRISTIANSUND N 
Ekern, Mette Løkkeneveien 5 3512 HØNEFOSS 
EKSTRAND, ERIK Bodalsv. 75 1743 KLAVESTADHAUGEN 
Engell-Sørensen, Paula Wolffs g 3 5006 BERGEN 



 

 

Eriksen, Anne Elisabeth Mostølen 2166 OPPAKER 
Eriksen, Yvonne Langerud JOTUNVEIEN 18 1185 OSLO 
Eriksson, Sølvi Stallerudveien 75 0693 OSLO 
ESPEVOLD, BENTE BUHAMMERVN 48 5430 BREMNES 
FAHERMO, GURO 
ELISABETH WILLE NORDRE BERGGT. 9 9950 VARDØ 
Figenbaum, Marianne Bjørnveien 6 0774 OSLO 
Fosse, Sunniva Rebekka Torvmyra 19 7091 TILLER 
Fossum, Karin Vestsideveien 527 3410 SYLLING 
Frang, Arve Solevn 101 2322 RIDABU 
Frantsen, Rikke Telle Sogstiveien 25 H 1440 DRØBAK 
Frøysaker, Runa Damlihaugen 8 B 0275 OSLO 
Furulund, Solveig BRATTESTØ, VESTERØY 1684 VESTERØY 
Furuseth, MARIT CECILIE Blåkollstubben 14 1920 SØRUMSAND 
Følstad, Svend Ekebergbakken 20 1823 KNAPSTAD 
Føre, Carina Vibeke Alaskasvingen 6 G 9013 TROMSØ 
Faarup, Erik Stjærvej 31, Sørballe,   8660 Skanderborg 
GJERSØE, RICHARD SKANSEVEIEN 1 B 1445 HEER 
Glesaaem, Tina Granstigen 4 2849 KAPP 
Grendel, Thomas Roest Fosserødåsen 8 3282 KVELDE 
GRENNES, BJØRN LYNGVN 63 3930 PORSGRUNN 
Grimholt, Hanne M. Kaneheia 35 4550 FARSUND 
Grubbmo, Espen Pilestredet Park 15, l. 304 0176 OSLO 
GRUNDSTRÖM, ELLINOR Hästskovägen 7,  S-352 55 Växjö 
GRAABRÆK, INGER Oldtidsvn 411 1747 SKJEBERG 

Gulliksen, Elisabeth Bråtavn. 20 3420 LIERSKOGEN 
Hadland, Tor Helge Elvegata 6 4340 BRYNE 
HAFSTRÖM, GABRIELLA Vägen i Dalen 2 S-247 97 Flyinge 
Hagelund, Camilla Aune Sandbakkveien 8 1458 FJELLSTRAND 
Hallblom, Lars Døvikvn. 7 3178 VÅLE 
Handeland, Bjørn Arve pb 1049 5407 STORD 

HANSEN, KARIN 
Ammerudlunden sykehjem, 
Ammerudveien 37 0958 OSLO 

Hansen, Ulf Egil BLÅKOLLSTUBBEN 21 1920 SØRUMSAND 
Haringstad, Caroline Stegen 16 5200 OS 
HATLEVOLD, ODD  5936 MANGER 
Haugstad, John-Per IDRETTSVN 13 1920 SØRUMSAND 
HAUGSTAD, KARI IDRETTSVN 13 1920 SØRUMSAND 
HEDNE, GRETE HERUMVN 12 1430 ÅS 
Hedne, Olav Herumv 12 1430 ÅS 
HEGGELI, ANNIE Leirflaten 2676 HEIDAL 
HELDAL, LIV RANNEI Drangedalsveien 283 3766 SANNIDAL 
Helenius, Camilla Anita Betzy Kjelsensvei 13 0486 OSLO 
Hellesjø, Kristine E Svensrud 1970 HEMNES 
Henriksen, Anette Munkerekkveien 127 3142 VESTSKOGEN 
Henriksen, Anne Christine RAVNÅSVN 35A 1254 OSLO 
HENRIKSSON, HELEN KILS-NYTORP 226,  S-70593 ÖREBRO 
Hidle, Heidi Dørum NYSÆTERVN 9, Boks 172 5408 SAGVÅG 
Hofflund, Anne Øvre Einesv 4 1390 VOLLEN 
Hovstad,Tove Bjørgen 7387 SINGSÅS 
Häger, Malin Hørstadskauvegen  18 2822 BYBRUA 
Hærnes-Vestgård, Madelen Hærneskroken 10 1545 HVITSTEN 
Høimyr, Ingrid Terrasseveien 2 3470 SLEMMESTAD 
IDLAND, GEIR EIDLAND 4330 ÅLGÅRD 
Ilenius, Nancy Ekarnas Väg 38,  S-443 45 Sjövik 
Indergaard, Anne Stavsetsvingen 39 7026 TRONDHEIM 
Ingebrigtsen, Anne Gjørstadgt 8 0367 OSLO 
INGEMARSSON, MARIE Övre Källvägen 45,  S-433 60 Sävedalen 



 

 

ISAKSSON, LENE Teiefjellet 13 2022 GJERDRUM 
Jacobowitz, Caroline Hofstad Gjøaveien 2 1472 FJELLHAMAR 
Jacobowitz, Hege Hofstad Gjøaveien 2 1472 FJELLHAMAR 
Jensen, Inger Lise Moen 4790 LILLESAND 
Jensen, Kari Aune Rundtjernveien 66b 0672 OSLO 
JENSEN, RAGNAR RENHEIM, RUTE 873 2335 STANGE 
Johannessen, Elin Rødstrupeveien 5 3142 VESTSKOGEN 
Johannessen, Margrethe Gravdalsveien 35 c 5164 LAKSEVÅG 
JOHANSEN, ELSE PARKVN 4 1807 ASKIM 
Johansen, Karl-Fritjof Aspång 60,,  S-450 53 Hällevadsholm 
Johansen, Monica J Hesjakollen 65 5142 FYLLINGSDALEN 
Johnsen, Heidi Kalbakk 2683 TESSANDEN 
Johnsrud, Terje Billesgate 8 3183 HORTEN 
Jonassen, Victoria Elise Gamle Ålgårdsveien 36 4325 SANDNES 
Jørgensen, Liv Bakke Nykirkeveien 180 3180 NYKIRKE 
Kallmyr, Airina Sylte Kjølberggata 20 0653 OSLO 
Kleiven, Bente Baldershage 107 7045 TRONDHEIM 
KLOSTER, TRINE SKOGFARET 12 0382 OSLO 
Kongsness, Asbjørn Nordbyhagen 6 1540 VESTBY 
KORBU, LIV P.A. Munchgt 1 3612 KONGSBERG 
Korsrud, Marianne Finstadlia125 1475 FINSTADJORDET 
Kragset, Andre Indrehovdevegen 21 6160 HOVDEBYGDA 
Kristiansen, Jorunn Semmen 3516 HØNEFOSS 
Krogh, Karin Furuknappvegen 175 2415 HERADSBYGD 
krokeide, Laila Elin Ovnerudveien 14 3430 SPIKKESTAD 
Kronholm, Annette Beatrice Lusetjernveien 65 1253 OSLO 
Kronholm, Eva Sørvelveien 10 A 2040 KLØFTA 
KVARVEN, GRETEH LAURHAMMER 5427 URANGSVÅG 
Lake, Tommy Gröneslättvägen 66,  S-441 95 Allingsås 
LAND, UNNI SKOLEBRÅTAN 3 3031 DRAMMEN 
Landheim, Olav Skramstad 2340 LØTEN 
Landre, Siri Kaasbølsvei  12 6510 KRISTIANSUND N 
LANDSVERK, KIRSTEN A HØGTUNVEIEN 7 1084 OSLO 
LANGNESS, TROND NØKLESVINGEN 92 0689 OSLO 
Langvandsbråten, Morten SOLHEIMVN 20 2070 RÅHOLT 
LARSEN, LARS GUNNAR KILLINGRUDALLEEN 21 A 3057 SOLBERGELVA 
Larsen, Marwell  Haugland DRAGONSTIEN 14 A 1062 OSLO 
Lauritzen, Bjørg Irene Smebyv.21 2319 HAMAR 
LIE, TORILL NESVN 69 STYRI 2080 EIDSVOLL 
Lien, Ann Helen P. A. Aanerudsv. 8 d 2830 RAUFOSS 
Lien, Cheryl ANN Ruste 2640 VINSTRA 
Ljungquist, Caroline Elveveien 39 1408 KRÅKSTAD 
LJUNGQUIST, MARIANNE ELVEVN 39 1408 KRÅKSTAD 
LYSTAD, HANNE Lystad Gård 2312 OTTESTAD 
Lystad, Mona Krokstadvegen 90 2320 FURNES 
LØKEN, VIGDIS KARLSEN Løkenveien 2073 BØN 
Løvlid, Arne REIDAR Øyanevn 18 6770 NORDFJORDEID 
Magnussen, Hanne Sofie Prestevn 28 B 1365 BLOMMENHOLM 
MAGNUSSEN, MORTEN TORESMYR 26 TORSNES 1634 Gamle Fredrikstad 
Marksten, Silje Marie Professor Dahlsgt. 18 0353 OSLO 
Marteus, Petra Humlegatan 35,  S-643 33 Vingåker 
Marteus, Susan Humlegatan 35,  S-643 33 Vingåker 
MARTINSEN, SUSANN RAMSVIK 2134 AUSTVATN 
MELHUS, ANITA MARIA GREG. DAGSONSGT 213 3712 SKIEN 
MELKILD, ANNE VIGDIS SAGVN 20 1414 TROLLÅSEN 
MIKALSEN, ANNE BRØTNINGEN 4 2162 BRÅRUD 
Miltvedt, Synnøve SAGVN 4 1414 TROLLÅSEN 
misund, vivian moltemyrvn 12 3734 SKIEN 



 

 

MOE, SINDRE PLUTOBAKKEN 46 3055 KROKSTADELVA 
MOE, ÅSTA HELLERUD GÅRDSV. 14 0671 OSLO 
MOEN, GRY SKANSEVN 1 B 1445 HEER 
Moen, Mary Irene Vestrått 7140 OPPHAUG 
Momrak, Heidi Engen Svalestog 3870 FYRESDAL 
Myklebost Foss, Mikkel Stiftamtmann Kaas vei 2 0852 OSLO 
Myrvold, Finn Ny Jordvegen 341 7039 TRONDHEIM 
MYRVOLD, ÅSE Ny Jordvegen 341 7039 TRONDHEIM 
Mårtensen, Gitte Gamle Kirkvevn 21 1831 ASKIM 
Nenningsland, Elisabet Lyng Moldreina 9 6800 FØRDE 
Nesset, Ingvild Kalbakk 2683 TESSANDEN 
Netland, Ingrid Mauritz Kartevoldsvei 15 4340 BRYNE 
Nicolaisen, Ragna Irene Viddefjelveien 7 4950 RISØR 
Nilsen, Birgitte Lundsvei 2 B 1710 SARPSBORG 
Nilsen, Lill Kristin General Fleischers vei 690 9357 TENNEVOLL 
Nilsen, Merete H. Botnan 4529 BYREMO 
NILSSON, KENNETH Renstad Ängen,  S-665 92 Kil 
Nordahl, Marit Johanne Slipervegen 1 E 2345 ÅDALSBRUK 
Nordahl, Per Bergstien 55 3016 DRAMMEN 
Nordli, Kjell Rune Professor Dahlsgt 18 B 0353 OSLO 
Nordlunde, Anita Haglistrasse 20.,  CH-6315 Oberägeri, Sveits 
Normannseth, Elin Grevlingstien 21 2022 GJERDRUM 
Nyen, Rolf Terje Siggerudhagan 63 C 2080 EIDSVOLL 
Nygaard, Nina Fyllingsvn 16 5161 LAKSEVÅG 
Nøkling, Tone MÆLAND 215 5430 BREMNES 
Nøkling, Tone Beate Kallestadvikveien 70 5382 SKOGSVÅG 
Nørve, Thomas Joakim Kråmyrvegen 2 6007 ÅLESUND 
Ohm, Ingrid Prytz Vatne 5578 NEDRE VATS 
OLSEN, ELLEN drammensvn 116 f 0273 OSLO 
OLSEN, MERETE KROSSEV 10 A 4617 KRISTIANSAND S 
OTTERÅ, ANNE M LIARSTØL 23 5416 STORD 
Pedersen, Mai  Solfrid WERGELANDSVN. 4 8657 MOSJØEN 
Pettersen, Hilde Vassbakken 2634 FÅVANG 
Ramberg, Per Olav Toveien 34 1407 VINTERBRO 
Ramseth, Anniken Øgardshøgda 182 2330 VALLSET 
RAMSTAD, MARGARETH VALLSETVEIEN 2120 SAGSTUA 
Randen, Sverre Sørvelvn 10 2040 KLØFTA 
RANGE, BJØRN Monrad Johansensvei 6 1410 KOLBOTN 
RANGE, JAN ERIK NEBBEJORDET 5 1266 OSLO 
REFSET, ANN CECILIE Åssvingen 7 7350 BUVIKA 
Reiersen, Veronica Kjellemoflata 47 3736 SKIEN 
Roald, Mona Elisabeth Røvik Nordre Hallsetvei 89 B 7023 TRONDHEIM 
ROGNSTAD, TOMMY  2686 LOM 
Rosander, Jorunn Thor O. Hannevigs Vei 1 3179 ÅSGÅRDSTRAND 
Ruud, Ingvild Klevarsida 331 3812 AKKERHAUGEN 
Ryttervold, Berit  Marie AURSUNDEN 7372 GLÅMOS 
Rønningen, Rune Skullerudbakken 4 G 1189 OSLO 
RÅ, TOR ERIK FRIDENBØLIEN 6 5161 LAKSEVÅG 
SAGMOEN, RIKKE Bjørnstadveien 37 3480 FILTVET 
SALVESEN, RUTH E RØSSTADVN 372 4640 SØGNE 
Sandtorv, Hilde strandskogen 53 3475 SÆTRE 
SAXEGAARD, REIDUNN VARGVN 29 0139 OSLO 
SERIGSTAD, IRENE Rosselandsvn 61 4340 BRYNE 
SERIGSTAD, JANE NYMYRA 43 4352 KLEPPE 
Setsaas, Camilla Victoria Barnehjemsv. 11 1181 OSLO 
Setsaas, Tore Eikev. 14 1181 OSLO 
Sjøtun, Ann Christin Løvåsbakken 102 5145 FYLLINGSDALEN 
Skjelbred, Katrin Edvard Munchsgt 60 3179 ÅSGÅRDSTRAND 



 

 

Skogø, Trude Gamle Åsvei 45 7020 TRONDHEIM 
Skorpen, Grethe Bekkedroga  16 1920 SØRUMSAND 
Skåle, Gro-Eva Lysåsvn 16 1747 SKJEBERG 
Smith, Berit Kristine Storesandveien 60 4870 FEVIK 
SMITH, JORUNN Nersveen, Uthusliaveien 2410 HERNES 
Solberg, Helge Svean 6655 VINDØLA 
SOLBERG, JAN STAMHUSVN 57 D 1181 OSLO 
SOLEM, HEIDI LYKKNESSET 7350 BUVIKA 
SOLHEIM, ENDRE JOHS Vikaneskleivo 34 5410 SAGVÅG 
Solaas, Vera Elisabeth Tinnes Hiterdalsveien 4 3675 NOTODDEN 
Stenerud-Berg, Solveig Rakkestadveien 22 1814 ASKIM 
Stjernvang, Kari Lokesvei 103 1344 HASLUM 
Stokseth, Lars Løkenåsen 30 1900 FETSUND 

Stølan, Randi Sørdal Johannes Minsaas veg 5 E 7053 RANHEIM 
Stålberg, Camilla  Anita Metsäkyläntie 35 Fin-04360 Tusby 
SVENDSRUD, MARITA VÅLEVN. 174 3080 HOLMESTRAND 
Svensson, Frida Louise Sønstabø 5430 BREMNES 
SVESTAD, TINA NYGÅRDSVN. 14 9300 FINNSNES 
Syversen, HEIDI Litaveien 18 7026 TRONDHEIM 
Sætersdal, Inger-Johanne Sogstikollen 24b 1440 DRØBAK 

Sæther, Lars Kristian 
Sparrows Corner, Dancing 
Green, Bainer Lane End Hr9  5tr England 

SÆTHRE, BJØRN CATO ADMIRALVN 25 3159 MELSOMVIK 
Sættem, Hege Vådanveien 143 7024 TRONDHEIM 
SØFTING, ROY LYSAKERVEIEN 24 A 3055 KROKSTADELVA 
Sørensen, Henriette Vistrup Holmevej  1, Vipperød 4390 HELLELAND 
Sørvik, Hilde Mathisen  5427 URANGSVÅG 
Teilgård, Marit Ødegårdsfeltet 37 3810 GVARV 

Tengelsdal, Wenke Rådyrveien 46 4370 EGERSUND 
Themte, Emil Fegata 5 3050 MJØNDALEN 
THERKELSEN, AASE Østermarksvej 19, Raarup DK-7130 JUELSMINDE 
THESEN, EVA FJELLHAUG 2133 GARDVIK 

THOMASSEN, TORUNN RIBSTONVN 27 E 0585 OSLO 
THORESEN, GUNNAR HOLMENVN. 6 3712 SKIEN 
THORSTENSEN, LASSE SOGSTIKOLLEN 3 1440 DRØBAK 
THRONDSEN, TORBJØRN NEDRE RÆLINGSVEI 589 2009 NORDBY 
TOLLERSRUD, KIRSTEN GAUSDALSVN 530 2625 FÅBERG 
Torgersen, Anne Lise S VESTMARKVN 176 1341 SLEPENDEN 
Tronslien, Gunnhild Eldstad Prærievegen 21 a 7800 NAMSOS 
Tverberg, Richard Skarstad STORGT. 20 F 3050 MJØNDALEN 
Tvestad, Hanne By 7320 FANNREM 
Vefling, Brit Buddesvei  7 3120 NØTTERØY 
VIG, RAGNHILD ASTRI Breiskallmarka 174 2827 HUNNDALEN 
Vikshåland, Bjørg Tone Vikshålandvegen 90 4262 AVALDSNES 
Vold, Kurt Torvmyrvegen 39 4362 VIGRESTAD 
Voldmo, Per Kristian Storgata 54 1890 RAKKESTAD 
VRÅLSTAD, BERIT E R ÅBYFARET 117 1392 VETTRE 
Waksvik, Elisabeth Cesilie Ospelundveien 1 3292 STAVERN 
Wallentinsen, Lise Randi Hanesbakken 111 3729 SKIEN 
Wang, Hilde Stakkevollveien 366 B 9019 TROMSØ 
Wellström, SWCK/Borghild Holmens väg 18,  S-760 31 Edsbro 

Wenaas, Aud Hege Skogfaret 18 3946 PORSGRUNN 

Wenaas, Gry Anette Strand Kjose 3268 LARVIK 
Wettestø, Anna Sønningsvegen 4a 4700 VENNESLA 
Wettre, Elisabeth Grevlingvegen 1 2014 BLYSTADLIA 
Wik, Harald Olav Tistelveien 2 7033 TRONDHEIM 
Wilberg, Hannah Skogbakken 15 1927 RÅNÅSFOSS 



 

 

Wilberg, Julie Traverveien 27 0588 OSLO 
Wilberg, Leif-Herman Postboks 144 1921 SØRUMSAND 
WILBERG, LIV SKRIVERVEIEN 18 1920 SØRUMSAND 
Wilberg, Maren lovisenberggata 4b 0456 OSLO 
Wilberg, Petter Lovisenberggata 4 B 0456 OSLO 
Wilberg, Rita Tilley Postboks 144 1921 SØRUMSAND 
WILSKOW, ANETTE Admiral Børresensv. 6F 0286 OSLO 
Wold, Virve Christine Sollivn 32 A 3292 STAVERN 
wærhaug, trygve bjerge lønvoldvn 1480 SLATTUM 
WÆRHAUG, VIGDIS WÆRHAUG GÅRD 2020 SKEDSMOKORSET 
ZIEMANN, ANDRE KOLONIEN 39 2335 STANGE 
Øien, Eldrid Randsverk 2683 TESSANDEN 
Ölund, Ann-Christine Fiskestigen 29,  S-9133 33 Holmsund 
Ørnes, Andrea Norbygata 50 B 0187 OSLO 
Øye, Mari Beckasinvägen 35,  S-131 44 Nacka 
Aabø, May Gautes vei 43 3731 SKIEN 
Aarak, Per Morten VATNE 5578 NEDRE VATS 
Åsly, Mari Engeråsveien 3 1963 FOSSER 
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