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      FORMANNEN HAR ORDET OG 
 

MEDLEMSBLAD FOR 
NORSK WELSH CORGI KLUBB 

Spesialklubb for rasene pembroke og cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  
 
Formann: Olav Hedne 
  64941083 (p) 90036588 
  e-post: ohedne@online.no 
Nestform.: Ingrid Prytz Ohm  

52762049 (p) 91714996 (m) 
  e-post: alltrade@hesbynett.no 
Sekretær: Anne Ingebrigtsen   

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

Kasserer: Eva Kronholm 
  63980209(p) 90618268(m) 
  e-post: sranden@online.no 
Styremedl:  Hanne Tvestad 
  90056889(m) 
  e-post: cymar@online.no 
Varamedl:  Ulf Egil Hansen 
  22158332(p) 91832012 (m) 
  e-post: uegilhan@online.no 
   Vigdis Løken 

63955252(p) 95052462(m) 
e-post: vigdis.loken@c2i.net 

 
REDAKSJONSKOMITE: 
  Richard Gjersøe:    64933830 / 41322590 

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

e-post: rastri@online.no 
 
 

 

       CORGIPOST 

kommer ut med  
4 nummer i året 

 
Ca.  Februar 

Juni 
September 
Desember 

 
MANUSFRISTER: 

 
Den 1. i hver 

utgivelsesmåned. 
 

Manusadresse er: 
 

Richard Gjersøe 
Skansevn. 1B 

1445 Heer 
e-post: 

corgipost@corgi.no 
 
 

ANNONSEPRISER: 
 

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

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

 
KLUBBENS  

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

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

Bankkonto for innbet.: 0530 28 84880.   Svensk postgiro: 23 46 29 – 4 
Medlemskap koster kr 390,-inkl. medlemskap i NKK 

 



FORMANNEN HAR ORDET OG 

 
I skrivende stund er det like før Nesutstillingen, og jeg prøver å slappe av i 
forvissningen om at alt er i orden og i rute.  Påmeldingen er litt større enn i fjor og 
fordelingen av rasene på dommerne var ikke noe stort problem.  Ca. 630 hunder 
hver dag.  Neste store planlegging blir Morokulien i begynnelsen av august. 
 
Den uvante heten vi har hatt ser ut til å gi seg.  Mange spør seg om dette er en 
forsmak på klimaendringene som kan komme.  Dette er vel det som har opptatt 
mediebildet denne våren.  Jeg tror ikke det er noe som trenger å påvirke direkte 
vår aktivitet med hund, men hver for oss får vi tenke globalt og handle lokalt etter 
evne. 
 
Vi inviterte oppdrettere og andre interesserte av rasene våre til et møte for vel en 
uke siden til å lufte spørsmål knyttet til oppdrett.  Vel 15 medlemmer møtte.  Det 
ble en vellykket sammenkomst som resulterte i ønsket om å gjenta dette, kanskje 
et par ganger i året.  Styret vil oppnevne et par stykker som kan legge opp en plan 
for kommende møter med tema som er aktuelle med tanke på videre avl og 
utvikling av rasene. En rekke temaer ble nevnt og mange av disse burde være av 
interesse også for den vanlige hundeeier som ikke nødvendigvis tenker på å ha 
kull på sin hund.  Vi kommer tilbake til saken i neste nummer av CP. 
Temaene denne gangen var et instruktivt foredrag av Ingrid P.Ohm om valping. 
Selv de som har holdt på lenge med oppdrett, plukket opp ting til ettertanke.  
Temaet bør kunne utvides og gjentas.   
Videre hadde Siri en orientering omkring mildeste grad av von Willebrands 
sykdom, som er en meget mild form for blødersykdom. Sykdommen er registrert på 
en del av våre pembroke nå i vår ved DNA-analyser. Egentlig har vi vel hatt 
sykdommen veldig lenge uten at vi har visst noe om den.  Det er vel ikke noe rart, 
for ingen av våre hunder viser verken ytre eller indre tegn på at de har 
sykdommen.  Dette blir også min holdning til hvordan vi bør forholde oss til saken 
videre.  En må gjerne teste videre, men inntil vi ser at dette slår ut negativt på noen 
måte på hundene, forholder vi oss som om vi ikke visste noe. Klubben for en 
annen mye større rase jeg har vært i kontakt med, som har større andel registrerte 
med sykdommen, hadde ingen registrering av utslag på sykdommen.  Vi kan 
sikkert, med videre utvikling av tekniske analyser, finne andre egenskaper som går 
under kategorien sykdom, men som ikke har praktisk betydning for avl og oppdrett.  
Vi kommer likevel tilbake til saken med mer utfyllende forklaring og synspunkter. 
 
Ha en god sommer. 
                                             Olav 
 



 
 
 
 
 
En ny sesong har begynt. Vi sier takk til Rita Wilberg som har trukket seg 
som redaktør. Hun vil bli savnet. Etter at hun begynte har CP blitt laget bare 
på pc, og levert til trykkeren via pc. Dette vil vi fortsette med, for 
vår nye redaktør, Richard Gjersøe vil sørge for det. Han ønskes hjertelig 
velkommen. Det har skjedd stor forandring gjennom årene. Jeg har vært 
med i 
mange år, og gått gjennom alle prosessene. Fra vi klipte ut bokstaver, ord 
og setninger fra ukeblader, til letrasett hvor vi trykte ut hver og en bokstav 
for å lage en overskrift. Skrev med ’pen’ hånd, og ellers limte inn alt som 
skulle på trykk. Vi satt ved kjøkkenbordet hos hverandre, og alle jobbet. Det 
var et å håndarbeide vi leverte da. Med dagens teknikk har jeg ikke så mye 
å bidra med dessverre. Jeg er heller dårlig på datamaskinen. Min jobb har 
de siste årene vært å motta CP fra trykkeren, sette på navnelapper og 
levere på posten. Det er et teamarbeide, og alle har funnet sin plass. 
 
Men vi er hele tiden avhengige av at det blir nok stoff, og interessant stoff. 
Vi vet vi har en god del passive medlemmer i klubben vår. Medlemmer som 
har hund til hygge og husbruk. Det er bare et fåtall som er aktive innen 
hundesport.. vi har skjønt at det er hyggelig lesing når det kommer inn 
hverdagshistorier. Derfor oppfordrer jeg alle til å sende inn fortellinger til 
oss. Jeg er sikker på at mange sitter med opplevelser som de kan dele med 
andre. Sett i gang!   
 
Ha en god sommer! 
 
Synnøve. 
 
 
 



NORSK WELSH CORGI KLUBB 
Protokoll fra 

ÅRSMØTE 29. MARS 2007. 
 
Formannen, Olav Hedne, ønsket de 19 fremmøtte medlemmene velkommen. 
1. Innkalling og dagsorden. Godkjent. 
2. Valg av møteleder. Olav Hedne 
3. Valg av protokollfører. Anne Ingebrigtsen. 
    To til å undertegne protokollen: Rita T. Wilberg og John-Per Haugstad 
4. Valg av tellekorps. Vigdis Løken og Ole Einer Løken 
5. Årsberetningen. Lest opp av formann. Styret får fullmakt av årsmøtet til å lage 

regler for utlån av henger og campingvogn. Valpeformidler anmodes om å lage 
en liste over de kullene hun får inn. Det ble godkjent innkjøp av ny og større 
lagerhytte. Årsberetningen godkjent.. 

6. Regnskap med revisors beretning. 
Formannen leste opp regnskapet 
Ønske om å spesifisere inntektsposten på Nesutstillingen 
Regnskapet godkjent og styret tildelt ansvarsfrihet  

7. Budsjettet. Budsjettet vedtatt. 
8. Kontingent 2008. Kr. 250,- godkjent. 
9. Innkomne forslag fra medlemmene. Ingen saker mottatt 
10. Innkomne forslag fra styret. Formannen redegjorde. 

Forslaget trukket. 
11. Valg.  

Valgkomiteens forslag  ble vedtatt og alle ble valgt ved akklamasjon 
Styremedlem: Eva Kronholm - gjenvalgt for 2 år  
   Anne Ingebrigtsen - gjenvalgt for 2 år 
1. varamedlem: Ulf Hansen - gjenvalgt for 1 år 
2. varamedlem Vigdis Løken - ny, valgt for 1 år 
Revisorer for 1 år: John-Per Haugstad - ny 

 Ragnhild Vik, varamedlem - gjenvalgt 
  

Redaksjonskomité: Richard Gjersøe - ny for 2 år 
Valgkomité for 1 år: Siri Alnæs - gjenvalg 

    Anne Indergaard - gjenvalg  
    Leif-Herman Wilberg - gjenvalg  
    Hanne Lystad - gjenvalg 
 
Trøndergruppas årsberetning og regnskap.  
 Tatt til orientering. 
 
Etter årsmøtet var det selskapelig samvær med pizza og kaker 
samt overrekkelser av priser (se neste side).  
 
Rita T. Wilberg      Anne Ingebrigtsen      John-Per Haugstad  
For årsberetning, regnskap og budsjett henvises det til Corgipost nr. 1/07. 



Nyslåtte riddere av Den Kuperte Hales Orden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rita T. Wilberg og Synnøve Miltvedt, (nr. 2 og 4 fra v.) Øvrige: Olav Hedne (til v.) og Leif H. 
Wilberg. 
 
I forbindelse med Årsmøtet ble det delt ut glass, pokaler og priser for 2006 i følge 
årsberetningen. En liten overraskelse fikk Årsmøtet derimot da L.H.Wilberg dukket 
opp i høytidelig antrekk og kalte frem Synnøve Miltvedt og Rita T. Wilberg. De var 
av styret blitt utnevnt til riddere av Den Kuperte Hales Orden. Denne orden er 
NWCKs høye utmerkelse for lang og god innsats for klubben. Kun 12 medlemmer 
har mottatt denne tidligere siden 1976 (se www.corgi.no/nwck). Vi gratulerer! 
 
RG 
 
 
Nytt varamedlem i NWCKs styre 

 
Vigdis Løken, noe over 40, bosatt på Bøn, Eidsvoll.  Jeg er 
hjemmeværende, men har tidligere arbeidet som konsulent 
hos Skattefogden i Oslo.  Gift med Ole Einar, sammen har 
vi nå 7 hunder hjemme, 6 bernere og 1 corgi, som er 
Kongen i flokken.  I tillegg har vi deleierskap i flere hunder 
som bor hos familie og venner.. Jeg fikk min første berner i 
1987, og feirer 20 år med den rasen i år. Pluto og 
corgiklubben kom inn i våre liv i 2004.. Vi driver en liten 
kennel i hjemmemiljø, kennel Cafrida. Jeg har vært 
sekretær i NBSK siden 2003, og har tidligere vært medlem i 

utstillingskomiteen i samme klubb.  Er nå også redaktør i Berner`n. Jeg har 
tidligere vært sekretær i Eidsvoll hundeklubb, og redaktør i klubbens medlemsblad. 
Jeg er forøvrig også medlem av Norsk Lundehundklubb.  Gleder meg til å ta fatt på 
vervet som vara i Corgiklubben.  Spennende med nytt verv og nye utfordringer. 
 
Øvrige styremedlemmer ble presentert i nr. 2/06



 

NWCK`s HOVEDUTSTILLING 2007. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vi ønsker velkommen til NWCK`s spesialutstilling for  
Welsh Corgi Cardigan og Welsh Corgi Pembroke lørdag 4 august 2007. 
Utstillingen arrangeres på Fredsplassen, Morokulien (ved riksgrensen forbi 
Magnor). 
 
Søn. 5. aug. arrangerer også SWCK, se egen annonse. 
 
Dommere på årets utstilling er: 
Welsh Corgi Cardigan:   Mrs. Stephanie Hedgepath, Kennel Jimanie, USA. 
Welsh Corgi Pembroke: Dr. Patrick Ormos,  
Kennel Phi-Vestavia, USA. 
 
Bedømmingen for begge raser starter kl. 10.00. 
 
Valp 3-6 mnd, og valp 6–9 mnd. 
Spesialklasse (fluff og hunder med andre utstillingsfeil) 
Alle offisielle klasser (husk ny klasseinndeling jmf nye 
utstillingsregler, se www.nkk.no 
Avls- og oppdretterklasser. 
 
Påmeldingsavgift: 
Offisielle klasser:  Kr. 280,00.       Valpeklasse:    Kr. 150,00 
Veteran klasse:     Kr. 150,00.      Spesialklasse: Kr. 150,00 
 
Fra og med 3. hund med samme eier, halv pris. (gjelder ikke veteran, valp og 
spesial klasse). 
 
Påmeldingsavgiften sendes:  
Bankkonto: 0530 28 84880 
NWCK, Boks 5239 Majorstuen, 0303 Oslo. 



Svenske utstillere kan benytte kto: 23 46 29-4 eller betale på plassen.  Dette 
gjelder også andre utenlandske utstillere. Husk beløp i norske kroner, og alle 
avgifter betalt.  
 
Påmelding sendes enten på e-mail med ALLE hundens data eller skjema pr 
post til: Siri Alnæs, Stokstad, 2056 Algarheim. E-mail: kebenfro@online.no 
Påmeldingsfrist: 10 juli! 
 
Lørdag kveld samles vi til en hyggelig sammenkomst. 
Sammenkomsten vil finne sted i Grenseområdet.  Eksakt hvor er ennå ikke 
avklart.  For mer info kontakt: Olav Hedne,  Tlf: 900 36 588 eller e-mail: 
ohedne@online.no 
 
Vi minner også om at søndag 5 august arrangerer SWCK sin utstilling 
samme sted.  Dommere er de samme, men de vil bytte raser slik at Dr. Patrick 
Ormos vil bedømme Welsh Corgi Cardigan, og Mrs Stephanie Hegdepath 
dømmer Welsh Corgi Pembroke.  Mer info i egen annonse dette nr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

OVERNATTINGSMULIGHETER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Det finnes flere hytter i området og hver og en må selv bestille sin 

overnatting.  
Gränsrasta, Charlottenberg - 046 - 0571-20 125  
Hytter Charlottenberg - 046 -70 - 6614 819 
Montebello Camping - tvers over veien for utstillingsplassen - 62837233  
Morokulien Camping - ved utstillingsplassen - 62 83 52 80 - 97511527  
 

For flere alternativ, forsøk: Morokulien Infosenter - 62 83 78 55 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dommere ved Hovedutstilling Morokulien 
 
Stephanie Hedgepath 
Stephanie Hedgepath holder til i South Carolina USA, hvor hun oppdretter 
welsh corgi pembrokes under kennelnavnet JIMANIE.  Det er en 
kombinasjon av fornavnet til mannen hennes, Jim, og siste delen av 
fornavnet hennes.  Hun har oppdrettet godt over 30 amerikanske 
champions, basert på de beste amerikanske, britiske og finske linjer.   
For dem av oss som leter på Internett med søkeordet corgi, vil hennes 
meget fyldige og informative artikler om alt som har med rasen å gjøre 
være velkjente. Hun er også forfatter av den amerikanske, illustrerte 
standarden.  
 
Hun ble autorisert som corgidommer i 1988 og har siden utvidet med en 
mengde raser og har dømt på prestisjeutstillinger verden over. Hun dømte 
dessuten for NWCK på Haldenutstillingen i 2001 (red. anm). 
  
Som dommer må du ha øye for form og farge, og dette har hun utnyttet 
kommersielt. Hun designer nemlig fantastiske broderimotiv som selges via 
Internett.  Firmaet drives av henne, mannen og datteren sammen, så et 
riktig vellykket familieforetak.  
 
 
Dr.C. Patrick Ormos 
Pastor Dr.C. Patrick Ormos (Kennel Phi) har vært involvert i hunder lenger 
enn med kirken! I begynnelsen av 1960 tallet besøkte han sin første 
hundeutstilling og ble bitt av utstillingsbasillen. Hans første rase var 
Schæferhund. Der lærte han mye om trening og kondisjonering samt fra sin 
første hund hvor viktig godt temperament er - for det hadde ikke den. 
 
I mange år viste han hund for andre, ble mer involvert i utstillingsmiljøet og 
sparte penger for å kunne kjøpe seg en veldig god stamtispe. Med tid og 
stunder byttet Patrick rase til Cardigans etter å ha sett Ch Eastwyn Miss 
Friendly på Westminster Dog Show. Senere fikk han kjøpt en tispe 
linjeavlet på Miss Friendly som sin første stamtispe. Senere kom stamtispe 
to fra England og Sonnica Godden; Kentwood Lyneth.  
 
Da han senere begynte sitt samarbeid med Cathy Ochs-Cline, kennel 
Vestavia, ble blodslinjen Phi-Vestavia født. 
 



Siden den gang har Patrick og Cathy vunnet BIR eller BIM på seks 
Amerikanske spesialutstillinger med seks forskjellige hunder og vunnet den 
Canadiske spesialutstillingen mange ganger. Deres Phi-Vestavia Evan 
Evans har også vunnet rasespesialen i Storbritannia samt tatt den Britiske 
tittelen. For øyeblikket har de flere unghunder som venter på å begynne sin 
karriere. 
 
Patrick har dømt hunder siden 1990, opprinnelig i Canada, men etter at han 
flyttet også i USA. Han dømte også den Finske Corgispesialen i 2002, og 
ser frem til å kunne dømme i Norge og Sverige i august! 
 

 
 
 
 
 
 
 

SWCK utställning i Morokulien 5 augusti 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till fredsplatsen i Morokulien för en 
spännande helg med 2 utställningar, god mat, 
hundprat, trevligt sällskap och chansen till två 

championtitlar på en och samma helg! 
  
 

 



Den 4 och 5 augusti arrangerar den Norska och den Svenska Corgiklubben för 
tredje gången dubbel specialutställning för Cardigan Welsh Corgi och Pembroke 
Welsh Corgi.  
 
Domare 
Domare dessa dagar är två rutinerade och kända uppfödare från USA: 
Mrs Stephanie Hedgepath, Kennel Jimanie, USA. Hon dömer Cardigan på 
lördagen och Pembroke på söndagen. I USA föder Mrs Hedgepath upp Pembroke 
Welsh Corgis. 
 
Dr. Patrick Ormos, Kennel Phi-Vestavia, USA. Han dömer Pembroke på lördagen 
och Cardigan på söndagen. I USA föder Mr Ormos upp Cardigan Welsh Corgis. 
 
 
Middag 
 
På kvällen mellan lördag och söndag ordnar NWCK som tradition en gemensam 
middag för alla deltagare på Gränsrasta Motell. Mer information om anmälan etc 
finns på  www.corgi.no . 
 

 
OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! 

I samband med Hässleholmsutställningen upptäcktes ett dataproblem med 
mottagningen av utställningsanmälningar. Vi ber därför er som via internet 
anmält era hundar till Morokulien innan den 22 maj 2007  att skicka ett mail 
till utstallning@spray.se eller ringa Sofia Nordqvist på 0970-307 66 
alternativt 070-674 75 36 för att kontrollera så att er anmälan mottagits. 
 
Anmälan till Svenska specialen den 5 augusti sker senast den 5 juli 2007   

a) Via SWCK's Webbsida, Anmälningsformulär. 
b) Via brev till Sofia Nordqvist, Genvägen 14c, 983 41 Koskullskulle 
c) Via mail till Sofia Nordqvist; kassor@swck.org 
Avgifter betalas till bankgiro, 5189-6694, SWCK 
Info och anmälningsblanketter, SWCKs hemsida www.swck.org 
Klasser och avgifter, 

 

 

 

 



 

Specialklass,  (päls-, bett- eller testikelfel) 100,- 
Valpklass (inoff) 4-6 el. 6-9 mån 100,- 
Juniorklass, 9 -15 mån 250,- 
Unghundsklass, 15 -24 mån 250,- 
Öppen klass, 15 mån - 250,- 
Championklass 250,- 

Veteranklass, 8 år - 180,- 

Veteran över tio år  gratis 

 

I anmälningsformuläret fyller du i veteranklass 8 år (även om din hund är 10 
år eller äldre). Sätt sedan ett OBS i rutan för övrig information. Där skriver 
du in hundens ålder, om hunden är 10 år eller äldre. Fr o m tredje hund i 
officiell klass med samma ägare halv avgift.  
Obligatoriskt medlemskap i SWCK eller annan nordisk corgiklubb.  
Priser till utställningen och lotterivinster mottages tacksamt! 
Bedömning för bägge raserna startar klockan 10.00 vid utställningsplatsen 
som ligger på Morokulien Camping.  
 
Övernattning 
Hytter kan bokas på antingen norska eller svenska sidan av Morokulien, var 
och en bokar själv sitt boende. 
 
 
Se infon i WCP 1/2007  
Info finns även på www.corgi.no.special.html 
 
Ett alternativ är också Morokulien Infocenter  
0047 – 62 83 78 55 
 
SWCK ÖNSKAR DIG OCH DIN 
HUND HJÄRTLIGTVÄLKOMNA!  
 

 
 

 



BORGATUN - 35 ÅR MED CORGI. 
 
For nesten nøyaktig 35 år siden fikk vi vår første corgi (Welsh Corgi Pembroke).  Hennes navn var 
Siggens Penta – født 17.2.1972 – oppkalt etter vår nabo, studentblokkene Pentagon. Hun var som 
alle corgier en meget spesiell hund, og jeg har en følelse av at hun også tidligere er blitt beæret med 
en omtale i herværende blad. Men ikke som 35-årsjubilant! 
 
Vi kjøpte en schäfer i 1970, Astbars Danka.  Gjennom henne kom jeg i kontakt med en meget 
eksklusiv schäferhundklubb som møttes ukentlig på Breivold i Ås i sommerhalvåret. Ved å lytte til 
disse toppschäferhundfolk fikk jeg en unik innføring i hundeverdenen. Og en helt egen verden var 
det. Gjennom Danka kom vi også på hundeutstilling – hun slo 120 schäfere på sitt første 
unghundskue.  Feilen var bare at hun hørte kun på Olav, bare han kunne vise henne, og det var jeg 
som ville gå i ringen. Altså måtte jeg få min egen utstillingshund.  Slik kom Penta inn i vårt liv.  
Hennes oppdrettere var Knut Sigurd Wilberg og Leif-Herman Wilberg.  Det er første corgikullet hvor 
Leif-Herman står registrert som oppdretter, så også han jubilerer i år! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Min glede var stor da han skulle dømme valpeskue på Ekeberg, Oslo, og Penta og jeg skulle ha vår 
debut i ringen.  For oppdretteren måtte hun jo ha alle sjanser – husker vi (Penta og jeg) til og med 
inspiserte premiebordet. Hvor naiv kan man være! Penta fikk blå sløyfe grunnet pelskvalitet---- . Ca. 2 
år etterpå førte samme oppdretter Penta i ringen og oppnådde 1 Ak og Ck og erklærte hun showet jo 
riktig så bra! Derfra var ikke vegen så lang til første kull, og på hennes andre kull ble grunnstammen 
lagt til våre nåværende corgier. 
 
Corgiklubben ble stiftet på slutten av året 1971, og godkjennelsen sto i første nr. av Hundesport 1972.  
En hadde medlemsmøter den gang – de ble holdt i kjelleren på hotell Helsfyr.  Det var med skrekk og 
gru jeg dro på disse første møtene, ”Komme-fra-landet”komplekset satt dypt, men mor til Pentas 
oppdrettere, Liv Wilberg, skulle vise seg å bli min redning.  Den velkomst og varme hun viste meg 
som ukjent i Corgiklubben skal jeg aldri glemme. 
Da Penta var 2 år, fikk vi Ella (Kaytop No Farthings) fra England. ”Stakkar, er du ikke vakker nok”, sa 
Liv Wilberg til Penta.  Penta smilte, for hun visste at det bare var innpakningen som ikke var helt på 
topp.  Ellers hadde hun alt som krevdes av en god avlstispe – og førte det videre.   



 
Penta oppnådde NKK’s appellmerke i lydighet – Cacib da hun var 9 år.  Hun ble mor til 3 corgikull – 
det siste da hun var 6 år. I det kullet kom Fi-Fi, (trent og eiet av Anne Ingebrigtsen), hittil Norges 
eneste Nord.Lydighetschampion. 2 av hennes barn ble utstillingschampion – en Gullcorgi.  
 
Faktisk hadde hun 4 kull – en blandingsvalp 6 mdr. før F-kullet. Den ble avlivet, men jeg lovet henne 
at på neste løpetid skulle hun få et corgikull, og slik ble det. 
For Penta var økonomisk som L.H. sa – løpetid hver 4 måned.  Husker et par fra Bærum, noe eldre 
var de, satt så pent i en sofa mens jeg skrev ut kjøpekontrakten.  ”Og så er Penta så sexy”, sa jeg 
(stolt). Hvorpå paret reiste seg sporenstreks opp og sa de skulle ikke ha valp etter en sexy hund… . 
Det ble ingen handel. 
 
Penta ble nesten 13 år da bakparten sviktet.  Kan ikke huske hun var hos dyrlege for noe annet enn 
vaksine. 
 
I dag har vi 8. generasjon etter henne – og er vi heldige er kanskje 9. på vei.  I resten av Norden er 
minst 10. og 11.generasjon ankommet. 
 
Når en bega seg ut på en oppdretters kronglete vei, vil jeg for alltid være takknemlig for at Penta – 
selv om hun ikke selv ble den store utstillingsstjerne – var gjennomavlet og sund – og hadde de 
nødvendige kvalifikasjoner som avlstispe. 
                                                                                     Grete Hedne. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siggens Penta i sin ”prime”. 

 
 
 
 
 
 
 



NWCK  har gleden av å invitere til 
CORGIENS DAG! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag 1. september 2007 kl 10.00. 
Sted: Blaker skanse 
Dommer: Harald Aune 

 
 Program  Klasser Påmeldingsavgift 

 Valpeshow: 3-6 mnd og 6-9 mnd. kr. 50 
 Match-show: Alle hunder over 9 mnd. kr. 50 
 Barn og hund Klasse 1: barn under 10 år. 
  Klasse 2: barn over 10 år. kr. 30 
 Vakreste øyne og  pels    Alle kr. 30 
         Hundesprint Alle Gratis og   
  kjempemoro! 
 

Vi begynner påmeldingene fra kl. 10.00 
Gaver til utlodning mottas med takk! 
Salg av kaker, kaffe, brus med mer. 

Ta med alle store og små, godt humør og, sist men ikke minst:  
Sorte poser til å ta opp ”kabler”. 

 
VEL MØTT 

Hilsen Styret. 
 

Veien til Blaker Skanse: 
Ta av fra E6 ved avkjøringen til Sørumsand og Frogner, vei 171. 
Følg denne til Sørumsand.  Ta til venstre ved Esso mot Blaker og Bjørkelangen – 
fortsatt vei 171.  Følg denne til skilt med Blaker Kirke, og sving til venstre mot 
kirken.  Ta til høyre ved kirken, skiltet Blaker Skanse. 
 
 



 
 

 

 



 

THRILLER I BLODSPORMILJØET 

 
Som dere kanskje har fått med dere så er vi et svært lite blodspormiljø i NWCK. Vi 
som driver med dette gleder oss veldig til at sesongen skal komme i gang slik at vi 
får begynne å trene og konkurrere i denne interessante sporten. Som dere sikkert 
vet så er det tre (se tillegg nedenfor) Corgier i Norge som er Norske Viltspor 
champions, og alle disse tre er hannhunder. Nå bygger det seg opp en thriller om 
hvilken tispe som skal bli den første NVCH. Det står mellom Aberlee Annies Song 
og  Birkebakkens Pixie. Innen spormiljøet har det blitt vist større og større interesse 
for disse to sporfrøkner som har inntatt det hannhund dominerte miljøet. Begge har 
oppnådd sine to 1pr på bevegelig prøve og det som nå gjenstår er å gå til 1pr på 
en ordinær prøve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Annie 
 
 
                                         Pixie 
 
 
Nå viser det seg at vi har meldt på samme prøve til våren og er vi heldige, så kan 
begge to ha dagen sin og gjøre seg fortjent til tittelen N VCH på en og samme 
dag!!!.  
Men det er veldig mye som skal klaffe på en slik prøve. Et blodspor tar veldig på 
hundene både psykisk og fysisk, så det er ikke uten grunn at hundene blir trent 
hver eneste uke så lenge forholdene tilsier det. På prøven blir både hund og fører 
bedømt som EN ekvipasje. Så det er en stor prestasjon å klare alle moment og 
vanskeligheter som ligger til grunn for å oppnå en 1pr på en blodsporprøve.  
Det viser seg etter kritikkene og tilbakemeldinger fra de som har dømt at begge to 
kan gjøre det virkelig skarpt i konkurranser, men ikke hver dag er lik så de må ha 
"dagen" for at dette skal gå veien. Det er ikke hverdagskost at to hunder av denne 
rasen som jo egentlig er en gjeterhund stiller på samme prøve, og blir N VCH!!!  
Vi krysser fingrer og poter og heier på hverandre i god gammeldags "Corgi ånd".  
 
 
 



 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
Annie med valper   Pixie med godt grep i hjorteskanken 
 
 
PS!  
Blir det klaff, blir det vel en aldri så liten feiring i god gammeldags  
"blodspor ånd".  
 
Hilsen Kari Aasgaard og Helge Solberg 
 
Oppdatert brev fra Kari etter brevet ovenfor: 
"Først vil jeg si at det var en tragisk og uendelig trist mail jeg fikk fra Helge Solberg 
den 06.04.07 der han fortalte at Laddie var gått bort. Jeg vil bare si at Laddie var 
en sporhund som det sto stor respekt av og han bar sine titler med rette. Jeg fikk 
dessverre aldri blitt med på noen av sporene han gikk, men jeg kjenner dommere 
som dømte ham og jeg vet at det ikke er noen overdrivelse når jeg hører hvor 
imponert de var av sporarbeidet han leverte. Husk at han ble nr 2 på NM Blodspor i 
2004 og DIT kommer man ikke uten å arbeide for det!!! Jeg vil også si at Helge og 
Laddie har vært mine store inspirasjonskilder siden jeg selv begynte å gå blodspor 
med min Corgi, Benfro`s Gareth.  
 
Heldigvis har Helge og Lilly en Corgi til, Aberlee Annies Song! Og siden jeg overtok 
en tispe i fjor, Birkebakkens Pixie, gikk det sport i hvem av de to som skulle bli den 
første Corgitispa i Norge som gikk til tittelen N VCH. På Smøla fikk vi sjansen til å 
prøve oss, men bare en av de to gikk til 1pr. denne gangen, og Birkebakken`s Pixie 
fikk tittelen N VCH. Alle som har prøvd denne sporten vet at det ikke er noen 
selvfølge at hunden går bra hver gang. Det er mange ting som kan spille inn, og 
ingen dag er lik verken for hund eller mennesker, for den saks skyld. Men en ting 
er jeg HELT sikker på og det er at Annie blir Norsk Viltspor Champion i løpet av 
dette året her!!! 
 
(Og det har Annie blitt nå! Gratulerer med N VCH nr. 5 til Helge Solberg) 



EN STOR CORGI ER GÅTT BORT 
 
Ennå ikke 9 år gammel har Laddie forlatt oss.  Int.UCh N&S V Ch Annwn Quite a 
Lad var den hunden jeg aldri skulle ha solgt, men som jeg likevel er glad jeg 
gjorde, for han kunne ikke ha kommet til et bedre hjem og til noen som fikk tatt ut 
hans potensial på en bedre måte. Hos Helge og Lilly Solberg i Surnadal hadde han 
ikke bare et godt liv, men han fikk lov til å bruke seg selv og være en ambassadør 
for rasen. 
 
Før Laddie har Helge eid og trent fram 3 
viltsporchampions i mer tradisjonelle raser i 
denne sporten, men han ble imponert over 
arbeidsevnen til denne lille, kortbente 
gjeterhunden.  De to har plassert seg i NM 
flere ganger, med nr 2 som høyeste 
rangering, men favoritthistorien min, en som 
jeg har fortalt i mange fora, handler om da 
han vant klubbmesterskapet i klubben for 
bayersk og hannoveransk viltsporhund.  
Disse innbitte hjortejegerne flirte da de så 
ekvipasjen og la et skikkelig vrient spor som 
gikk over grøfter og gjennom hogstfelt med 
kvist og kvas. Men fliren forsvant, gitt, da 
Helge og Laddie gikk hen og vant hele 
konkurransen.  Etter det ble 
klubbmesterskapet der lukket for andre raser, 
- det var simpelthen for forsmedelig for dem, som regnet seg for å ha rasene som 
var spesialavlet for denne oppgaven. Å bli slått av en liten gjeterhund!   
 
At han har gjort det bra i utstillingsringen vitner den internasjonale tittelen om, og 
Helge og han har vært et velkjent par land og strand rundt. Han har vært lite brukt i 
avlen i Norge, Hanne Tvestad har brukt ham to ganger, Geir Idland én, men 
internasjonalt har han flere kull.  Vi har sendt sæd til Frankrike, Sør-Afrika og 
Australia, og det har vært tisper her fra Tyskland og Holland til ham.  Han har 
dermed champion avkom i flere land og på flere kontinent.  
Da det kom forespørsel etter sæd fra Gloria Woodward, Aberlee kennels i 
Australia, ble vi enige om at vi skulle be om en stumphalet tispe tilbake, i sameie 
for Helge og meg.  Dermed fikk han selskap av datteren Aberlee Annie’s Song og 
opplevde en ny ungdom med henne i huset.   Annie sørget dypt da han ble borte 
og ville verken spise eller springe etter postbilen i en måned.   Men som for oss, så 
går livet videre.  Nå planlegger vi at hun skal få lov å bli mor til en ny, liten gutt som 
kan følge i sin store bestefars fotspor.  
 
Anne Indergaard 



 
Wenn jemand eine Reise tut… 
 
Ole Einar Løken og Hans Arvid Øberg fra Eidsvoll fant ut at de ville reise på biltur til 
dobbel Cacibutstilling i Ljubljana 13. og 14. januar 2007. Som kjent er Ljubljana 
hovedstad i Slovenia, en tidligere delstat i Jugoslavia som var den første til å rive 
seg løs og klarte det etter en kortvarig krig hvor Ljubljana ble bombet.  
Spenningen var stor om vi fikk lov av våre respektive Vigdis og Sigrun, men det fikk 
vi, og da måtte vi bare reise. Ole Einar med corgi Pluto og bernere Sargas og Anjo, 
Hans Arvid med berner Lille Blå og lundehunder Mime og Keta, alle med vaksiner 
og pass i orden, trodde vi. 
Vi startet trøstig i Caravelle syncro onsdag etter jobb. Første stopp Ørje hvor Hans 
Arvid hadde et ærend. Deretter Tøcksfors med bunkring Pepsi Max og via 
Bengtsfors til Uddevalla i mørke og snøstorm. Slik kom vi oss forbi rasstedet i 
Munkedal, og trodde det verste var gjort. Ferger Helsingborg-Helsingør og Gedser-
Rostock med landgang ca kl halv fem morgen. Berlin passert før morgenrushet før 
stopp i Bayreuth for å kjøpe ny baklykt til Caravellen. Takket være GPS fant vi 
raskt frem til den VW-butikken vi ikke skulle til, men ble geleidet til riktig forretning 
som vi hadde passert, men ikke sett, mens vi studerte GPSen. Vi spurte om 
Wagner og festivalen som har gjort byen berømt, (blant annet pga opptredener av 
Kirsten Flagstad og Hitlers tilstedeværelse, men det nevnte vi ikke), og fikk topp 
vennlig service. Så begynte moroa. 
 
På vei ut av Bayreuth kom vi bak en politibil som kjørte svært sakte på motorveien, 
og vi kjørte forbi. Hans Arvid tuklet med mobiltelefonen og plutselig var politibilen 
foran med lystavle på taket med et ”Bitte folgen” som ikke var til å misforstå, og vi 
fulgte etter inn på en rasteplass. To politimenn i uniform kunne opplyse at Hans 
Arvid hadde snakket i mobiltelefonen det var ”am strengsten verboten”. Det hjalp 
ikke at Hans Arvid sa at han ikke visste at det var et slikt forbud i Tyskland, eller at 
han ikke hadde ringt noen, og slett ikke at vi var på vei til hundeutstilling i Ljubljana. 
60 euro kontant på stedet var straffen og det var billigere enn i Østerrike og 
Slovenia, fikk vi vite. Så var det spørsmål om Hans Arvids pass. Det ble utlevert og 
politimennene forsvant inn i politibilen og begynte å ringe noen. Så spurte de om 
Ole Einar hadde pass. Ja, svarte Ole Einar, det har jeg, og plukket frem det røde 
passet han hadde blant hundenes blå og gav til politimannen. Flere telefoner, -og 
så ble Ole Einar kalt til politibilen hvor han ble spurt om etternavnet Løken ble 
stavet Loken eller Löken, og han svarte Löken. Til vår forskrekkelse så vi at det 
ikke var hans, men kona Vigdis sitt pass han hadde gitt til politiet. Klokelig holdt 
han kjeft, og politimennene merket ikke forskjellen. Hans Arvid betalte 60 euro til 
politimannen Friedrich. Vi ble deretter løslatt og kunne lettet dra videre til Salzburg. 
Hans Arvid mintes at hans far ble forsøkt arrestert av tysk politi i Norge i 1941, men 
at han slapp unna til Sverige og en straff som ville blitt atskillig verre enn 60 euro. 
Så vi hadde nok vært heldige, allikevel. 
Ved Salzburg tok vi inn på Hotell Kaizerhof og ble tatt hjertelig imot og fikk en 
bedre middag med lokal fiskesuppe og karpefisk før sengene kalte oss til fortjent 
hvile.  



Dagen derpå hadde vi kun en kort etappe til Ljubljana på ca 20 mil foran oss. 
Været var nydelig og veiene fantastisk gode over Alpene til grensa ved Vollach, 7 
mil nord for Ljubljana. Vi mente Østerrike måtte være heldige som ikke hadde 
oljepenger og derfor har råd til å bygge ordentlige veier.  
Men på grensa var det passkontroll! Og her turte vi ikke satse på at Vigdis fortsatt 
skulle bli godtatt som Ole Einar, eller omvendt. Slovenia er medlem av EU, har 
euro som valuta fra 1/1-07, men er ikke medlem av Schengen, viste det seg. Det 
hjalp ikke at vi sa vi skulle på stor hundeutstilling med de fredeligste hensikter. 
Hans Arvid kunne reise til Ljubljana, men ikke Ole Einar. Slik var det med den 
saken og politimannen hadde pistol. Litt mer forekommende ble tonen da Hans 
Arvid bad om telefonnummer og adresse til ”Der norwegische Ambassade in 
Wien”. Vi ringte, det var fredag ca kl ett. Vi kunne få komme til ambassaden og få 
nødpass til Ole Einar med bilde av ham selv. Pris 121 euro. Så resten av dagen ble 
brukt på 70 mil omvei i Østerrike i fantastisk vær i stedet for sightseeing og 
shopping i Ljubljana. Ambassadens folk var svært hyggelige og jobbet overtid for at 
vi skulle få komme på hundeutstilling. Men så hadde vi jo også med norske 
lundehunder som neppe hadde vært stilt i Slovenia tidligere, sa Hans Arvid, uten at 
passet ble billigere av den grunn. Men takk til ambassaden i Wien for god og 
hyggelig service! 
Så kom vi til grensa på nytt, men lenger øst, nord for Maribor. Der ble vi bare viftet 
over grensa, til Ole Einars store skuffelse. Veien videre til Ljubljana var nybygd 
motorvei med mange bomstasjoner. Noen mente korrekt at bilen vår veide under 
3500 kg, noen over 3500 kg, og da hjalp ikke at det sto mindre enn 3500 i 
vognkortet. ”Volkswagen Transporter ist klasse zwei”, og da var det visst slik på 
den strekningen. Sent på kveld fant vi hotellet. Slovenia var heller ikke innlemmet i 
GPSen vår, men Ole Einar er gammel kartleser og fant veien for oss, utenfor 
Schengen. Og på hotellet måtte både Hans Arvid og Ole Einar vise pass for å få 
booket inn, heldigvis. 
Utstillingen lørdag 13. januar ble en stor opplevelse. Bernerne: Sargas ble beste 
hannhund med cert og cacib og slovensk champion, og BIR. Lille Blå vant åpen 
klasse med cert og vil bli slovensk champion når hun forhåpentlig blir norsk 
champion. Anjo fikk exellent. Hans Arvid måtte vise corgi Pluto fordi Ole Einar var 
opptatt i bernerringen, og gikk Pluto frem til cert og reservecacib og slovensk 
champion. Dommeren ble meget sjarmert av en hund som la seg på ryggen når 
han skulle se over ham. ”An ideal positition for examination”, må vite!  Så man kan 
trygt si at Pluto lå seg til cert og championat.  Ikke verst av ”Stuttjukken”, som vi 
kaller han når han har DEN dagen.. 
Lundehundene deretter. Mime var ikke dommeren helt fornøyd med, føttene var 
utadrotert, og da ble det ”sehr gut”. Keta derimot hadde ikke utadroterte føtter, og 
fikk exellent, cert og Cacib, 15 mndr og 3 dgr gammel, selv om hun åpenbart 
trivdes bedre utenfor enn inne i ringen.  
 
Selv om hverken Sargas eller Keta nådde opp i gruppefinalen var det 
resultatmessig en fantastisk dag for våre hunder! På ettermiddagen var det 
corgispesial, og man kan vel ikke si det gikk like bra her.  Ole Einar og Pluto entret 
ringen, meget fornøyd med formiddagens prestasjon, og det ble med det.  Pluto 
(eller Ole Einar?) var very qlumsy??? Altså klumsete, vel, mye kan man si, men 



klumsete?  Pluto ble noget fornærmet, han hadde tross alt vært på diet for å 
fremstå som en slankere utgave, og tenk hva det da gjorde med selvtilliten, å få 
høre at du er klumsete???  Vel, heldigvis, så har mannfolk en egen evne til å 
fortrenge og glemme ekle opplevelser, så denne klumsete opplevelsen gikk fort i 
glemmeboka!  
 
Dagen derpå ble resultatmessig en liten nedtur.  Denne dagen hadde lundehunden 
Mime for lite tær og for lite fleksible ører og Keta var fortsatt for lite interessert i å 
være i ringen. Exellent på 
begge, men uten cert og cacib. 
Corgi Pluto fikk nytt cert og 
vant championklassen og 
denne dagen var han slett ikke 
klumsete, men en exellent 
representant for rasen! 
Bernerne gikk det så som så 
med,  Sargas ble nr to i 
championklassen, og forsvarte 
sitt championat fra dagen før, 
exellent til Lille Blå og Anjo 
uten noe mer. Dette la for øvrig 
aldri noen demper på 
stemningen!  Fangsten total 
var enorm med 2 slovenske 
championer, flere cacib og cert.  
. 
Ved hjemreisen måtte Hans Arvid og Ole Einar igjen, heldigvis, vise pass og 
nødpass for å komme seg ut av Slovenia og inn i Østerrike og Schengen, og hjem 
til gamle Norge, hvor vi ankom etter nærmere 500 mil i alt, uten flere arrestasjoner 
eller problemer med kjønnsidentitet. 
Det hele var faktisk ganske morsomt! Og ikke minst hat man etwas zu erzählen! 
 
Ole (Vigdis) Einar, Hans Arvid, Sargas, Pluto, Mime, Anjo, Lille Blå og Keta. 
 
 
 
 
 
 



OPPDRETTERMØTE 
 

Lørdag 2. juni var alle Corgi-oppdrettere og andre interesserte Corgi-eiere 
invitert til et møte omkring avl og oppdrett. Olav Hedne var ordstyrer for 16 
deltagere, som bl.a.  fikk se og høre presentasjoner om valping (Ingrid P. 
Ohm) og om sykdommen von Willebrand (Siri Alnæs). Denne sykdommen 
omtales spesielt i et innlegg av Anne Indergaard nedenfor. 
 
 
Alle var fornøyde med møtet og var enige om at det er viktig å få gitt flere 
medlemmer kunnskap oppdrett, styre og stell og diverse former for 
aktiviteter. 
 
Neste tema kan tenkes å være: "fra fødsel og frem til levering" og et tema 
senere "Corgien som brukshund". 

 
                
 
 
 
 
     
  
 
      

 Olav var innleder og ordstyrer.           Noen andre av deltagerne. 
 
 
 

 OBS!                ENDRING AV UTSTILLINGSDATO              OBS! 

 

Norsk Dobermann Klub gjør oppmerksom på at vår tradisjonelle 
utstilling i Letohallen i oktober er blitt flyttet pga forhold som ligger 
utenfor vår kontroll. Flyttingen er godkjent av Hovedstyret i NKK og 
terminlisten er oppdatert. 
 
Ny dato for utstillingen er 29.12.2007, det blir en spennende utfordring 
med  "Nyttårsutstilling" !  
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Dobermann Klub 



JIPPI! Så er de ikke syke likevel! 
 
Lørdag 2.juni var en del corgi entusiaster samlet i NKKs lokaler på Bryn.  Etter en 
glimrende Power Point presentasjon  om valping fra Ingrid Ohm fikk Siri Alnæs 
ordet for å redegjøre om hva hun har funnet ut om von Willebrand disease, heretter 
kalt vWd.  Von Willebrand faktoren er en av flere faktorer som hjelper blodet 
koagulere.  Har man for lite av den faktoren i blodet, kan det ta lengre tid før 
blødninger stopper.  Det graderes i 3, det som er funnet hos corgi er kun grad 1, 
den mildeste graden.  Det kan testes for det ved å kjøpe et test-sett fra Finland.  
Det koster ca 800 kroner, om jeg ikke husker feil.  Det er ikke slik at om en parer to 
som har grad 1, så vil avkommet kunne få grad 2, de nedarves forskjelling. Olav 
hadde statistikker fra USA som viste hvor mange av de testede som var affiserte.  
Det dreide seg om ca 10 %.  Om tilstrekkelig mange blir testet, kan vi gå ut fra at % 
- tallet vil bli omtrent det samme her også.   
Men dette er ikke noe nytt som har oppstått i de senere år.  De første diagnosene 
ble gitt for over 30 år siden, basert på nokså usikre blodprøver.  Det er først da et 
farmasøytisk firma utviklet den mye mer presise swab-testen, som også er mye 
lettere å gjennomføre, at dette har tatt av. 
I løpet av de vel 30 årene man har kjent til muligheten for lavt nivå av von 
Willebrand faktor i hund, kjente ingen til at noen noensinne hadde dødd av det.  
Heller ikke at noen hadde hatt problem i forbindelse med fødsel, keisersnitt eller 
andre operasjoner.  Spørsmålet var da; dersom dette ikke er et problem, hvorfor 
skulle vi da gjøre det til et?  Hvis hunden ikke er syk, hvorfor skal vi bruke store 
summer som ikke kommer andre enn de som selger testen til gode?  ”If something 
is not broke, don’t repair it!”  
Det er flere faktorer som regulerer blodkoagulering, Willebrand faktoren er bare én 
av dem.  Lavt nivå av von Willebrand faktor er også velkjent hos mennesker, men 
vWd grad 1, som er det som er diagnostisert på corgi, regnes ikke som en sykdom, 
men bare en av mange tilstander hvor kroppen produserer litt mindre av et stoff 
enn det ideelle.  Ved lavere nivå enn det som finnes ved grad 1, som grad 2 og 3, 
fins det medisiner som kan erstatte den vW faktoren kroppen produserer for lite av, 
slik som f.eks tyroksin når kroppen produserer for lite av det.  Men altså, dette er 
ikke nødvendig ved grad 1.   
Så, HURRA!  Vi har fått bekreftet fra autoritet at hundene våre IKKE ER SYKE, de 
vil ikke dø av blødninger, faren er over! 
 
Anne Indergaard, som ikke var så engstelig i utgangspunktet, heller.  I alle fall 
ikke for annet enn at andre skulle bli det.   

 
 

(Temaet omtales også av Olav på side 3.) 



OVEROPPHETING AV HUND. 
 
Jeg heter Gry, og vi har 3 hunder, Andy, Anna og Ella. 
Jeg kom fra jobb i ettermiddag og gledet meg til å gå på trening i Drøbak 
Hundeklubb som jeg pleier på mandager. Jeg pleier å ta bil, men i dag tok 
jeg med alle 3 og gikk en tur som bare tar ca 15 min å gå. Også i dag var 
det veldig varmt, men varmen var ikke verre enn at turen gikk greitt. 
Jeg bandt hundene i skyggen med tilgang til vann, og trente en hund om 
gangen. Andy var treigere enn han pleide. Plutselig virket han dårlig og ville 
ikke gå. Jeg ble bekymret og så straks at slimhinnene var bleke. Han la seg 
over på siden og ville ikke reise seg. Jeg fikk heller ingen kontakt med ham, 
han virket helt apatisk. Det ble oppstandelse på treningen, og det var flere 
forslag til hva det kunne være, hoggormbitt, innsektsbitt, noe med hjertet 
eller overoppheting. Det var helt klart at jeg fortest mulig måtte til veterinær. 
Jeg var redd og bar  

ham inn i bilen. Hos veterinær 
ble han behandlet 
umiddelbart. Han fikk 
kortisonsprøyte, ble nedkjølt 
med vann og fikk vann i 
munnen gjennom en sprøyte. 
Han ble grundig undersøkt og 
kom seg sakte men sikkert 
etter en times tid. Diagnose 
overoppheting. 
Jeg synes alltid at jeg har 
vært forsiktig med hundene i 

varmen, men tydeligvis ikke forsiktig nok. Dette var en lærepenge. Det må 
legges til at det har vært veldig varmt i mange dager forut for i dag og at 
dette muligens er en årsak til den plutselige reaksjonen. Veterinæren hadde 
hatt flere hunder til behandling for overoppheting i løpet av de siste dagene. 
 
Hilsen Gry Moen og Andy Capp 
  



 
 

 
SWCK 45 år - ÅRSBOK 2008 

 
Detta år är det även WORLD DOG SHOW Stockholm 2008 

Det är därför ett mycket bra tillfälle att ge ut klubbens fjärde ”Årsbok”. 
 

Hallå alla corgientusiaster !!  
 

Nu är det hög tid att börja gräva i lådorna och leta i de gamla fotoalbumen!!  
 

Vårt arbete med Årsbok 2008 pågår för fullt och nu  
ber vi er att skicka in bilder på de hundar ni vill ha med. 

 
Nya och/eller gamla kort – alla är lika välkomna. 

 
Naturligtvis önskas alla corgivänner i Norden hjärtligt välkomna att skicka in 

"stamtavlebilder" på de corgis som haft/har påverkan på våra svenska corgis. 
 

Detta är ett utmärkt tillfälle att synas för alla uppfödare samt att visa de 
vackra nordiska hundarna. Därför hoppas vi självklart på många annonsörer! 

 
Vi tar tacksamt emot kort på de riktigt gamla hundarna från förr! 

Vi blir glada om ni skickar in digitala foton, men självklart går det bra även 
med vanliga kort. 

 
Senast 2007-09-01 vill vi ha alla underlag och fantastiska kort! 

 
Vad kostar det? 

Att ha med ”stamtavle-hund” är gratis. Vi behöver veta regnr etc 
Annons helsida 100,-/sida 

(Kennel-, avel-, uppfödar-annons etc) 
För icke medlem 200,-/sida 

 
Med hopp om många corgikort! och många annonser!! 

 
Corgihälsningar,  

 
Ragnar Strandberg,   Ellie Forsberg,   Borghild Wellström 
sekr_swck@spray.se    ellie@corgi.se     bolle@corgi.se 

 
Vi svarar gärna på era frågor gällande årsboksarbetet   

 
 



 
 
Sandefjord Hundeklubb 20. januar 
Dommer: Ing-Mari Hagelin 
Pembroke: 2 
Tispe: 2 
Vovselias Zurriburri, 1CHK, CK, 2BTK (3) 
Ulf E. Hansen 
 
Vovselias Queen, 1VETKL, CK, 1BTK (4) 
Ulf E. Hansen 
 
Åsnes Hundeklubb, 10. februar 
Dommer: Mona Selbach 
Cardigan: 2 
Hannhund: 1  
Posibles Arthur, 1CHK, 1CHKK, CK, 1BHK, 
BIR (4) 
Helena Olsson 
 
Tispe: 1 
Nicknames Incantation to Cardax, 1AK, 1AKK, 
CK, 1BTK, CERT, BIM (4)  - Ny Norsk 
Champion 
Helena Olsson 
 
Pembroke: 5 
Hannhund: 2 
Benfros King in Red and Gold, 1JK, 1JKK, HP 
Merete H. Nilsen 
 
Corwels Bernhard, 1AK, CK, 1BHK, CERT, 
BIM (4) 
Eva Thesen 
 
Tispe: 3 
Siggens Apollonia, 1JK, 1JKK, CK, 1BTK, 
CERT, BIR (4) 
Ragnhild A. Vig 
 
Beauty Tessa, 1CHK, CK, 2BTK (3) 
Anita Hegdal 
 
Norsk Miniatyrhundklubb, 2. februar 
Dommer: Lanning, Jean 
Pembroke: 9 
Hannhund: 4 
Benfro's Jolly Good Chap, 
1.UK 1.UKK CERT 3.BHK (2) 
Marit J. Nordahl 
 
Bojojamile Bullet Proof,  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM (4) 
Bjørg Lauritzen, Arve Frang og Rita T. Wilberg 

Andy Capp,  
1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK (3) 
Gry Moen 
 
Tispe: 5 
Siggen's Angel,  
1.JK 2.JKK CK 
Belgen, Ragnhild 
 
Siggen's Apollonia,  
1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR (5) 
Ragnhild A. Vig 
 
Borgatun's Hermione,  
1.CHK 2.CHKK CK 3.BTK (2) 
Grete Hedne 
 
Vovselia's Zurriburri ,  
1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK (3) 
Ulf E. Hansen 
 
Vovselia's Queen, 
1.VTK 1.VTKK CK 4.BTK (1) 
Ulf E. Hansen 
 
Ølen, Etne og Vindafjord Hundeklubb,  
11. februar 
Dommer: Marianne Baden 
Cardigan: 2 
Hannhund: 1 
All Trade Kryptonia, 1UK, 1UKK, HP 
Stine Rød  Kolstø 
 
Tispe: 1 
NORDJV-06 Yardican Dreamade, 1JK, 1JKK, 
CK, 1BTK, CERT, BIR (4) 
M. T. Alto/Ingrid P. Ohm 
 
Pembroke: 6 
Hannhund: 4 
Eidland Gårds Chico, 1UK, 1UKK, HP 
Leif Bjarne Hansen 
 
Leite-Gårds Winnie, 1AK, 1AKK, CK, 1BHK, 
CERT, BIR – Ny Norsk Champion (5) 
Målfrid Byrkja 
 
 
Tispe: 2 
Black Autumn Rose, 1AK, 1AKK, CK, 1BTK, 
CERT, BIM (4)  
Irene Serigstad 



Leite-Gårds Waneska, 1AK, 2AKK, CK, 2BTK 
(3) 
Bente Espevold 
 
Norsk Boxerklubb, Eidsvoll, 14. mars 
Dommer: Brace, Andrew 
Pembroke: 7 
Hannhund: 3 
Siggen's Yassir, 
1.AK 1.AKK CERT 2.BHK (3) 
Rita T. Wilberg 
 
Bojojamile Bullet Proof,  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM (4) 
Bjørg Lauritzen, Arve Frang og Rita T. Wilberg 
 
Tispe: 4 
Vovselia's Zurriburri 
1.CHK 2.CHKK CK 3.BTK (2) 
Ulf E. Hansen 
 
Siggen's Uptown Girl, 
1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK (3) 
Rita T. Wilberg 
 
Vovselia's Queen,  
1.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR (5) 
Ulf E. Hansen 
 
 
NKK, Bø i Telemark, 24. mars 
Dommer: Croeser, Martin 
Cardigan: 3 
Hannhund: 1 
All Trade Lasting Impression 1.AK 1.AKK 
CERT 1.BHK CACIB BIR (4) 
Ingrid P. Ohm og Per Morten Aarak 
 
Pembroke: 13 
Hannhund: 7 
Leite-Gård's Winnie 
1.AK 1.AKK CERT  – Ny Norsk Champion 
Målfrid Byrkja 
 
Siggen's Yassir,  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIM (7) 
Rita T. Wilberg 
 
Bojojamile Bullet Proof,  
1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK R.CACIB (5) 
Bjørg Lauritzen, Arve Frang og Rita T. Wilberg 
 
Kongen A' Queens Av Lee Armand,  
1.CHK 4.CHKK CK 4.BHK (2) 
Vigdis og Ole Einar Løken 
 
Andy Capp, 
1.CHK 3.CHKK CK 3.BHK (3) 
Gry Moen 

Tispe: 6 
Anna Av Kleve,  
1.AK 1.AKK CERT 4.BTK (2) - Ny Norsk 
Champion 
Gry Moen 
 
Siggen's Uptown Girl,  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIR (8) 
Rita T. Wilberg 
 
Borgatun's Estelle, 
1.VTK 2.VTKK CK 3.BTK (3) 
Gry Moen 
 
Otreks Only In My Dreams,  
1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK (4) 
Synnøve Miltvedt og Julie Wilberg 
 
Nordhordaland Hundeklubb, 10. mars 
Dommer: Harris, Domonic 
Pembroke: 2 
Hannhund: 2 
Eidland Gård's Rocky, 
1.UK 1.UKK CERT 2.BHK (3) 
Tengesdal, Wenke 
 
Leite-Gård's Winnie,  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR (4) 
Målfrid Byrkja 
 
Norsk Berner Sennenhund klubb, 18. mars 
Dommer: Monique Bremt 
Pembroke: 10 – 2 IM 
Hannhund: 7 – 1 IM 
Benfros Jolly Good Chap, 1UK, 1UKK, CK, 
4BHK, CERT (1) 
Marit J. Nordahl 
 
Torefjells Fido, 1AK, 1AKK, CK 
Hege Hofstad Jacobowitz 
 
Vovselias Www Dot No, 1CHK, 4CHKK, CK 
Ulf E. Hansen 
 
Bojojamile Bullet Proof, 1CHK, 3CHKK, 3BHK, 
CK (2) 
Bjørg Lauritzen, Arve Frang og Rita Wilberg 
 
Kongen A’Queens Av LeeArmand, 1CHK, 
1CHKK, 1BHK, CK, BIR (5) 
Vigdis og Ole Einar Løken 
 
Dobscots Albert R. Aaberg, 1CHK, 2CHKK, 
2BHK, CK (3) 
Dag Rune Egge 
 
 
 
 



Tispe: 3 – 1 IM 
Siggens Apollonia, 1JK, 1JKK, CK, 1BTK, 
CERT, BIM (4) 
Ragnhild A. Vig 
 
Vovselias Queen, 1AK. 1VETKL, HP 
Ulf E. Hansen 
 
NKK, Bergen 24. mars 
Dommer: Wilberg, Leif-Herman 
Cardigan: 3 
Hannhund: 2 
All Trade Lasting Impression 1.AK 1.AKK 
CERT 1.BHK CACIB BIR (4) 
Ingrid P. Ohm og Per Morten Aarak 
 
Tamlin Frans Hals 1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK 
R.CACIB (3) 
Hanne Tvestad 
 
Tispe: 1 
Yardican Dreamade 
1.JK 1.JKK HP 
Øvergaard, Maria Christiane 
 
Pembroke: 5 
Tispe: 2 
Cymar's Bring It On 
1.UK 1.UKK CERT 1.BTK CACIB BIR (4) 
Hanne Tvestad 
 
NKK, Harstad, 21. april 
Dommer: Selbach, Mona 
Cardigan: 1 
Tispe: 1 
Imme's Buffy Ballerina, 
1.UK 1.UKK CERT 1.BTK CACIB BIR (4) 
Drevik, Janne Døving 
 
Pembroke: 5 
Hannhund: 2 
Benfro's Knight Of Northern Lights,  
1.UK 1.UKK CERT 1.BHK CACIB BIM (4) 
Hilde Wang 
 
Annwn's Unben,  
1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK R.CACIB (3) 
Nilsen, Lill Kristin 
 
Tispe: 3 
Craigycor Irish Diva,  
1.AK 1.AKK CERT 1.BTK CACIB BIR (4) – Ny 
Norsk Champion 
Nilsen, Lill Kristin 
 
 
 
 
 

Norsk Dobermann Klub, Stange, 28. april 
Dommer: Brankovic, Zoran 
Pembroke: 6 
Hannhund: 3 
Benfro's Jolly Good Chap,  
1.UK 1.UKK HP 
Marit J. Nordahl 
 
Kongen A' Queens Av Lee Armand,  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR (5) 
Vigdis og Ole Einar Løken 
 
Tispe: 3 
Siggen's Apollonia,  
1.JK 1.JKK HP 
Ragnhild A. Vig 
 
Cimaith's By Siggen's Request,  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM (4) 
Haugstad, Kari 
 
Cennards Awela,  
1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK (3) 
Hanne Lystad og Rune Moen 
 
Sunndal Hundeklubb, 29. april 
Dommer: Christiansen, Frank 
Pembroke: 1 
Hannhund: 1 
Annwn's Quite A Lad,  
1.VTK 1.VTKK HP 
Helge Solberg 
 
Sunnmøre Hundeklubb, 19.mai 
Dommer: Christiansen, Frank 
Pembroke: 3 
Hannhund: 1 
Benfros Gareth,  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM (4) 
Kari Aasgaard 
 
Tispe: 2 
Aberlee Annies Song, 
1AK, 1VK, CERT, 2BTK (3) 
Helge Solberg og Anne Indergaard 
 
Birkebakkens Pixie, 
1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR (4) 
Kari Aasgaard 
 
Karaktertest 
Norsk Schæferhundklubb, 5. mai 
Siggens Angel - Bestått 
Belgen, Ragnhild 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

CARDIGAN 
 

Hannhund Tispe 
 

1 All Trade Lasting Impression 8/2 1 Immes Buffy Ballerina 4/1 
2 Posibles Arthur 4/1 1 Nicknames Incantation to Cardax 4/1 
2 Tamlin Frans Hals 4/1 1 Yardican Dreamade 4/1 
      
      

 
 

 

 
PEMBROKE 

  
 

Hannhund Tispe 
 

1 Bojojamile Bullet Proof 16/4 1 Siggens Apolonia 13/3 
2 Kongen av Queens av LeeArmand 12/3 1 Vovselias Queen 13/4 
3 Siggens Yassir 10/2 3 Siggens Uptown Girl 11/2 
4 Leite-Gårds Winnie 9/2 4 Vovselias Zurriburri 8/3 
5 Andy Capp 8/2 5 Birkebakkens Pixie 4/1 
6 Benfros Gareth 4/1 5 Black Autumn Rose 4/1 
6 Benfros Knight of Northern Lights 4/1 5 Ci Maith’s By Siggen’s Request 4/1 
6 Cowels Bernhard 4/1 5 Craygicor Irish Diva 4/1 
9 Annwns Unben 3/1 5 Cymars Bring It On 4/1 
9 Benfros Jolly Good Chap 3/2 5 Otreks in My Dreams 4/1 
9 Dobscots Albert R. Aaberg 3/1 11 Aberlee Annies Song 3/1 
9 Eidlandsgårds Rocky 3/1 11 Beauty Tessa 3/1 
   11 Borgatuns Estelle 3/1 
   11 Cennards Awela 3/1 
   11 Leite-Gårds Waneska 3/1 
   16 Anna av Kleve 2/1 
   16 Borgatuns Hermione 2/1 
      
      
      

 



 

 
        

Pembroke 
 
Far: AUSTR CH N UCH Bojojamile Bullet Proof 
Mor: N UCH Siggen's Tornerose, 
 1 hannvalp født 1. januar  R/H m/hale igjen for salg 
Henv.: Kennel Dobscot  
 Kari Cocozza, Åsvang 
 tlf: 62 58 65 72 
 E-post: kari@dobscot.no   
 
Far: AUSTR CH N UCH Bojojamile Bullet Proof 
Mor: N UCH Dobscot’s Amazing Madelene 
 3 hanner født 4. mars (1 stump) 1 m/hale igjen for salg 
Henv. Kennel Vangsgården 
 Arve Frang, Vang 
 Tlf. 900 98 100 
 E-post: a-frang@frisurf.no  
 
Far: Aust. S UCH Cuuchin Aspenglow 
Mor: New Horizons av Milkcreek 
 9 valper født 22. mars – alle R/H 
 3  hanner m/lang hale, 3 hanner m/litt lang stumphale og 3 

tisper m/lang hale. 3 hanner igjen for salg 
Henv.: Kennel Milkcreek 
 Maija Ånestad, Revetal ved Tønsberg 
 Tlf. 400 46 005 (kveld) 
 E-post: maia@hive.no  
 web: www.milkcreek.net 
 
Far: Siggen’s Yassir 
Mor: Siggen’s Zeta Jones 
 3 valper født 28. mars 
 1 hann (stump/tricolor), 2 tisper, begge m/hale en tricolor og en 

rød/hvit –1 tispe ledig for salg 
Henv.: Kennel CiMaith 
 Åse og Finn Myrvold, Bratsberg 
 Tlf. 911 60 350 
 E-post: finnmyrv@online.no  



 
Far: Siggen’s Yassir 
Mor: N.U.Ch. Vovselias Zurriburri 
 1 tispe (stump/tricolor) født 3. april 
Henv.: Ulf Egil Hansen, Sørumsand 
 Tlf.: 918 32 012  
 E-post: uegilhan@online.no  
 
Far: NS UCH NV-06 Jonloran Jack Frost 
Mor: NORD UCH Benfro’s Headline News 
 5 valper født 21. mai, 2 hanner og 3 tisper, 
 alle rød/hvite og med hale 
Henv.: Kennel Benfro 
 Siri Alnæs, Algarheim 
 Tlf. 63 97 69 92 eller 477 50 050 
 E-post: kebenfro@online.no  
 
Cardigan 
 
Far:  Verdidas Gillis To Immes 
Mor:  Immes A Blue Angel 
 5 valper født 26. september 2006 
 1 tricolor tispe igjen for salg 
Henv.:  Imme’s Kennel 
 Ingvild Ruud Lie, Akkerhaugen 
 Tlf.: 412 03 526 
 E-post: immes@c2i.net 
 
Far: Yardican Traildust  
Mor: All Trade Daffodil 
 7 valper født 2. november 2006 
 1 hann igjen for salg 
Henv. Kennel All Trade 
 Ingrid Ohm Prytz 
 tlf. 52 76 20 49 eller 917 14 996 
 E-post: alltrade@hesbynett.no  
 
Far:  Lindblommans Tchakowski NO1 
Mor:  Wesa Borgs Kirsikka 
 6 valper født 18. mai, 4 tricolor tisper, 1 brindle tispe og  
 1 brindle hannhund. 
 Leveringsklare uke 29 
Henv. Camilla Kjellman 
 Håstenslöv 1571, 260 20 Teckomatorp, Sverige 
 Tlf. +46 413 70744 
 E-post: sandbacka@hotmail.com  



 
 
 
 
 
 
Pembroke 
 
 
Hannhund: Aust. S UCH Cuuchin Aspenglow 
Tispe: N UCH Borgatun’s Hermonie 
 Parret 15. april 2007 
Henv.: Kennel Borgatun 
 Grete Hedne, Ås 
 Tlf. 64 94 10 83 eller 95 94 44 26 
 E-post: ghedne@online.no  
  
Hannhund: NS UCH Stompens Oliver 
Tispe: Leitegårds Xina 
 Parret 27. april 2007 
Henv.: Kennel Leitegård 
 Målfrid Byrkja, Sandnes 
 Tlf. 51 67 33 47 
 
 
Cardigan 
 
 
Hannhund:  Yardican Black Knight 
Tispe:  Imme’s A Blue Angel 
 Parret 26, mars og valper forventes ca. 28 mai 
Henv.:  Imme’s Kennel 
 Ingvild Ruud Lie, Akkerhaugen 
 Tlf.: 412 03 526 
 E-post: immes@c2i.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PEMBROKE 
 

HANNHUND 

 
 

       
 
 
 
 
 

     
         N UCh New Kid on the 

             Block av Milkcreek 
                            Eier: Liv Bakke Jørgensen 

  
 
 
 
 
 

TISPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      N UCh Black Autumn 
      Rose 
      Eier: Irene Serigstad 
 



 
 
        
 
       
        
 
 
 
          
      N.U.Ch. Anna av Kleve 
      Eier: Gry Moen 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
         
       
            N UCh Birkebakken's Pixie. 
            Eier: Kari Aasgaard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      N UCh 
      Craigycor Irish Diva 
      Eier: Lill Kristin Nilsen 
 



 
 
N UCh Winnie the Pooh. Eier: Wenke Tengesdal 
 
(Foto i neste nr) 

 

 

UTENLANDSK CHAMPION 
Hannhund 

 

 

 

 

 

 
        Tysk ch.,  

         Int N S Lux  VDH Slo Uch 
              Kongen A' Queens av Lee Armand.  

     Eier: Vigdis og Ole Einar Løken 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

    S UCh Annwn's Unben 
    Eier: Lill Kristin Nilsen 

 



 

 
TISPE 

 

 

 

 
                       S UCh 

      Craigycor Irish Diva 
      Eier: Lill Kristin Nilsen 
         
    
  

VILTSPORCHAMPION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     N VCh Aberlee Annie’s Song.  
     Eier: Helge Solberg          
 
    N VCh Birkebakken's Pixie 
    Eier: Kari Aasgaard 
 
 
 
 
 
 
        NS UCh NS VCh Benfro`s Gareth      
        (Gizmo). Eier: Kari Aasgaard 



 

  

 
Vi ønsker velkommen: 
 
Silje Katrine Bjarkøy, Orknøygt. 6, 1827 Hobøl 
Stine Pettersen, Breivikskjenet 29, 5179 Godvik 
Inger Lise Pedersen, Svenskev. 4, 8200 Fauske 
Unni Krokfoss, Pigstad, 1827 Hobøl   
Eva Carper, Solbergvn. 187, 2020 Skedsmokorset 
Johan H. L'orange, Solvangen 110, 2013 Skjetten 
Trond Steve Reinholdtsen, Kr. Rasmussensv. 24 A, 8430 Myre 
Trude Bjerge Wang, Hesthagen 1 C, 2407 Elverum 
Trygve Bjerge Wærhaug, Lønvoldvn., 1480 Slattum 
Jan Erik Range, Nebbejordet 5, 1266 Oslo 
Gunnar Thoresen, Holmenveien 6, 3712 Skien 
Knut Wilberg, Sørkedalsveien 3, oppg.1, 0369 Oslo 
Ann-Christine Ölund, Fiskestigen 29, SE-913 33 Holmsund 
Britt-Inger Chliffordson, Bokliden 35, SE-667 33 Forshaga 

 
 
 
 
   
   



 

 
 

B-ECONOMIQUE 

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

 
 

 
 
 
 
  
 
 


