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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
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 

VALPEFORMIDLER: Ragnhild A.Vig 61171062 / 99618444
     rastri@online.no

       CORGIPOST

kommer ut med 
4 nummer i året

Ca.  Februar
Juni

September
Desember

Neste manusfrist:
1. september 10

Manusadresse er:
Mimmi Engen Momrak

3870 Fyresdal
e-post:

corgipost@corgi.no

ANNONSEPRISER:

1/1 side: kr 200,-
½   side: kr 100,-

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

KLUBBENS 
HJEMMESIDE:

http://www.corgi.no/

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

Medlemskap koster kr 390,-inkl. medlemskap i NKK
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Kom mai du skjønne milde lærte vi på skolen i sangtimene – men det 
stemmer heller dårlig med de værforholdene vi har hatt på mitt hjemsted 
Kløfta så langt denne måneden med registrert nattefrost flere ganger.
 Innledningsvis må jeg få takke alle medlemmer for den tilliten jeg ble vist 
på Årsmøtet med gjenvalg. 
Jeg vil da benytte anledningen til å rette en takk til de som forlot styret etter 
kortere og lengre tid for vel utført arbeide på forskjellige måter. Og samtidig 
vil jeg rette en stor takk til de som har vært ansvarlige for utgivelse av 
Corgi-posten.
Og hjertelig velkommen til dyst til de som er kommet inn som nye 
medlemmer i styret og redaksjonen i Corgi posten.
Dobbeltutstillingen på Stange er vel overstått – så hjertelig takk for vel 
utført jobb til de som deltok i forskjelllige gjøremål. Det er utrolig mange 
detaljer som skal på plass for å  få et så stort arrangement avviklet.  Vi 
endte opp med over 1300 påmeldt hunder – stort og smått. Dette er så 
langt jeg kjenner til det største deltakerantall på noen utstilling i NWCK´s 
regi. Vi hadde en del vansker med dommere på grunn av støvskyen fra 
Island som hindret flytrafikken, det avstedkom en god del dommerendringer 
og ekstra arbeide de siste dagene for å få alle brikker på plass.

GRATULERER!
Den helgen vi hadde utstillingen på Stange avviklet NKK sitt ordinære 
representantskapsmøte – der ble Rita Wilberg innvalgt som nytt medlem.  
Det er veldig bra at en forholdsvis liten klubb som NWCK  er representert  i 
et sådant forum. Så Rita - på vegne av alle i klubben motta de hjerteligste 
gratulasjoner.
Feiring av nasjonaldagen er og unnagjort nå, og vi har forlengst startet 
arbeide med den store CorgiSpesialen som vi skal ha på Morokulien som 
samarbeidsobjekt med Svenska Welsh Corgi Klubben 7. og 8. august.
Har selv hatt litt stri hjemme med 4 valper som ankom 13. mars, de er nå 
passert åtte uker, og den ene er allerede vel etablert i sitt nye hjem. Så da 
blir det vel etter hvert tilbake til det gamle med bare to hunder i huset.
Ha en riktig god – fredelig – og forhåpentlig varm sommer.
Sverre
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Hei alle sammen, 
  
Her kommer et Corgipost med nye redaksjonsmedlemmer ved roret. 
Richard Gjersøe har vært redaktør de to siste årene, og gjort en 
super innsats for CP, tusen takk skal du ha, Richard .
Han overlater stolen til undertegnede, som har vært med i 
redaksjonen et års tid. Videre har vi fått inn Andre Kragset og Kyrre 
Øien som nye redaksjonsmedlemmer. De vil presentere seg selv i 
dette og neste nummer av CP. 
Andre blir kastet ut i det, og står for redigeringen av 
sommernummeret, siden redaktøren er gartner på sì, og ikke har 
timer nok i døgnet nå om våren. 

Kom mai du skjønne milde. Milde? Ikke her i Telemark i hvert fall. 
Her har vi hatt temperaturer ned mot 7 kalde, og i skrivende stund 
blir vi bombardert med en blanding av regn, hagl og snø. Vi får håpe 
at været raser i fra seg nå, for i sommer skal det skje mye 
spennende.
Verdensutstillingen foregår i år rett utenfor stuedøren, i Herning, 
Danmark, og mange norske corgier akter å ta turen.
 Welsh Corgi Klubben Danmark arrangerer Top Of The World Corgi 
dagen før Verdensutstillingen. 128 cardigan og 70 pembroke er 
påmeldt.
NKK arrangerer Oslo Dobbel i august, med Cruftskvalifisering og 
Norsk Vinner utstilling. Ved sistnevnte er det vår egen Ingrid Prytz 
Ohm som skal dømme corgirasene, noe vi ser frem til med stor 
spenning. 
Og ikke minst, etter 3 år holder vi vår egen spesialutstilling på 
Morokulien igjen sammen med Svenska Welsh Corgi Klubben. Det
vil bli to fantastiske dager, så meld dere på!! 
Ha en riktig fin sommer Mimmi
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Sommeren er her, dagene er lyse og både to-og firbente 
gjør seg klar for badesesongen! Nytt styre i klubben er på 
plass og har litt på hjertet også denne gangen :-) 

Fra meg til deg
For å komme raskt i kontakt med medlemmene i klubben 
vil styret gjerne samle inn e-postadressene til alle i 
klubben. Noen ganger det greit å ha muligheten til å sende 
ut informasjon utenom CP, og vanlig post er rett og slett 
for tidkrevende. Informasjon som kan komme på epost er 
for eksempel påminning og info om corgiens dag eller 
andre arrangementer. Derfor er det fint om du kan sende 
meg en e-post med e-postadressen din og selvfølgelig 
navnet ditt :-)  skbjarkoy@gmail.com

Hvem er vakrest i landet her?
Årets spesialutstilling går av stabelen 7-8 august på 
Morokulien sammen med svenske corgiklubben. Vår klubb 
har lørdagen mens svenskene har søndag. Husk å melde på 
begge dager! Lørdag blir det felles middag og sosialt lag på 
kvelden for de som ønsker det. Spesialen er alltid hyggelig, 
jeg håper å se så mange som mulig der!  Helgen etter 
spesialen, 14-15 august, er det Oslo Double med 
kvalifisering til Crufts og Norsk Vinner. 

STYRET INFORMERER
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Verdensutstillingen i Danmark arrangeres i slutten av juni. 
Til alle som skal dit,- husk alle vaksiner og sjekk reglene 
for inn og utreise! 

Du kan vinne..
Corgisprinten i år!! Den går av stabelen på Corgiens Dag 
18.september. Stedet er Forsvarets Flysamling på 
Gardermoen. Sett av dagen til en uhøytidelig og morsom 
corgi-dag!  

Husk
at du som oppdretter kan melde inn valpekjøperne dine til 
halv pris. Kontingenten for klubbmedlemmer som er vervet 
av oppdretter er kr 60,- pluss 140 til NKK. Tilsammen kr 
200. Valpemedlemskapet gjelder frem til første forfall. Da 
blir medlemmet ført over som vanlig klubbmedlem. 

Kanskje du? 
Vi har fortsatt ingen ny klubb-kontakt i Trøndelag. Har du 
litt lyst så si i fra   
Ha en fantastisk sommer alle sammen! 

SiljeK :-) 
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Ny logo!

I mange år nå har logoen til klubben 
kun representert en av corgirasene, 
pembroke. Ikke så rart kanskje siden 
det først er de siste ti årene at cardigan 
virkelig har vokst seg gjeldende i Norge. Med den 
formidable veksten i rasen mener styret i klubben det nå er 
på sin plass å inkludere også cardigan i logoen til klubben. 
I den anledning vil jeg gjerne ha forslag til- og synspunkter 
på valg av hunder til å representere rasene våre. 

Bjørn Range skal lage logoen for oss. Tanken er å lage den 
ut i fra et foto og deretter stilisere bildet slik det er gjort i 
NKKs logo. Spørsmålet nå er hvilke hunder som best egner 
seg som modeller for oppdraget. Her finnes det helt sikkert 
mange som har meninger. Kriteriene er at hunden 
selvfølgelig må være rasetypisk og den bør være av 
engelsk championkvalitet. I tillegg må vi ha tillatelse fra 
eieren om å bruke hunden som modell. For å få frem 
forskjellene i rasen er det kommet innspill om å bruke en 
pembroke tispe og en cardigan hanne. Når det gjelder 
pembroke er det også et spørsmål om hale eller ikke hale… 
Hva mener du? 

Har du forslag til hund som du mener er så typisk at den 
kan representere rasen i en logo så send bilde og noen ord 
til meg på e-post innen 1.august 2010 :-) Adressen min er 
fortsatt skbjarkoy@gmail.com. 

SiljeK 
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Hei hei alle sammen 
Jeg vil begynne med å 
takke for muligheten til å 
skrive stafettpinnen denne 
gang. 

Jeg, det er Tone Beate 
Nøkling og jeg er så heldig 
at mannen min, Roald 
Nøkling deler samme 
interesse som meg. Vi har 
3 Cardigan,  og som en sa 
til meg en gang: Man blir 
rett og slett avhengige av 
dem. Så jeg trur nok jeg 
ender opp med flere, slik 
som de fleste corgi eiere gjør.

Jeg har alltid hatt hund rundt meg, og utstillingsinteressen har 
jeg nok fått inn via min tante som drev med Wippet. Jeg syns 
det hun holdt på med var veldig spennende. 
Det har vært Retrievere som har stått mitt hjerte nærmest, og 
jeg har hatt både golden og labrador. Men nå ville jeg ha en 
mindre hund, men dog ikke med mindre personlighet. Rasen 
jeg falt for var cardigan og helt uavhengig av meg, traff min 
mann samme valget. Så vi begynte å lete og vi var så heldig å 
få All Trade Rollercoaster fra Ingrid Prytz Ohm i februar 08, og 
for en herlig hund. Hele familien var solgt (glemte å nevne at 
jeg har 5 barn)

Den første utstillingen vi var på, en dobbelutstilling i 
Haugesund og Karmøy, gikk over all forventning: 2 og 3 Big 
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valp! ”Mor” er helt solgt. Veien var kort til Ingrid; en ny hund ble 
bestilt og All Trade Vamp kom til oss i august 08. 

På NWCK sin utstilling på 
Frya høsten 08 slo AT 
Rollercoaster til og fikk stor 
certet sitt  knapt 9 måneder 
gammel, og på sin første 
utstilling etter fylte 2 år fikk 
han championatet sitt. 

All Trade Vamp slo også til på sin 
første utstilling på Stord høsten 09, 5 
måneder gammel, og ble BIS Valp. 
Jeg trur ikke jeg var nedpå igjen før 
det hadde gått en måned 

Sommeren 09, begynte jeg å lete igjen. 
Nå ville jeg ha en tispe, og valget falt på 
en oppdretter i Finland. I oktober 09 
reiste jeg til Kennel Newcard ved Jaana 
Juponaho og hentet hjem

Newcard`s Q-Stone. 

En herlig liten brindle tispe som har klart 
å få lov til alt det de andre hundene 
mine ikke har fått lov til :-D Det er 
merkelig hvordan de snur oss rundt 
lillefingeren. 
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Det er ikke bare utstilling jeg 
holder på med.  Jeg er blitt ganske 
frelst på agility, og både jeg og 
hundene koser oss. 

Ellers kan jeg si at hundene er 
med oss overalt, fra campingturer både her til lands og i 
utlandet og til venner og bekjente. Og ikke minst er de meget 
flotte turkamerater, sommer som vinter. Og Cardigan foran seg 
i skiløypa, det er moro det! 

Til slutt vil vi ønske alle corgieiere en 
riktig god sommer.
Hilsen Tone og gjengen
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Stangeutstillingen
NWCK arrangerte den 25 april 
sin største utstilling noen gang 
med hele 1300 hunder påmeldt. 
Som om ikke det var nok med 
tidenes største ble vi i tillegg 
plaget av askeskyen fra Island. 

Problemet med mange 
askefaste dommere resulterte i 
mye ekstraarbeid for de 
involverte frivillige. Siste hånd 
på dommerkabalen ble lagt 
fredag morgen kl 6. Endringene 
innebar blant annet at Leif 
Herman som egentlig skulle 
dømme i Tyskland måtte avlyse 
og stille som dommer for 
klubben og Ingrid som skulle 
kose seg og stille hunder måtte 
stille som ringsekretær.

Fredags kvelden var vi en gjeng som stilte til dyst for å sette 
opp alt sammen, vi var kanskje ikke 
så mange, men kvantitet er ikke 
alltid det viktigste Til neste 
utstilling ønsker vi oss enda flere 
flinke hender som kan hjelpe til.

På tross av alle problemene og 
dommerbyttene må det kunne sies 

at det var en svært vellykket utstilling. Selv om det var noen 
sure miner fra enkelte utstillere på grunn av dommerbyttene. 
Men det er utrolig hvor langt man kommer med et smil.
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En liten bildekavalkade fra Stange:
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NWCK`s HOVEDUTSTILLING 
2010

Vi ønsker velkommen til NWCK`s 
spesialutstilling for
Welsh Corgi Cardigan og           
Welsh Corgi Pembroke 
lørdag 7 august 2007.

Utstillingen arrangeres på 
Fredsplassen, Morokulien (ved riksgrensen), og er en 
dobbelutstilling i samarbeid med SWCK, så her blir det doble 
sjanser til CERT ;-)

NWCK  7 august 2010 Dommer: Tracy Irving  Pembroke + 
BIS 

Fran Fricker  Cardigan
SWCK  8 august 2010 Dommer:  Fran Fricker  Pembroke + 
BIS

Tracy Irving  Cardigan
Valp 3-6 mnd, og valp 6–9 mnd.
Spesialklasse (fluff og hunder med andre utstillingsfeil)
Alle offisielle klasser 
Avls- og oppdretterklasser. 

Ordinær påmelding på web med frist 12 juli:
Valper og spesialklasse kr 250,-. Offisielle klasser kr 320,-
Manuell påmelding med frist 12 juli: 
Valper og spesialklasse kr 270,-. Offisielle klasser kr 380,-
Utsatt påmeldingsfrist på web 26. juli:
Valper og spesialklasse kr 290,-. Offisielle klasser kr 410,-
Avls og oppdretterklasser er gratis.
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Fra og med 3. hund med samme eier; ½ pris. (gjelder ikke valp 
og spesial klasse, og kun når påmeldingen er betalt innen 
12.juli.) Ved manuell påmelding brukes vanlig 
påmeldingsskjema. Merk innbetalingen med rase, navn og 
reg.nr. Husk å oppgi eiers navn dersom en annen enn eier 
betaler. 

Påmelding på web via NKK: http://www.nkk.no Gå til 
”Terminliste”.
Manuell påmelding til: Sverre Randen. Sørvelveien 10 A, 
2040 Kløfta.
e-post: sranden@online.no. Tlf: +4763980209 -mob: 
+4795903141
Så ønsker vi alle velkommen, og gleder oss til å møtes på 
Morokulien igjen .

MIDDAG på Morokulien:

Lørdag kveld inviterer SWCK til felles middag for alle 
deltagere på Thon Hotell, Charlottenberg. 
Mer informasjon om påmelding fås hos Eva Granlund-
Sjøstrøm igroc@swipnet.se
Kr 390,- pr pers. Drikke inkludert.

Meld dere på, dette blir moro! 

OVERNATTINGSMULIGHETER på Morokulien
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
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SWCK utställning i Morokulien 8 augusti 2010

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 7 och 8 augusti arrangerar den 
Svenska och den Norska Corgiklubben för fjärde gången 
dubbelutställning för Welsh Corgi Cardigan och Welsh Corgi 
Pembroke. 

Norska Corgiklubben, NWCK, arrangerar sin specialutställning den 
7 augusti och den 8 augusti är det Svenska Corgiklubben, SWCK, 
som arrangerar sin specialutställning.

Domare
Domare dessa dagar är två rutinerade och kända uppfödare från 
England:

Ms Fran Fricker, Kerman Kennel, dömer Cardigan på lördagen 
och Pembroke  på söndagen. 
Mrs Tracy Irving, Twinan kennel, dömer Pembroke på lördagen 
och Cardigan på söndagen.

Anmälning
www.swck.org

Middag
På lördagkväll ordnar SWCK, som traditionen påbjuder, en 
gemensam middag för alla deltagare på Thon Hotell, 
Charlottenberg. 
Mer information om anmälan etc fås av Eva Granlund-Sjöström, 
igroc@swipnet.se eller mobil: 0046-705753225.
Kostnad 390,-/person. Dryck ingår.

http://sv.hotels.com/ho267549/thon-hotel-charlottenberg-
charlottenberg-sverige/
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NWCK inviterer til

Lørdag 18. September 2010 kl. 10.00
Sted: Flysamlingen, Gardermoen 
Dommer: Inger Dahle

Valpeshow: 3 – 6 mndr. Og 6-9 mndr
Påmeldingavgift kr. 50,-

Match-show: Alle hunder over 9 mndr.
Påmeldingsavgift kr. 50,-

Match-spesial Hunder med utst.feil. Kr 50,-
Barn og hund: Klasse 1: barn under 10 år

Klasse 2: barn over 10 år
Påmeldingsavgift kr. 30,-

Konkurranse om: 1. Vakreste øyne
2. Vakreste pels
Påmeldingsavgift kr. 30,-

Corgisprint: Gratis og kjempemoro!!!!!

Vi begynner påmeldingene fra kl. 09.30
Gaver til utlodning mottas med takk!!!

Kafeteria like ved
Ta med alle store og små, godt humør og sorte poser………

VEL MØTT!          HILSEN STYRET
Slik finner du veien til Flysamlingen:
Fra E6 ved Jessheim tar du av mot Gardermoen flyplass/Nannestad –
vei 35 - og følger denne mot Nannestad. Etter å ha passert rullebanen 
for fly på høyre side tar du av mot Flysamlingen Gardermoen. Vanskelig 
å finne frem der og da? Ring mobil 901 75 026.
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Styret i NWCK 2010

Nytt styre i klubben ble valgt på årsmøtet i mars. Her er vi 
:-) Har du noe på hjertet så bare ta kontakt!  

Styret 2010

Sverre Randen
Sverre er formann i klubben. Han er 
valgt for to år. Sverre har fra før ett års 
fartstid som formann . Sverre er 
pensjonist, men jobber litt på si for et 
carteringfirma. Han har bakgrunn fra 
forsvaret. Sverre bor på Kløfta sammen 
med Eva Kronholm og pembroketispa 
Gwen og hannen Tailer.  

Mette Ekern
Mette er viseformann og fersk i styret Hun er 
valgt inn for to år. Mette er lærer på en 
ungdomskole og bor på en gård i Åsa på 
Ringerike. Der har hun i mange år dyrket 
urter av nærmest alle slag. Derav 
kennelnavnet Urtebakken. Mette bor sammen 
mannen sin John og sønnen Sigurd i tillegg til 

pembroketispene Maia, 
Kathinka og Lotte.  

Eva Kronholm
Eva er klubbens kasserer og var ikke på 
valg i år.  Hun ble valgt inn for to år i fjor. 
Eva har sittet i styret i nærmere ti år og er 
dreven i styrearbeid. Eva finner du stort 
sett i sekretariatet på utstillinger og bak 
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vaffeljernet og kaffetrakteren på egne arrangemeneter som 
Spesialen og Corgiens Dag. Eva bor på Kløfta sammen med 
Sverre og de to tidligere nevnte pembrokene, ,Gwen og Tailer.

Anne Ingebrigtsen 
Anne er sekretær i styret og har lengst 
fartstid av alle. Anne var ikke på valg i år, 
men ble valgt inn for to år i fjor. Anne har 
sittet i styret i klubben i nærmere 30 år og 
har gjennom tidene innehatt flere 
posisjoner i styret. Anne har kontroll på 
alle papirer og regler. Hun bor på 
Majorstua i Oslo sammen med sine to 
pembrokehanner Trotter og Zippen.

Silje Kathrine Bjarkøy
Silje er styrets representant i Corgipost og er 
valgt inn i styret for to år. Silje har fra før ett 
års fartstid i styret. Som styrets representant i 
Corgipost er det Silje som skriver informasjon 
fra styret i  Corgipost. Silje er journalist og 
jobber i NRK. Hun bor i Oslo sammen med 
cardiganhannen Pelle.

Marianne Korsrud
Marianne er vararepresentant i styret og er 
valgt for ett år. Marianne er aktiv 
lokalpolitiker og har sittet mange år i 
kommunestyret i Lørenskog.  Marianne bor i 
Lørenskog sammen med sønnen og tre 
cardigan, hannhundene Tiger og Gizmo og 
tispa Lucy. 
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Marit Johanne Nordahl
Marit er vararepresentant i styret 
og er valgt for ett år. Marit er 
pensjonist, men er stadig på jobb 
med pembroke hannen Fridtjof. 
Han er ansatt på et sykehjem for 
å bidra til trivsel og hygge.  Marit 

hadde pyreneer i mange år og var aktiv i pyreneerhundklubben 
før hun fikk øynene opp for corgien. Marit bor på Ådalsbruk
utenfor Hamar sammen med pembroke hannen Fridtjof. 

Eva og Marit i arbeid under fjorårets spesialutstilling på Blaker 
Skanse. Flinke damer!
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BILDER OG HISTORIER…..

Vi i redaksjonen hadde satt veldig stor pris på om vi kunne få 
bilder og historier som du og din corgi bedriver, det kan være 
alt fra dagligdagse gjøremål som å hente tøflene, til 
sporprøver, agility og utstilling. 

Siden vi er bare 3, og ikke kan være over alt så blir vi veldig 
glade om du sender oss noe på corgipost@corgi.no .
Vi etterlyser især en som kan ta bilder i pembrokeringen de 
gangene cardigan og pem stiller i hver sin ring.
Kom an, send oss corgistoff! 
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Hei alle corgi post lesere 

Da har Corgipost fått ny redaksjon, og jeg var en av de 
”heldige” som fikk være med denne gangen.

Corgipost-redaksjonen har fått to nye medlemmer siden forrige 
nummer. Mimmi forsetter og jeg (Kyrre) og Andre er nye. 
Håper vi kan bidra til å lage et like bra Corgipost som den 
avtroppende redaksjonen.

Som nytt redaksjons medlem vil jeg gi en kort presentasjon av 
meg;
Jeg er bor i Rogaland sammen med to Pembroke`r, en liten 
Leonberger, Jane og to barn.
Vi reiser en del på utstillinger. Siden jeg stort sett bare er 
“sjåfør” er det Jane og Svigermor som  tar seg av hundeting.  
Jeg tar en del bilder mens jeg venter på hjemturen, som vi 
kanskje kan bruke i Corgi Posten.

Ellers håper jeg får se mange av dere på spesialen i sommer.
Det er vel årets høydepunkt for alle som har corgi.

God sommer til alle.

Kyrre Eirik Øien

Kyrre er en beskjeden kar, som 
ikke har sendt med noe bilde av 
seg selv. Men det er utrolig hva 
redaktøren har av bilder i sine 
gjemmer, så her er han: 
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Må få skryte litt av “guttene mine” :-)

Helge Solberg har nå ført og trent sin 3.corgi til viltspor-
championat. I helgen tok Ryslip Bob’s Your Uncle sin tredje 
1.premie og var prøvens 3.beste hund. 
Med dette har han oppnådd tittelen NVCh, men må vente ennå 
litt før det trer i kraft, han må bli 2 år først. På forrige prøve 
plasserte Helge seg i toppen både med “Bobben” og med 
NSUCh NSVCh Aberlee Annies Song. Etter min mening 
fortjener også Helge en tittel,- hva med Champion trener?

Anne Indergaard
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Ny import fra Italia til 
Anne Indergaard og Lena Blikø: 
Berljon Umbrian Angel for 
Dragonjoy
(Int Ch Dragonjoy Fall from a Star-
Warrenhouse Fair Lady), 
stumphalet tispe. 
Angie har etter at vi overtok henne 

vunnet 2xcert og CACIB fra 
Slovenia, 2xcert og CACIB fra 
Østerrike og det samme fra Italia.  Vi ser fram til å stille henne 
her hjemme.  



25

Pembroke

Far: Leitegårds Baron Boris
Mor: Eidland’s Gård Camilla Leitegård

4 valper født 26. november 2009
1 stump hann, rød/hvit igjen for salg

Henv.: Kennel Leitegård
Målfrid Byrkja, 4312 Sandnes
Tlf. 51 67 33 47

Far: WW-09 US SE EST SK CH Nebriowa Cole Haan
Mor: Siggen’s Angel

8 valper født 18. april 2010 – alle rød/hvite
1 hann med hale igjen for salg

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

Far: N Uch Leitegårds- Baros
Mor: Abby Rødmaske

6 valper født 15. mai 2010
4 hanner, 3 tricolour (2 stump) og 1 rød/hvit,
2 tisper – rød/hvite (1 stump)

Henv.: Tone Nøkling, 5430 Bremnes
Mob: 901 36 515
E-post: tone_n88@hotmail.com
Web: http://www.123hjemmeside.no/vonheim  
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Far: WW-09 US SE EST SK CH Nebriowa Cole Haan
Mor: Siggen’s Gorgeous

6 valper født 15. mai 2010
5 hanner, 4 rød/hvite (3 stump), 1 tricolour
1 tispe, tricolour stump

Henv. Kennel Siggen
Rita Tilley og Leif-Herman Wilberg, 1920 Sørumsand
Tlf.: 63 82 61 17- 900 84 320 (R)- 970 27 566 (L-H)
Web: www.kennelsiggen.com/
E-post: kesiggen@online.no

Far: N SE Uch Spring Expectations av Milkcreek
Mor: Haywire's Unity of Light

8 valper født 6. juni 2010 – alle rød/hvite
2 hanner (stump) – 6 tisper (4 stump)

Henv.: Kennel Storfoten
Liv Bakke Jørgensen. 3180 Nykirke
Mobil: 909 87285
Web: www.kennelstorfoten.no
E-post: lbak@online.no

Cardigan

Far: All Trade Gravytrain
Mor: Imme’s Cassie

9 valper født 4. februar 2010
6 hanner (3 blue merle og 3 tricolor) og 
3 tisper (1 blue merle og 2 tricolor)

Henv.: Imme’s Kennel
Ingvild Ruud, 3812 Akkerhaugen 
Mob: 412 03 526
Web:  http://www.freewebs.com/immes/
E-post: immes@c2i.net
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Pembroke

Hannhund: N SE Uch New Kid on the Block av Milkcreek
Tispe: Torefjell's Klar Iq

Paret 8. mai 2010
Henv.: Kennel Torefjell

Hege Jacobowitz, 1472 Fjellhamar
Tlf. 67 97 65 92 mob.901 52 801
E-post: ketorefjell@hotmail.com

Hannhund: WW-09 US SE EST SK CH Nebriowa Cole Haan
Tispe: N SE UCh. Welincha’s Welincha

Paret 10. mai 2010
Henv.: Kennel Quantos

Tor W Johansen & Inger Lise Jensen, 4790 Lillesand
Mobil: 930 42 944
Web: www.quantaskennel.com
E-post: post@kennelquantos.com

Cardigan

Ingen meldte paringer.

Gullcorgilista og utstillingsresultater: se hjemmesiden 
www.corgi.no



     B-ECONOMIQUE

GOD SOMMER ! 

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


