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MEDLEMSBLAD FOR 

NORSK WELSH CORGI KLUBB 

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  

Leder:   Nina Ramberg 

   Toveien 34 

   1407 Vinterbro 

   Tlf. mobil: 95 17 89 49 

   E-post: nramberg@online.no 

 

Styremedlem  Rita Tilley Wilberg 

   Postboks 144 , 1921 Sørumsand. 

   Blåkollstubben 27 

   Tlf: 63 82 61 17 Mob: 90 08 43 20 

   E-post: rita@wilberg.info  

  

Styremedlem:  Silje Kathrine Bjarkøy 

   Lindebergåsen 52 D 

   1068 Oslo 

   Tlf: 915 71 257 

   E.post: skbjarkoy@gmail.com 

 

Styremedlem:  Anne Ingebrigtsen 

   Gjørstads gate 8 

   0367 Oslo 

   Tlf: 22 69 22 08  m/svarer  

   E-post: annecito@online.no 

 

Styremedlem  Eva Kronholm 

   Sørvelveien 10 A 

   2040 Kløfta 

   Tlf: 63 98 02 09 Mobil: 90 61 82 68 

   E-post: sranden@online.no  

  

Varamedlem:  Synnøve Miltvedt 

   Sagveien 4 

   1414 Trollåsen 

   Tlf: 66 80 77 77 Mob:  917 17 019 

   E-post: miltvedt@online.no 

 

REDAKSJONSKOMITE: corgipost@corgi.no 

   Richard Gjersøe 

     Andre Kragset 

   Kyrre Øien 

                
KONTAKTPERSONER:  
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

Vestlandet: Bente Espevold  99 04 77 00  
 

VALPEFORMIDLER: Marit Nordahl  95 02 43 61 

   mjohanor@online.no  
 

 

 

       CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

Ca.  Februar 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

01.09.2012 

 

 

Manusadresse er: 

Andre Kragset 

Indrehovdevegen 21 

6160 Hovdebygda 

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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Jeg har nå sittet som ledere av styret i 3 mnd. Et verv som jeg synes 

er spennende. Et verv som vanligvis innehas av medlemmer med 

langt medlemskap og erfaring, derfor synes jeg det var hyggelig og 

bli spurt om å stille til valg til dette vervet, for at styret skal være 

best mulig sammensatt var det nødvendig å ha med flere medlemmer 

i styret med lang erfaring og en blanding av Pembroke og Cardigan 

eiere.  

 

For meg er det viktig at vi framover prøver å finne flere møtearenaer 

for at alle medlemmene fra vest, sør, øst og nord i landet som kan 

treffes over en corgiprat uten at det må være utstilling samtidig. Vi 

har jo mange medlemmer som ikke er aktive utstillere, men som 

likevel ønsker sosialt samvær i corgiklubben. Har du forslag til et 

arrangement, så er det fint om du tar kontakt med styret. 

Helseundersøkelsen er nå avsluttet og jeg håper at det har kommet 

inn mange svar. Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert i 

Corgipost når den er klar  

 

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer og håper å se mange av 

dere på Spesialen på Blaker skanse 19.august. 
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Da kan vi se på kalenderen at sommeren er her, sommeren er som en 

norsk sommer skal være, eller som utlendingene kaller det «grønn 

vinter». Men det er uansett mye hyggeligere å være ute og drive med 

hundeaktiviteter når kvikksølvet viser 10 røde. Men med de røde 

gradene kommer det nye og farlige utfordringer for oss som 

hundeeiere. Selv om det ikke er spesielt varmt kan det bli som en 

bakerovn i en bil med lukkede vinduer. Jeg må si jeg ble mildt sagt 

sjokkert når jeg leste i avisen om damen som hadde forlatt hundene 

sine i en bil i solsteiken for å høre på «hundeviskeren» Cesar Milan i 

Bergen! Dette er forkastelig! Det er også umulig å gå på utstillinger 

sommerstid uten at speaker må rope opp hundeeiere som har 

hundene i bilene med alle vinduer og dører lukket. Så la i alle fall oss 

corgieiere gå foran med et godt eksempel og ta vare på hundene 

våre! 

 

Ellers så vil jeg bare benytte anledningen til å oppfordre alle til å ha 

det gøy med hundene deres og nyt årstiden, for min egen del betyr 

det turer i fjøre, skog og mark med 2 usedvanlig glade corgier. Håper 

på å treffe så mange som mulig av dere på årets spesialutstilling som 

er på Blaker Skanse. Det er jo alltid hyggelig med corgimennesker! 

 

Ha en fantastisk sommer! 

Andre Kragset 

Redaktør. 
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Nytt styre 
Nytt styre i NWCK ble valgt på årsmøtet i mars.  Valget var i tråd med 

valgkomiteens innstilling og foregikk i udramatiske former. Nina Ramberg  ble 

valgt til leder for klubben.  Rita Tilley Wilberg og Synnøve Miltvedt er nye 

medlemmer i styret, henholdsvis som medlem og varamedlem. Silje Kathrine 

Bjarkøy ble gjenvalgt i styret. Anne Ingebrigtsen og Eva Kronholm var ikke på 

valg.  Styret har konstituert seg med Rita Tilley Wilberg som nestleder, Anne 

Ingebrigtsen som sekretær, Eva Kronholm som kasserer og Silje Kathrine Bjarkøy 

som representant til CorgiPost- og utstillingskomiteen. Rita Tilley Wilberg og 

Synnøve Miltvedt er også medlemmer i utstillingskomiteen.   

 

 

Ny valpeformidler 
Merete Hartmann Nilsen er NWCKs nye valpeformidler. Oppgaven er en viktig 

del av klubbens arbeid med å formidle valper som er ledige og omplasseringer når 

det må til.  Valpeformidleren skal ikke fungere som avlsråd eller avlskonsulent, 

men informere interesserte om hva som finnes av valpekull. Angående 

valpeformidling ønsker styret å presisere at valpeformidling kun gjelder for 

oppdrettere i klubben med norsk oppdrett. For oppdrett i utland henvises til 

respektive lands raseklubb. Styret ønsker Merete lykke til i arbeidet og håper hun 

får mange hyggelige telefoner fra både oppdrettere som har kull, og potensielle 

valpekjøpere. Styret ser frem til samarbeidet med Merete. Styret vil også takke 

Ragnhild A. Vig for den fantastiske jobben hun har gjort som valpeformidler for 

klubben gjennom mange år.  Tusen takk Ragnhild og lykke til Merete!  

 

 

Materialforvalter 
Hege Hofstad Jacobowitz er NWCKs nye materialforvalter.  Telt, utstillingsbord, 

kaffetrakter, vaffeljern, stoler, bord, kopper, premier,- alt skal bringes og hentes 

der vi trenger det. Det er en stor jobb og styret setter stor pris på at Hege har takket 

ja. Første oppgave vil være Corgiens Dag 3.juni, deretter spesialen på Blaker 

Skanse 19.august. Vi ser frem til samarbeidet og takker samtidig Rolf Brunsnes og 

Sverre Randen for deres innsats som materialforvaltere gjennom flere år. Det har 

vært pålitelig og solid innsats med stor vilje og glede. Det takker vi dere for,- og 

ønsker Hege lykke til videre i arbeidet.    

  

STYRET INFORMERER 
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Corgispesialen 
Det blir dobbelutstilling med sjanse til to storcert for corgirasene helgen 18. og 19. 

august. Lørdag 18.august er det NKK Bjerke med kvalifisering til Crufts og 

søndag er det NWCKs spesialutstilling. Spesialen foregår på Blaker Skanse på 

Romerike. Dommer er sveitsiske Hans Ulrich Häberlie. Påmeldingsfristen er 

20.07.12, utsatt frist 03.08.12. Meld deg på til en hyggelig corgidag. På spesialen 

har vi spesialklasser for hunder med utstillingsfeil og det er lov å være nybegynner 

i ringen. Kom og møte andre corgier og ikke minst corgieiere!   

 

 

Årsfest Dogs4All 
NWCK inviterer alle medlemmer til årsfest i forbindelse med Dogs4All på 

Lillestrøm 24. og 25.november.  Vi håper å få plass på Thon Hotel Arena som 

ligger vegg-i vegg med varemessen der utstillingen foregår. Nærmere informasjon 

om tid, sted og påmelding kommer i høstnummeret av CorgiPost.  Det vi kan si 

allerede nå er at prisen per person kommer til å bli ca kr 300,-. Det inkluderer tre 

retters middag og to enheter vin/øl/mineralvann.  Festen er i forbindelse med 

utstillingen, men ingen krav om deltakelse på utstilling for å bli med på fest! Så 

sett av datoen og kom på corgifest! 

 

Hjemmeside 
Klubbens hjemmeside er ikke lenger av det mest oppdaterte og hensiktsmessige 

slaget. Det arbeider vi i styret for å gjøre noe med. I løpet av det neste halvåret 

håper vi å komme på plass med en splitter ny side med nytt design og med en 

enklere meny å finne frem i. Den nye siden vil også bli brukt mer aktivt for å gi 

informasjon mellom utgavene av CorgiPost og som et sted å finne mer 

informasjon om NWCK og klubbens aktiviteter. 

 

E-postadresser 
Styret kommer til å sende mer informasjon til medlemmer på epost fra nå. Det 

betyr ikke at det ikke vil fortsette å komme informasjon på hjemmesiden og i 

CorgiPost, men at du kan få den på epost i tillegg. For å få epost fra oss må du 

være registrert i NKK med epostadresse.  Adressen kan du legge inn selv, ev bare 

sjekke om du er registrert, ved å gå inn på nkk.no og logge deg inn på «min side». 

Her trykker du på «min konto» øverst til høyre i bildet. Her kan du legge til, endre 

eller slette e-postadresse. Eventuelt kan du sende en e-post til meg på 

skbjarkoy@gmail.com så legger jeg den inn for deg.  

 

Med det ønsker jeg og styret i NWCK alle en strålende god sommer!  

 

Mvh 

Silje K Bjarkøy   

mailto:skbjarkoy@gmail.com
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Endringer i styret i NWCK 

 

Nina Ramberg 
Etter å ha vært vara til styret og styrets 
representant for Corgipost det siste året, 
ble Nina valgt som leder av styret i mars 
2012 og er valgt for to år. Nina har lang 
erfaring fra styrearbeid i interkommunale 
og private bedrifter, men er ganske fersk 
innen styrearbeid i hundeverdenen. Hun 
ble eier av en Cardigan for første gang i 
februar 2010 etter å ha vært på standen til 
NWCK under Dogs4All i 2009. Hele 
familien falt pladask for disse fantastiske 
hundene . Ellers bor hun i Ås med 
familien og jobber i Oslo.  

 

Rita Tilley Wilberg 
 

Jeg heter Rita Tilley Wilberg og er nyutnevnt nestleder i klubben vår.  
 
Min første pembroke var født i 1973 og het 
Siggen’s Treasure.  
Sammen med min mann Leif-Herman har jeg 
drevet avl og oppdrett under kennel-navnet 
Siggen. 
Det siste året også sammen med vår datter 
Julie som har kommet inn i kennelen. 
Vi er veldig stolte av vårt arbeid med å bevare 
stumphaleanlegget i pembrokene, et arbeid vi 
har holdt på med siden kuperingsforbudet ble 
innført i Norge i 1989, som første land i 
verden. 
Våre stumphalede corgier har vunnet championater i utallige europeiske 
land, samt i rasens hjemland Storbritannia, Russland, USA, Israel, Mexico 
og Australia. 
 
Kennel Siggen fikk Norsk Kennel Klubs oppdretterpris i 2002 for 
fremragende arbeid for rasens fremme. Selv fikk jeg  NWCKs ”Den kuperte 
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hales orden” i 2007 for min innsats i klubben, ikke minst for arbeid i 
Corgipost og som medlem av utstillingskomiteen. 
 
Jeg har vært ringsekretær i NKK siden 1976. Av yrke er jeg 
privatpraktiserende tannlege på Sørumsand i Akershus. Har hatt mange 
tunge verv innen den norske tannlegeforeningen (NTF), 
sist 8 år som leder av foreningens etiske råd. Er æresmedlem av Romerike 
tannlegeforening og har NTF’s hederstegn for fortjenestefullt arbeid i 
organisasjonen.  
Jeg er også politisk engasjert og sitter i dag i et av kommunens styrende 
organer.  
Dessuten er jeg medlem av NKKs hovedstyre. 
 
Mitt mål med å sitte i NWCKs styre er å få en sterk forening for våre to 
raser som kan forvalte raseansvarene som vi er pålagt, på en riktig og 
fornuftig måte og følge opp det arbeid og instrukser som NKKs 
helseavdeling råder oss til. 
Dessuten ønsker jeg at klubben skal bli en klubb for alle, uansett interesser 
som utstilling, agility, spor, lydighet, dogdancing  eller bare familiehund. 
Viktige hjelpemidler her blir Corgi Post og klubbens hjemmeside som må 
utvikles og oppdateres, den siste med blodferske nyheter og informasjon.  
Dessuten må vi gjeninnføre felles aktiviteter som turer og uhøytidlige 
samlinger, også ute i ”lokalavdelingene”. 
 
Til slutt må jeg få lov til å ønske dere alle en riktig god sommer! 
 

 

 

Silje Kathrine Bjarkøy  
 

Hei alle sammen! Mitt navn er Silje Kathrine Bjarkøy 
har sittet i styret i NWCK i tre år og har takket ja til to 
nye år.  Jeg er styrets representant i Corgi Post og i 
utstillingskomiteen.  Jeg har en Welsh Corgi Cardigan 
hannhund, Pelle.  Pelle og jeg har vært et team i 
nesten seks år, nå er vi i ferd med å få et nytt firbent 
familiemedlem. Det gleder vi oss til. Pelle og jeg er 
aktive utstillere, det skal den nye firbente også bli. 
Jeg har hatt Corgi siden jeg var 10 år. Gode vaner er 
det ingen grunn til å endre. Den første var en 
Pembroke, men nå har jeg falt for Cardigan. Jeg ser 
frem til to nye produktive aktive år i styret i NWCK.   
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Synnøve Miltvedt 

Jeg heter Synnøve Miltvedt og har hatt corgi siden 1977. Jeg driver kennel 
Stompen og har fra tid til annen et valpekull. Det er min livsstil å drive med 
hund. Corgien har vært mitt hjerte nærmest, så det er nok rasen i mitt liv. 
Bortsett fra å kose meg med hundene og gå gode turer i skog og mark, er 
min hobby å stille dem ut. Pga. av hundene har jeg vært rundt om kring i 
mange land verden over. For øyeblikket har jeg fire hunder i huset. En mor, 
far og et barn. I tillegg har jeg hatt en ”kusine ” Madde cardigan på besøk i 
et år. Hun skal flytte til sine nye foreldre i England om en stund. Har stort 
sett vært aktiv i klubben det meste av tiden. Den lengste tiden har jeg nok 
hatt i corgi post. Ellers har jeg vært med i festkomiteen og 
utstillingskomiteen og prøvd å være til stede på det meste som skjer i 
klubben. Jeg har også fått ”den kuperte hales orden” Det er jeg stolt av, og 
setter stor pris på. Nå skal jeg prøve meg i styret. Riktig nok bare som 
vara, men alle har sin misjon. Alltid artig med nye utfordringer.  

God sommer til alle sammen. Håper på å se flest mulig på de ulike 
arrangementer. 
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Protokoll for årsmøte i 

Norsk Welsh Corgi klubb 
Dagsorden: 

1.-4. Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder, referent og 
tellekorps. 

Møteleder: Anne Ingebrigtsen  
Referent: Ingvild Nesset   
Tellekorps: Bjørn Paust Range og Julie Wilberg 

5. Gjennomgang av årsberetning 2011 pkt. 1 – 14 – godkjent enstemmig. 

6. Regnskap med revisors beretning. Eva Kronholm  var ikke til stede, Olav 

Hedne gjennomgikk regnskapet, ingen innspill – godkjent enstemmig. 

7. Forslag til budsjett for 2012. Det informeres om at innkjøp av Moelven-

brakke til oppbevaring av klubbens utstyr, og investeringer til klubbens 

hjemmeside ikke er tatt med i budsjettet. Videre er det oppsatte budsjettet 

for 2012 et underskudds budsjett, uten at dette medfører problemer for 

klubbens økonomi. Budsjett for 2012 godkjent enstemmig. 

8. Kontingent for 2013, anbefalt uendret av styret, ingen innspill på dette 

punktet. Kontingent for 2013 forblir uendret (200kr, samme som for 2012) 

– godkjent enstemmig. 

9. Innkomne forslag fra medlemmene. To saker sendt inn av Ragnhild A. 

Vig:  

Pkt.1«Alle oppdrettere som skal stå på NWCK sin oppdretterliste skal 
signere NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.» 
Styrets merknad: « Alle som er medlem av klubb som er medlemsklubb i 
NKK er med sitt medlemskap forpliktet til å følge de etiske retningslinjene. 
En underskrift på retningslinjene gir ikke sterkere forpliktelser.»   
Styrets innstilling om avvisning av forslaget godkjent enstemmig. 
Pkt.2 « At kun norske oppdrettere skal stå på oversikten over 
oppdrettere.»   
Styrets merknad: « Styret innstiller på at utenlandske oppdrettere kan stå 
på oppdretterlisten på vår hjemmeside, men vi skal ikke drive med 
valpeformidling av utenlandske valper.»  
 Innspill under årsmøtet: utenlandske corgiklubber har oppdrettere fra 
andre land på sine hjemmesider; utenlandske oppdrettere kan få stå på 
NWCK sine lister så lenge de har betalt medlemskap; det kan til tider 
være vanskelig for norske oppdrettere å få solgt valper, slik at 
corgiklubben bør fokusere mest mulig på å fremme det norske oppdrettet; 
andre nordiske land har ikke gjort mye for å fremme norske oppdrettere 
hos seg.  
Styrets innstilling om avvisning av forslaget godkjent med flertall. 

10. Innkomne forslag fra styret: 

10a) Forslag til fastsettelse av godtgjøringer i NWCK, der «styret foreslår 

at godtgjørelse for hvert enkelt styremedlem, medlemmer av oppnevnte 
komiteer og andre funksjoner fastsettes av årsmøtet.» Til styrets forslag til 
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fordeling av godtgjørelse, samt størrelse kom følgende innspill: høyere 
godtgjørelse til redaksjonen i corgipost, ikke godtgjørelse til varamedlem, 
synspunkter på hvorvidt det burde være nødvendig med godtgjørelse i det 
hele tatt. Saken endte med at styrets forslag til fordeling og satser ble 
godkjent med flertall. 
10b) Forslag om anskaffelse av hjulkoie (Moelven-brakke) til lager for 

klubbens utstyr. Styret informerte om pris og frakt av brakken til 
lagringssted, de videre detaljene rundt dette blir utredet av styret senere.  
Lagringsbrakken vil stå plassert hos Hege Jacobowitz, og det er ikke 
avtalt noen leiepris – men strøm til oppvarming av brakka vil dekkes av 
corgiklubben (oppvarming av brakka er nødvendig for å unngå fukt og 
jordslag). Vedtak om innkjøp av brakke ble godkjent enstemmig. 
10c) Forslag til nye regler for tildeling av lilla pris. Styret foreslår at den lilla 
pris tildeles veteraner med ck i veteranklassen på tre forskjellige 
utstillinger. Følgende innspill: spørsmål om de nåværende reglene kontra 
de nye reglene, de nye foreslåtte reglene er en tilpasning etter det nye 
bedømmelsesreglementet fra NKK; de foreslåtte reglene vil stimulere til at 
flere fortsetter å stille veteraner; forslag om 2 ck og 3 excellent for å få den 
lilla pris. Styrets forslag om tre ck ved tre forskjellige utstillinger gir 
veteraner den lilla pris ble godkjent ved flertall. 
10d) Gjennomgang av utkast til nye lover i NWCK etter obligatorisk lovmal 
fra NKK. NKK har sendt ut obligatorisk lovmal til sine medlemsklubber, og 
på årsmøtet gikk Olav Hedne gjennom NWCKs nåværende lover og 
eventuelle endringer. Dersom NWCK ønsker å fravike noen av 
paragrafene i den nye lovmalen må det søkes om dispensasjon for dette 
fra NKK. Følgende paragrafer ble foreslått dispensert fra: § 3-1 tredje 
ledd: (…….). § 4-2, protokollene fra alle styremøter i NWCK skal være 
tilgjengelige på etterspørsel.§ 6-2 strykes fra NWCK (….). Disse 
forslagene om dispensasjonspliktige lovendringer ble godkjent enstemmig. 
De godkjente lovene vedlegges protokollen. De skal også sendes inn til 
NKK til godkjenning innen 31.12.2012. 

11. Valg: 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2012 ble godkjent enstemmig, 
med unntak av Pernilla Holman som ikke er medlem i klubben. 
 

Ås  27.03.2012 
 
            Grete Hedne     Gry Moen 
                 Sign         sign 
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           Årsmøtet er satt, med Olav Hedne som  møteleder. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Olav Hedne 
takkes av som 
styreleder, av 
påtroppende 
Nina Ramberg. 
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ÅRSFEST 2012. 
Som vanlig gikk årsfesten av stabelen  etter NWCK  klubbs årsmøte var 
ferdig. 
Festen ble gjennomført på tradisjonell måte med hjemmelaget mat  
tilberedt av festdeltagerne. Vi som var tilstede hadde en hyggelig kveld 
med mye god mat. 
Utdeling av årets bragder var det også, men det ble litt amputert da vi var 
så få tilstede (17). 
 Jeg og mange  andre har i årenes løp hatt mye moro og hygge  på disse 
festene. Jeg  synes derfor det er litt synd at det har vært en dalende  
interesse for å delta.  
Det er mulig at årsfesten er blitt gammeldags og at flere vil melde seg på 
hvis årsfesten får en ny vri?  
 
Gry Moen 
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Selv om vi ikke var så mange var maten god og rikelig som vanlig! 
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VALG 10. november 2012 i NKK 
 
I henhold til NKKs lover - § 3-3 – sendes hermed innkalling til NKKs 
representantskapsmøte ut innen 15. mai. 
 

Årets representantskapsmøte vil bli avholdt lørdag 10. 
november på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. 
 
I henhold til samme paragraf er fristen for å fremme forslag som 
skal behandles på representantskapsmøtet, herunder valg, 15. 
august det år representantskapsmøtet avholdes. 
------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Norsk Welsh Corgi Klubb ønsker at våre medlemmer 

får anledning til å komme med forslag til valgene 
 
Forslag på kandidater bes sendt e-postadressen 

annecito@online.no, frist 1. august og corgiklubben vil sørge 

for at innkomne forslag blir videreformidlet til rette instans i NKK. 
Det kan gjerne sendes inn en kort presentasjon av de(n) foreslått(e) 
kandidat(er), men dette forutsetter  at vedkommende har godkjent at 
denne presentasjonen offentliggjøres i de dokumenter  som vil bli 
sendt ut før møtet. 
 
Neste 2 sider vises en oversikt over de personer/tillitsverv som er på 
valg. Disse er gulet ut.  I henhold til gjeldende lover skal alle 
varamedlemmene velges for 1 år ad gangen (lovenes § 3-4, pkt. g).. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:annecito@online.no
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REPRESENTANTSKAPET VELGER 

(ajourført etter RS-møte i 2011): 

 

Representantskapets ordfører og viseordfører for 2 år ad gangen:  
Ordfører:  Eivind Mjærum (valgt i 2011)  

Viseordfører:  Anne Espelien – valgt i 2007 for 1 år (gjenværende periode)  

  – gjenvalgt sist i 2010  

 

Hovedstyrets leder for 2 år ad gangen:  
Siv Sandø – valgt på X-ord. RS 2010 (etter å ha vært styremedlem siden 

2005)  

 

Hovedstyrets nestleder for 2 år ad gangen:  
Nestleder:  Hans Christian Hauge – valgt for 1 år på X-ord. RS 2010 

   (gjenværende periode) – gjenvalgt i 2011  

 

Hovedstyrets øvrige 3 av 6 medlemmer for 2 år ad gangen:  
Anna Berntzen – valgt i 2009 – gjenvalgt i 2011  

Harald Bruflot – valgt for 1 år på X-ord. RS 2010 (gjenværende periode) – 

gjenvalgt i 2011  

Terje Lindstrøm – valgt i 2010  

Trine Melheim – valgt i 2009 – gjenvalgt i 2011  

Torunn Sørbye – valgt i 2010  

Rita Tilley Wilberg – valgt i 2010  

 

Hovedstyrets 2 varamedlemmer for 1 år ad gangen:  
Jan Eyolf Brustad og Marianne Holmli – valgt på X-ord. RS 2010 – 

gjenvalgt i 2011  

 

Kontrollkomiteens leder og 1 av 2 medlemmer for 2 år og 1 

varamedlem for 1 år ad gangen:  
Leder:          Bjørg Foss – valgt i 2011 (etter å ha vært medlem siden 2006)  

2 medlemmer:  Gunnar Handberg – valgt i 2010  

  Eva Mjelde – valgt i 2009 (etter å ha vært vara siden 2006) –  

  gjenvalgt i 2011  

1 varamedlem: Grethe Bergendahl – valgt for 1 år i 2009 (gjenværende  

  periode) – gjenvalgt i 2010 for 2 år  
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Valgkomitéens leder og 2 medlemmer for 2 år og 1 varamedlem for 1 

år ad gangen:  
Leder: Petter Elvestad – valgt i 2011  

2 medlemmer:   Barbro Myrseth Gjerde – valgt i 2010  

  Anne Tove Strande – valgt i 2008 (etter å ha vært vara siden  

  2006) – gjenvalgt i 2010  

1 varamedlem: Per-Harald Nymark – valgt i 2010 for 2 år  

 

Disiplinærkomiteens leder, nestleder og 1 av 3 øvrige medlemmer for 2 

år og 2 varamedlemmer for 1 år ad gangen:  
Leder:      Torunn Urheim – valgt i 1999 – gjenvalgt sist i 2010  

Nestleder:     Anne Mjelde Myhr – valgt i 2011  

3 medlemmer:     Ragnhild Hammelbo – valgt i 2011  

     Aase Jakobsen – valgt i 2009 – gjenvalgt i 2011  

     Erik Rynning – valgt i 2010  

2 varamedlemmer: Knut Fr. Blütecher og Fredrik Walby – valgt i 2011  

 

Appellutvalgets leder, nestleder og 2 av 3 medlemmer for 2 år og 2 

varamedlemmer for 1 år ad gangen:  
Leder:   Rolf Mangerud – valgt i 2006 – gjenvalgt sist i 2010  

Nestleder:  Ragnhild Helene Hennum – valgt i 2011  

3 medlemmer:  Stein Feragen – valgt i 2011 (etter å ha vært nestleder  

   siden 2006)  

  Kirsten Svendsen – valgt i 2006 – gjenvalgt sist i 2010  

  Pia Camilla Strandrud – valgt i 2010  

2 varamedlemmer:  Anette Jahr og Elisabeth Kallevig – valgt i 2011 

 

Lovkomiteens leder og øvrige 1 av 2 medlemmer for 2 år og 1 

varamedlem for 1 år ad gangen:  
Leder:   Jan Terje Bårseth – valgt for 2 år i 2010  

2 medlemmer:  Anne Cathrine Frøstrup – valgt for 2 år i 2010  

  Kirsten Svendsen – valgt i 2011  

1 varamedlem: Kirsten Bjørnelykke – valgt i 2010 - gjenvalgt i 2011  

 

Valg av (statsautorisert) revisor for 1 år ad gangen / fastsettelse av 

revisors lønn:  
Revisjonsfirmaet KPMG v/ statsautorisert revisor Svein Wiig - valgt i 2004 

og gjenvalgt sist i 2011 – avlønnes etter gjeldende salærinstruks.  
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Ny valpeformidler i klubben 
 

 
 

Hei, jeg heter Merete Hartmann Nilsen og har tatt over som valpe 

formidler i Corgi klubben.  

Jeg er 48 år og bor på Sørlandet på et lite sted som heter Byremo. 

Jeg fikk min første Corgi for 6.5 år siden. 

Jeg er så heldig og har en hannhund som heter Ludvig, som kommer 

fra kennel Benfro. Jeg skulle bare ha en kosehund og ga beskjed om 

det til Siri, og hun plukket ut Ludvig til meg.  

 

Men den gang ei  Fikk beskjed om at det var lurt å ta ham med på 

utstilling for at han skulle bli vant med andre hunder. Og så fant jeg 

ut at jeg skulle prøve EN gang og så var det gjort.  Jeg har opplevd 

det meste med å ha Corgi. Jeg har alt begynt som valpeformidler og 

gleder meg til å ta fatt. 

Jeg er å treffe på tlf. 41 20 42 20. 
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Corgiens Dag 

 
Corgiens Dag ble en kald, men hyggelig fornøyelse.  Til tross for uvilje fra 
værgudene kom både kjente og ukjente, unge og litt mindre unge til Berg 
gård i Ås for å delta på Corgiens Dag, 3.juni. Vi var heldige og fikk opphold 
mesteparten av dagen.  Dommer for dagen var Svein Helgesen, en erfaren 
og snart all-round godkjent dommer. Han gjorde en god jobb og tok seg 
pent av alle deltakerne.  
 
Showet startet med valpene, to pembroke og tre cardigan.  Alle konkurrerte 
om tittelen som søtest og alle vant! –men selve premien og førsteplassen 
var det Max, ført av Rolf Brunsnes, som tok med seg hjem!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra 
valpevisningen, 
innledende runde  
 

 
 Neste post på programmet var match-show. Synnøve Miltvedt med Dash, 
gikk av med årets vinnertittel. Konkurransen var stor med mange fine 
hunder, noen mer vant i ringen enn andre. Det var god stemning og mange 
interesserte som fulgte med utenfor ringen.  
Vakreste øyne og pels ble som vanlig også kåret.  Årets vakreste øyne er 
det Elmer (Hanne Ekholt) som ser med, og vakreste pels er det Pelle (Eva 
Kronholm) som vandrer rundt i. Konkurranse i spesialklasse var også med, 
her er det de med såkalte utstillingsfeil som har sin ene sjanse i året til å 
vise seg fram i ringen! Vinner her ble Trotter (Anne Ingebrigtsen). Siste 
oppgave for dommer Helgesen var å dømme Barn og hund. Dessverre 
ikke mange deltagere i år, men Nani ble ført fint av Peder Sogstad og fikk 
sin premie. 
 
Etter match-show og kåringene gikk en av dagens store høydepunkter av 
stabelen, nemlig årets corgisprint!! Ingen skal si at ikke corgier kan løpe, 
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den ene raskere enn den andre. Aller raskest var Anne Ingebrigtsens 
Zippen som dermed overtok Bjørn Ranges vandrestav fra fjorårsvinneren. 
På tiden 6.25 vant han årets sprint foran Timmy og Nani. Alle pembroke. 
Raskeste cardigan var Silje Kathrine Bjarkøys Pelle på tiden 6.66. Nå er 
det bare å legge seg i hardtrening for neste års sprint!  
 
Corgiens dag var som vanlig en hyggelig dag med vafler, pølser, kaffe, 
kake og brus. Gry sørget for at alle fikk vafler og kaffe og ikke minst at 
loddsalget gikk av stabelen slik seg hør og bør. Fine gevinster ble loddet ut 
og mange vant! Tusen takk til alle som bidro med gevinster.  
 
Corgipost gratulerer alle med Corgiens Dag og gleder seg til neste års 
arrangement!  
 
Silje K.Bjarkøy 

 
 
 

 

 
 
       Gry Moen organiserte både kafeteria og lotteri. 
 

 
 
 
Resultater og flere bilder; Se de neste sider! 
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Resultater  

      
Valpeshow , 5 deltagere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste valp: Siri Alnæs/Max,  
her vist av Rolf Brunsnes  
 
Nr 2. ble Viggo, eier: 
Tore Ødegård 
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Matchshow  22 deltakere. 

 

1.  Dash/Synnøve Miltvedt 
2.  Pelle/Eva Kronholm 

3. Ayla/Synnøve Miltvedt 
 

  
Vi gratulerer årets matchshow-vinner, Dash, med Synnøve Miltvedt. Til 
venstre årets dommer, Svein Helgesen. 
 
 

Match spesial  (hunder med feil) 3 deltakere: 

 
 

 

 
 
 
1. Trotter –  
Anne Ingebrigtsen 
 
2. Bonus – Erik Mikalsen 
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Barn og Hund 

1 deltaker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Peder Sogstad går med Nani  
 

 

Vakreste  øyne: 

4 deltagere 
   

 
 

Elmer med de vakreste øyne. Eier: Hanne Ekolt. 
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Vakreste pels 

4 deltagere 

 
   Eva Kronholms Pelle hadde dagens vakreste pels. 

 
 

Hundesprint  - Bjørn Ranges Vandrestav  

15 startende   
 
1. 6.25 – Zet-Up – Anne Ingebrigtsen 
2. 6.29 – Timmy – Camilla Heyerdahl 
3. 6.53 – Nani – Trine Skogen 
4. 6.66 – Pelle – Silje K. Bjarkøy 
5. 6.85 – Pamela – Synnøve Miltvedt 
6. 6.93 – Gee Gee – Ragnhild Vig 
7. 7.12 – Klara – Hege Jacobowitz 
8. 7.13 – Ayla – Eva Elgerud 
9. 7.68 – Madde – Synnøve Miltvedt 
10.  7.75 – Elmer – Hanne Ekholt 
 
 
 
 
 
 
 
Anne med for tida Norges raskeste corgi, "Zippen", har fått overrakt Bjørn 
Ranges vandrestav av tidtager Nina Ramberg. 
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NWCKs spesialutstilling på 
 
Blaker Skanse søndag 19.august kl.1000 
40min. nord/øst for Oslo 

Dommer 

Hans Ulrich Häberli 

”Stor”-cert i begge rasene. 

 

Påmeldings frist 20.07.2012, kr 350 alle klasser, kr 250 for valper, på nett via 

NKKs terminliste eller via link. Manuell påmelding sendes til NWCK v/ Leif-

Herman Wilberg, PB 144, 1921 Sørumsand. Anm avgift manuell påmelding kr. 

410 og kr. 310, overføres bankkonto: 0530.28.84880.   Forlenget påmeldingsfrist 

3. August2012 på nett mot økonomisk tillegg + kr 90 pr hund. 

NB! Lørdag 18.08.09 har NKK internasjonal utstilling med 
Cruftskvalifisering 
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Veibeskrivelse til Blaker Skanse. 
Fra Oslo. Kjør mot Gardermoen. Ta av E6 ved avkjøringen til 

Sørumsand og Frogner, vei 171. 

Følg denne til Sørumsand hvor du ved Esso bensinstasjon tar til 

venstre i rundkjøringen og følger fortsatt vei 171 mot Blaker og 

Bjørkelangen. Når du ser Blaker kirke, sving av vei 171 til venstre 

mot kirken og severdigheten Blaker Skanse, begge er skiltet. Kjør 

inn til høyre før kirken og du er fremme etter 200m. 

Fra nord. Ta av E6 ved avkjøringen vei 171 og følg beskrivelsen ovenfor. 
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Dommerpresentasjon 
 

Hans Ulrich Häberli, born 26.06.1953, International FCI Judge + WUSV judge 

for GSD Breeds: FCI-group 1,  Appenzeller Sennenhunde, Chow Chow and 

Pekingese 

 

My background in dogs 

began early, on the family 

farm.  I successfully bred 

and showed, at a very 

young age, rabbits, ducks, 

sheep and exotic birds. At 

the age of 16 I started to 

train German Shepherd 

Dogs. I had my first GSD 

litter in 1979. The best 

known GSD from my 

kennel was Canto vom 

Moosacher (SchH III, 

IPO III und FH III) 
which was well placed 

twice at the prestigious Hauptzuchtschau of the GSD  in Germany.  

 

At an international dog show I happened to see a Welsh Corgi Pembroke and fell 

in love with this breed right away. In 1985 I imported Russell and Good Gracious 

of Wey from England. I had my first Corgi litter in 1987. Much later I introduced 

American lines (Just Enuff, Ninacorte, Rosewood) in my breeding program which 

matched sucessfully with my own lines. When tail docking was banned in 

Switzerland in 1997 we were lucky enough to be able to have Siggen’s Jeremy at 

stud and with him we introduced the natural bobtail gene in our breeding. I also 

bred Polish Lowland for many years. 

 

I have been judge for Welsh Corgi Pembroke and Cardigan since 1998 and judge 

of the FCI group 1 since 2008.  I am also WUSV judge for GSD and judge for the 

Appenzeller Sennenhunde, the Pekingese and Chow Chows. 

 

I have judged at breed specialties and international all breed shows in Switzerland, 

Germany, France, Austria, Finland and Luxembourg. Overseas, I judged in the US 

and Canada at specialties and all breed shows. 

 

As breeder and judge I put much importance on the overall balance of a dog, 

correct construction and correct movement from all sides. I still expect a Corgi to 

be able do the work he was once bred for. 
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Varmt i bil 

 
Flere av oss har observert hunder i varme biler, uten mulighet til å finne ut hvem 
eieren er, slik at denne kan varsles. Når kan du sende SMS til Statens Vegvesen 

for å få navnet på eieren av bilen! 
 

Konsekvensene av å glemme hunden i bilen bør få det til å gå kaldt nedover 
ryggen på noen og enhver. Temperaturen i biler som står i solen stiger svært raskt 

og hunder tåler generelt varmen dårlig. I verste fall kan hunder som blir forlatt i 
bilen i solsteiken omkomme på grunn av heteslag. 

 
Dersom uhellet først er ute er det viktig å få hunden nedkjølt med kaldt vann 

omgående. En hund som får heteslag kan i ettertid få hjerneskader og problemer 
med bevegeligheten. 

 
Her finner du en tabell som viser hvordan varmen i en bil utvikler seg i løpet av 

dagen.  

 

 
 
 
For å finne navnet på eieren til Norske biler sender man en SMS til 2282. Start 
meldingen med regnr og nummer. Altså sms til 2282 "regnr YE00000". Ring 
deretter opplysningen for å få fatt i vedkommende eller kontakt politiet på 02800. 
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Minneord til Liv Wilberg  - Farmor 

 Personlig kjente jeg henne som ”farmor” helt fra første dag i 1977. Hun 

var utrolig sosial og samfunnsengasjert, og kom lett i snakk med alle hun 

møtte på sin vei. Og helst ville hun at alle skulle bli med henne hjem så 

hun fikk servert kaffe og alltid nybakte kaker. Hun hadde bestendig noe å 

si til om de hun traff, og spredte munterhet i de fleste sammenheng. Det var 

ikke en sammenkomst uten at hun holdt tale, og talene var noe for seg selv. 

Hun prøvde aldri å være morsom, men med sin tørrvittige måte å fortelle 

på ble det alltid veldig underholdene. 

 Hun var født 7juni 1919. Giftet seg med Leif 19 år gammel, og fødte tre 

flotte sønner. Knut-Sigurd, Ole-Jakob og Leif-Herman. Drømmen om eget 

hus ble virkelighet i 1959. Hun lovte Knut-Sigurd at det skulle komme 

hund i huset når de flyttet til enebolig. Han var ikke sen om å skaffe en 

scafer. Hunder var ikke noe hun var spesielt vant med, og var meget 

skeptisk til å begynne med. Etter hvert var hun jordmor til en rekke 

valpekull både for corgi og scafer. Barnevakt for både to og firbente stilte 

hun alltid opp på når gutta var ute og reiste. Og det var ikke sjelden. 

Hennes hovedoppgave i livet var å sørge for at hele hennes store familie 

holdt sammen og hadde det trygt og godt. Noe hun klarte veldig bra  

Utenfor hjemmet var det husmorlaget som dro goder av hennes evner. Hun 

var en selvskreven leder i mange år. Ved siden av matlaging, baking og 

familien var hun fantastisk på håndarbeid i alle former. Det er ikke få 

broderier som henger rundt om kring i de mange hjem. Hun ga bort til alle 

og med rund hånd. Det er også en hel skare som sitter med sokker og votter 

med de nydeligste mønstre på etter henne. 

Da hun flyttet til Sørumsand ble hun også der farmor for mange. Alle viste 

hvem man snakket om når man snakket om farmor. I corgiverdenen var 

hun med på de fleste arrangement, utstillinger og festligheter. Hun pratet 

med alle og bidro alltid med en kake eller tre. Også i denne verdenen var 

hun farmor for alle. Det ble hennes navn. Hun var der, og hjalp til der hun 

kunne. Hun rakk alltid ut en hånd til den som trengte det. Hun likte å gi noe 

til andre. Men til tross for det, ville hun ikke at andre skulle gjøre noe for 

henne. Det var det ingen mening med. 
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Jeg sender henne en stor takk for at hun var den hun var, og at hun var min 

farmor også. Jeg hadde ingen andre å kalle for farmor. Og hun betydde 

veldig mye for meg. Og jeg vet hun gjorde det for mange andre også. 

                                  Med de beste minner fra Synnøve 
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NKK-Drammen 
2.juni hadde NKK eksteriørutstilling i Drammen og fjorårets gullcorgier ble 
BIR i hver sin rase. Golddigger gikk greit videre og endte like godt som 
2.BIS, Corgipost gratulerer! Eier er Lars Hallblom. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
       

 
        Foto:  

        NKK 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BIM: NUCH Cymars Emma (til v,)          BIR: NT N UCH NV, NORDV, NV Golddigger 
BIR: NUCH, NJV Siggens Kosakk       Cymraeg Ci (til v.) 
               BIM: NV, NJV All Trades Egyptian Revolution  
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Oppdrett og valpeformidling i NWCK 
 
Spørsmålet om hvem valpeformidleren skal formidle valper for og hvem som skal 
stå på oppdretterlisten til NWCK har vært et tema. Styret har med bakgrunn i de 
nye lovene gjort følgende vedtak: 
 
Dersom man skal stå som oppdrettere/kennelinnehavere på NWCKs 
hjemmeside og i NWCKs fellesannonse må samtlige medeiere være fullt 
betalende medlemmer i NWCK/NKK. 
 
Dette betyr at oppdrett med flere registrerte eiere der bare en er fullt betalende 
medlem, ikke lenger får stå på klubbens hjemmeside og fellesannonse. 
Husstandsmedlemskap er ikke gjeldene som fullt 
Betalende medlem. Disse vil heller ikke kunne bruke valpe-formidlerens tjenester. 
 
Om dette gjelder deg og ditt oppdrett/kennel er det lett å ordne ved at samtlige 
medeiere står som fullt betalende medlem. 
 
På årsmøtet ble det vedtatt at utenlandske oppdrettere som er fullt betalende 
medlemmer i NWCK kan stå på NWCKs hjemmeside, men ikke benytte seg av den 
norske valpeformidlerens tjenester. 
 
Styret 

Epost fra NWCK? 
Ønsker du å få informasjon om aktiviteter i klubben på epost? Det kan du enkelt 
fikse selv.  
 
Styret i klubben kommer til å sende ut informasjon om utstillinger, Corgiens dag, 
festligheter med videre på epost i tillegg til Corgi Post og hjemmesiden fra nå. 
Ønsker du å motta den kan du enkelt registrere epostadressen din på nkk.no. Vi 
bruker deres medlemsregister til å sende ut til medlemmene som er registrert med 
epostadresse.  
 
Er du ikke registrert med epostadresse i NKK? Det er lett å gjøre noe med. Gå inn 
på nkk.no og logg deg på «min side». Nest øverst til høyre på skjermbildet du får 
opp står det «min konto» ved siden av «logg ut». Trykk på «min konto». Her kan du 
legge til, endre eller slette epostadresse til deg selv. Det er gjort på noen få 
minutter. Alternativt kan du sende en epost til meg skbjarkoy@gmail.com med navn 
og gjerne medlemsnummer (står trykket bak på Hundesport) så legger jeg inn for 
deg.    
 
Lykke til!  
 
SiljeK  

 

mailto:skbjarkoy@gmail.com
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Hei! Jeg heter Bosse 

 

 
 

Hei! Jeg heter Bosse og er en blid og tøff gutt på 2 år. 

Det jeg vil, er å fortelle dere om alle de jobbene som jeg har hatt. 

Min egentlige oppgave var å aktivisere Matmor.  Hun trengte en ny 

hobby etter at hun hadde sluttet med å spille håndball.  Den hobbyen 

ble meg. Men likevel; jeg var ikke mange ukene før jeg fikk min første 

ekstrajobb.  En kontorjobb. Der fikk jeg mange hyggelige kolleger.  

Det var de som lærte meg å sitte som en lemur, en lærdom som jeg har 

hatt utrolig nytte av ved senere anledninger. 

 

Jeg trivdes svært godt der, men en dag hørte jeg at gutta murret litt 

om sjefen.  Jeg hadde da blitt såpass varm i trøya, at jeg gikk til 

sjefens kontor og dreit der. Gutta sa  de hadde tenkt tanken, men 

akkurat det hadde aldri tort å gjøre. 

 

Vel, for å si det slik, så fikk jeg beskjed om å finne et annet sted å 

være etter ferien. Akkurat det gjorde ingenting, for tror du ikke 



 

 

35 

naboen ble arbeidsledig da, og hun måtte luftes hver formiddag.  Det 

var i den forbindelse at jeg og Leif Nakenhund fant ut at vi skulle 

glede de på eldresenteret med vårt nærvær.  Dørene åpnet seg 

automatisk når vi kom, så det var tydelig at vi var velkomne. Damene 

smilte strålende da vi kom.  Men så kom det noen i hvite frakker og 

ville ha oss ut.  Sikkert på grunn av Leif. 

 

Senere på året ville jeg prøve meg som fuglehund.  Det var en nydelig 

vinterdag med solskinn og -10 grader.  I lia satt det 3-4 skjærer i trea.  

Det Matmor ikke så var naboens villahøner som gikk barbeint i snøen. 

Da tok jeg ansvar, og vips; 5 høner i trea.  Det var moro, men det ble 

med den ene gangen. 

 

Så påtok jeg meg oppgaven som Kristen Giftekniv.  Det er jo mye mer 

moro å gå tur når man er fler, så her måtte noe gjøres.  Det var en 

lønnsom geskjeft. Mange griseører og «muskler» på meg da.  Den aller 

beste gaven jeg fikk, var en knoke innpakket i cellofan og med en 

lyseblå sløyfe rundt.  Da tror jeg Matmor ble misunnelig.  Hun burde ha 

fått noe hun også. 

 

Skal snart begynne med agility, og da trenger jeg god kondisjon. For å 

holde kondisjonen vedlike, bidrar jeg litt med å trene stedets 

rulleskilag.  De skal neimen ikke få mye hvileskjær når de passerer vårt 

hus.    

 

Det var litt om meg, og jeg er alltid klar for nye utfordringer. Liker å 

ha noe å gjøre skjønner dere. 

 

 

Fra Anita Melhus 
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Cardigan og HD.  
 

Som hundeeiere og oppdrettere ønsker vi sunne og trivelige hunder, både 

for oss selv og for våre valpekjøpere. Det som begrenser oss er at alle 

hunder bærer med seg både ønskede og uønskede egenskaper. Det finnes 

ingen hunder, rase- eller blandingshunder, som ikke bærer gener for 

uønskede egenskaper og helselidelser. For mange av disse egenskapene, 

både positive og negative, mangler vi i kunnskap om de i det hele tatt er 

arvelige, hvis ja hvordan de nedarves og hvor mye som forårsakes av miljø. 

 

Derfor blir det ofte en avveining hvor mye vi skal legge vekt på de 

forskjellige egenskapene, både positive og negative, når vi velger hvilke 

hunder vi skal la gå i avl. 

 

Ingen seriøs oppdretter vil avle på hunder som er syke. Heller ikke hunder 

som må gå på medisiner, eller blitt operert, for å kunne være funksjonelt 

friske. Seriøse oppdrettere vil heller aldri avle på hunder som sannsynligvis 

kommer til å gi syke avkom. 

 

I så godt som alle hunderaser på jord forekommer det et utall av helse- og 

gemyttproblemer. Men det er et fåtall av disse om utgjør et problem for 

rasen. Forskjelle mellom en lidelse som forekommer og en som er et 

problem ligger selvfølgelig i hvor alvorlig lidelsen er og hvor høy 

forekomsten er i forhold til rasens populasjon. 

 

For den uheldige eier av en hund som blir syk er det uvesentlig om 

sykdommen kun forekommer eller utgjør et problem for rasen. For de er 

sykdommen et kjempeproblem, det er deres høyt elskede hund som lider! 

Dette må vi som rasemiljø og oppdrettere ha respekt for, og kunne 

anerkjenne deres rett til å føle seg opprørt over det de opplever. 

 

Men det betyr ikke at det kan kreves av oss oppdrettere at vi må forholde 

oss til dette som en sykdom som utgjør et problem for rasen når vi skal 

selektere avlsdyr.  

 

Ut i fra disse enkle grunnprinsippene skal jeg forklare hvordan vi i vår 

kennel har valgt å forholde oss til diagnosen HD på hundene våre. 
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I våre 15 år som oppdrettere, og med nærmere 150 valper født, har vi solgt 

en hund som har haltet pga av dårlige hofter og vi har aldri hatt hunder 

med dette problemet selv. Den samme andelen ser ut til å gjelde for 

Cardigan på verdensbasis. Så prosenten av hunder i rasen som får 

hofteplager ligger på rundt 0.75%. For de få som opplever at hundene deres 

blir syke er dette selvfølgelig et stort problem, men det er allikevel trygt å 

si at HD ikke er et stort problem i rasen i sin helhet.  

 

På tross av dette har en økende antall oppdrettere verden over valgt å 

undersøke corgiene sine for HD, og noen anser diagnosen som så uønsket 

at de utelukker alle hunder med HD fra sitt oppdrett. Grunnen  til dette er 

nok at de ønsker å redusere risikoen for at deres egne valper skal utvikle 

helseproblemer. 

For noen sykdommer er det å teste hunder som man vet er i risikogruppen 

svært viktig. Man kjenner arvgangen, og sykdommen har alltid en negativ 

effekt på de berørte individene. 

For andre diagnoser er det både tvilsomt om man kan regne denne som et 

problem for rasen og/eller om man kan bekjempe tilstanden ved å utelukke 

hunder med diagnosen fra avl. I den siste gruppen finner vi HD.  

 
Vi vet at andelen av Cardigan med diagnosen HD ligger på rundt 55 %. Vi 

vet også, fra egen og andre raser, at selv en langvarig avlstrategi hvor man 

har utelukket hunder med HD fra avl, ikke har ført til noen merkbar 

nedgang i antall individer med HD i rasen. Vi vet også at man regner rundt 

20 % av grunnen til at en hund utvikler HD som arv fra foreldrene, og 

80 % er miljøbetinget. I en ny doktorgradavhandling har man også funnet 

en klar sammenheng mellomoppvekstkår og forekomsten av HD. Valper 

født og oppvokst på gård og /eller vår og sommer har mindre sannsynlighet 

for å utvikle HD enn valper oppvokst på vinteren og/eller i leilighet. 

 

Så argumentet for å utelukke over 50 % av individene i rasen vår fra avl er: 

  

 - Rasen som helhet opplever at ca 0,75 % av hundene plages av hoftene 

sine. 

 - Forsking viser at den utløsende faktor for HD er 20 % arv fra foreldrene, 

mens 80 % er grunnet miljøfaktorer 

 - Forskning viser at det å utelukke hunder med HD fra avl ikke har noen 

merkbar effekt på forekomsten av HD på valper født. 
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Eller satt på spissen: Vi kan selektere bort alle avlsdyr som har hatt valper 

født i en leilighet eller midt på vinteren, siden disse hundene produserer 

avkom med en høyere forekomst av HD enn rasesnittet  

 

Dette høres da ikke fornuftig ut? 

  

 

Å utelukke 55 % av hundene fra avl vil betraktelig øke innavlsgraden i 

rasen. Hvordan noen kan mene at en slik dramatisk økning i innavlsgraden 

er en helsemessig forbedring er et stort mysterium for meg. 

 

Hundene som utgjør de 55 % vi utelukker fra avl har mange positive 

egenskaper som rasen, vi som oppdrettere, og våre valpekjøpere kan ha 

stor glede av. Og da mener jeg ikke bare egenskaper i forhold til utstilling, 

men også styrker når det kommer til helse. Vektlegger vi disse så lite i 

forhold til en HD diagnose? 

Problemet med alt for mange av de positive egenskapene, både mentale og 

fysiske, er at det ikke finnes ”tester” som kan dokumentere dem. 

 

Og hva slags effekt vil det ha for det genetiske mangfoldet i rasen om vi 

reduserer avlsbasen med 55 %? Corgien kommer til å bli en genetisk fattig 

rase, noe den ikke er for øyeblikket. 

 

I de senere årene har vi i vår kennel hentet mye nytt avlsmateriale fra USA 

og vi har også mange derfra som ønsker å kjøpe hunder fra oss. I USA har 

det lenge vært vanlig å ha kjent HD status på hunder som går i avl, og vi 

opplever at både hannhundeiere og gode valpekjøpere ønsker det samme 

fra oss.  

Så på tross av at vi mener det er unødvendig, og potensielt negativt, å 

undersøke corgier for HD har vi selv begynt med det.  

 

Vi kommer ikke til å sette som et av våre mål å redusere antallet hunder 

herfra med HD. Vårt avlsmål vil fremdeles være å lage klinisk friske, 

typeriktige hunder med så mange positive egenskaper som mulig. 

Vi kommer ikke til å oppfordre våre valpekjøpere til i våre øyne er å kaste 

penger ut vinduet ved å røntge sine hunder.  

Vi kommer ikke til å utelukke klinisk friske hunder, som aldri har vist 

tegn til å være plaget av sine hofter, fra avl selv om de har fått diagnosen C 

eller D. 



 

 

39 

Heller ikke kommer vi til å vektlegge om hannhunder vi bruker har kjent 

HD status eller ikke. 

 

Siden vi nå blir en av de corgioppdretterene i Norge som noenlunde 

gjennomført kommer til å ha kjent HD status på våre hunder, noe jeg ikke 

er spesielt stolt over, ønsket jeg å skrive dette i medlemsbladet til 

Corgiklubben. Litt som en forklaring på hvordan vi tenker, men også som 

en vekker til de av medlemmene våre som har gitt utrykk for at synes 

klubben burde ha regler for avl på corgier i Norge. 

 

Jeg synes noe av grunnverdien i klubben vår er at vi stoler på at 

oppdretterne våre er oppegående og informerte nok til å kunne ta egne 

valg. Og dette er nok en av de viktigste grunnene til at vi, sammenlignet 

med de fleste raseklubber, har stor takhøyde og svært få konflikter. Så jeg 

håper virkelig at vårt oppdrett ikke vil bli brukt som et ”sannhetsvitne” for 

at corgioppdrettere bør undersøke hundene sine for HD, det er verken vår 

mening eller syn på denne saken. 

 

Og når vi møter neste ”sykdomslandeplagen”, som tilfeldigvis også kan 

testes for, håper jeg vi kan tenke rasjonelt og fornuftig på den også. 

Spesielt i USA utvikler private bedrifter gentester for en myriade av 

forskjellige tilstander og egenskaper. Deres hensikt med disse er ikke å 

forbedre den generelle helsetilstanden til renrasede hunder i verden – de 

skal tjene penger. Satt på spissen er de best tjent med at hunder gradvis blir 

sykere. 

Om de ikke direkte lager syke hunder, har de gjennom å tilby tester for 

lidelser som kun forekommer i enkeltraser skapt en illusjon om at plagen er 

et generelt problem. Det må sykdommen være siden de tilbyr en test for 

den – eller hva? 

 

Igjen har jeg lyst til å gjenta det som er NKKs generelle avlsprinispp og det 

vi i Corgiklubben har prøvd å etterstrebe i alle år: 

 

Vi skal kun avle på funksjonelt friske hunder som kan tilføre rasene våre 

positive egenskaper. Greier vi fortsatt å hole fokus på dette er vi bedre enn 

de aller fleste rasemiljø jeg vet om. 

 

Mvh, Ingrid , kennel All Trade.
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FabiLoniLine's Adorable Gee Gee 

Eier: Ragnhild A. Vig 
 

 
Int.Ch.Cimaith's Elegant Siggen Design"Evy" 

Eiere: Åse Myrvold og Rita Tilley Wilberg 
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VWW-12 (veteranverdensvinneren) 

Int.Aust.Se.U.Ch.Lux.Vet.Ch.SW-08, WW-08 Cuuchin Born to Enchant 

Eiere: Åse Myrvold og Rita Tilley Wilberg 

 
Nordisk og internasjonal champion 

Siggen's Hazel 
Eier:Julie Wilberg. 
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Internasjonal og nordisk champion: 

Siggen's Imperial Touch 
Eier: Rita Tilley Wilberg 

 

 

 
Internasjonal og nordisk champion 

Siggen's Kosakk 
Eier: Rita Tilley Wilberg 
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All Trade Crimson Delight 

Eier: Anette Henriksen, Oppdretter: Ingrid Prytz Ohm 
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Norsk Schnauzer Bouvier  Klubb 
Hellerudsletta  4/2-12 
Dommer petkavica, Beata 
 
Cardigan 1 
Goverston Jazzsinger For Pemcader 
EXC CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 
Sonberg, Christine 
 
Pembroke 4 
Hannhund 2 
 
Cennard Darcy Of Pemberly EXC JK 
1.JKK CERT 1.BHK BIR (4) 
Carlsen, Siw E 
 
Tisper 2 
 
Cennard Ducgess Of Joy EXC JK 
1.JKK CERT 1.BTK BIM (4) 
Carlsen, Siw E 
 
Siggen’s Jozze-Finfin Exc AK 1.AKK 
CK 2.BHK (3) 
Wærhaug, Vigdis 
 
 
Norsk Grand Danois Klubb 
Hellerudsletta 5/2-12 
Dommer Bråthen, Ulf 
 
Pembroke 2 
Hannhund 1 
 
Tispe 1 
 
Siggen’s JozzeFinfin EXC AK 1.AKK CK 
CERT 1.BTK BIR(4) 
Wærhaug, Vigdis 
 
Norsk Boxerklubb 
Lethallen 11/2-12 
Dommer Hjorth, Leif Ragnar 
 
Cardigan 6 
Hannhund 2 
 
 

Golddigger Cymraeg Ci EXC CHK 
1.CHKK CK 1.BHK BIM(4) 
 
Hallblom, Lars 
 
Tisper 4 
 
Gråsiskas Plaska EXC CHK 2.CHKK CK 
2.BTK (3) 
Kragset, Andre 
 
Migeva I Beg Your Pardon  EXC JK 
1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 
Henriksson, Heken 
 
Pembroke 7 
Hannhund 2 
 
Siggen’s Kosakk EXC AK 1.AKK CK 
CERT 1.BHK BIR (5) 
Wilberg, Rita Tilley 
 
Bojojamile Bring It On EXC CHK 1.CHKK 
CK 2.BHK (3) 
Dover, Sæther, Kevin, Lars 
 
Tisper 5 
 
Stompen’s Pamela EXC AK 1.AKK CK 
CERT 1.BTK BIM(4) 
Miltvedt, Synnøve 
 
Siggen’s Kelly EXC AK 2.AKK CK RES 
CERT 2.BTK(3) 
Wilberg, Rita Tilley 
 
Ølen, Etne og Vindafjord Hundeklubb 
11og12-12 
Dommer Manton, Des 
 
Cardigan 7 
Hannhund 3 
Jazenta Jack N Jones  EXC  JK 1.JKK 
CK 3.BHK 
Stewart, Elizabeth 
 
All Trade After Eight  EXC AK 1.AKK CK 
CERT 1.BHK BIM (4) 
Svensson, Frida 
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Shadowalk Westworld EXC AK 2.AKK CK 
RES CERT 2.BHK (3) 
Aarak, Per Morten 
 
Tisper 4 
 
Govannon’s Adorable Rada EXC JK  
1.JKK CK CERT BIR (5) 
Sørvik, Hilde  E. M. 
 
All Trade Tah Da EXC AK 2.AKK CK 
3.BTK  
Bøygard, Bente 
 
All Trade Centerfold EXC AK 1.AKK CK 
RES CERT 2.BTK (3) 
Aarak. Per Morten 
 
Pembroke 3 
Tisper 3 
 
Leite-Gård’s Diva EXC AK 1.AKK CK 
CERT 1.BTK BIR (4) 
Solheim. Endre Johs 
 
 
Norsk Welsh Corgi Klubb 
Letohallen 12/2-12 
Dommer Nielsen, Kim Vigsø 
 
Cardigan 7 
Hannund 3 
 
Golddigger Cymraeg Ci EXC CHK 
1.CHKK CK 1.BHK BIR (5) 
Hallblom, Lars 
 
Adonis’ A Noble Lad EXC CHK 2.CHKK 
2.BHK (3) 
Bjarkøy, Silje Katrine 
 
Tisper 4 
 
Migeva I Beg Your Pardon EXC JK 1.JKK 
CK CERT 1.BTK BIM 
Henriksson, Helen 
 
Cardigarden’s  Dion C’s Melody EXC  
CHK 1.CHKK CK 2.BTK (3) 
Ramberg, Per Olav og Nina 
 
Gråsiskas Plaska EXC CHK 2.CHKK CK 
3.BTK (2) 

Kragset, Andre 
 
Pembroke 12 
Hannhund 6 
Stompen’s Pelle EXC JK 1.JKK CK CERT 
4.BHK(2) 
Randen, Sverre 
 
Siggen’s Kosakk EXC CHK 2.CHKK CK 
2.BHK (4) 
Wilberg, Rita Tilley 
 
Siggen’s Imperial Touch EXC CHK 
1.CHKK CK 1.BHK BIR (8) 
Wilberg, Rita Tilley 
 
Bojojamile Bring It ON EXC CHK 3.CHKK 
CK 3.BHK (3) 
Dover, Sæthter, Kevin, Lars 
 
Andy Capp EXC VTK 1.VTKK CK 
Moen, Gry 
 
Tisper 6 
 
Stompen’s Pamela EXC JK 1.JKK  CK 
CERT 1.BTK BIM ( 7) 
Miltvedt, Synnøve  
 
Siggen’s Kelly EXC AK 1.AKK CK RES 
CERT 2.BTK (4) 
Wilberg, Rita Tilley 
 
Anna Av Kleve EXC VTK 1.VTKK CK 
3.BTK (3) 
Moen, Gry 
 
Norsk Kennel Klub  
Bø i Telemark 18og 19/2-12 
Dommer Indergaard, Anne 
 
Cardigan 16 
Hannhund 8 
 
Blondie’s Last Man Standing EXC JK 
1.JKK CK CERT 2.BHK 
Holman, Pernilla 
 
Trafox Storm And Fire EXC AK 2.AKK CK 
Momrak, Heidi Engen 
 
Highlander Cymraeg Ci EXC AK  1.AKK 
CK 4.BHK 
Sonberg, Christine 
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Golddigger Cymraeg Ci EXC CHK 
1.CHKK CK CACIB 1.BHK BIR(9) 
Hallblom, Lars  
 
Imago’s Xmas Party EXC CHK 2.CHKK 
CK RES CASIB 3.BHK 
Kovanen, Anti 
 
Tisper 8 
 
All Trade Egyptian Revolution EXC JK 
1.JKK CK 2.BTK (5) 
Aarak, Per Morten 
 
Blondie’s Drop Dead Beautiful EXC AK 
1.AKK CK CERT CASIB 1.BTK BIM 
Sonberg, Christine 
 
Hashfan Linedance Girl EXC CHK 
1.CHKK CK  RES CASIB 3.BTK (4) 
Momrak, Heidi Engen 
 
Pembroke 9 
Hannhund 5 
 
Cennard Darcy Of Pemberly EXC JK 
1.JKK CK 3.BHK (2) 
Carlsen, Siw E 
 
Cymar’s Dashing Daniel EXC AK 1.AKK 
CK CERT  Res CASIB 2.BHK (3) 
Hovstad, Tove 
 
Siggen’s Kosakk EXC CHK 1.CHKK CK 
CASIB 1.BHK BIR (5) 
Wilberg, Rita Tilley 
 
Tisper 4 
 
Stompen’s Pamela EXC JK 1.JKK CK 
CERT 1.BTK BIM (4) 
Miltvedt, Synnøve 
 
Nordhordland Hundeklubb 
Radøyhallen 25/2-12 
Dommer Molin, Nils 
 
Cardigan 3 
Hannhund 1 
 
Shadowalk Westworld EXC AK 1.AKK CK 
CERT 1.BHK BIR (4) 
Aarak, Per Morten 

 
Tisper 2 
 
All Trade Egyptian Revolution EXCEXC 
JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM (4) 
Aarak, Per Morten 
Pembroke 2 
Hannhund 1 
 
Leite-Gård’s Baros EXC CHK 1.CHKK CK 
1.BHK BIR (4) 
Serigstad, Jane 
 
Tispe 1 
 
Akela EXC JK 1.JKK CK CERT 1.BTK 
BIM (4) 
Serigstad, Jane 
 
Norsk Rottweilerklubb  
Letohallen 3/3-12 
Dommer Zidar, Miroslav 
 
Pembroke 1 
Tispe 1 
 
Znorkefrøken Av Lee Armand EXC AK 
1.AKK CK CERT 1.BTK BIR (4) 
Normanseth, Elin/Wold, Torill 
 
Norsk Rottweilerklubb, Vestfold 
Letohallen 4/3-12 
Dommer Jørgensen, Leif Lehmann 
 
Pembroke 2 
 
Hannhund  1 
 
Andy Capp EXC VTK 1.VTKK CK 1.BHK 
BIR (4) 
Moen, Gry 
 
Tispe 1 
 
Norsk Kennel Klub 
Harstad 17og18/3-12 
Dommer Hubenthal 
 
Cardigan 3 
Hannhund 2 
 
Golddigger Cymraeg Ci EXC CHK 
1.CHKK CK CASIB 1.BHK BIR (4) 
Hallblom, Lars 
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Highlander Cymraeg Ci EXC CHK 
2.CHKK CK CERT RES CASIB 2.BHK 
Sonberg, Christine 
 
Tispe 1 
 
Blondie’s Drop Dead Beatiful EXC AK 
1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 
Sonberg, Christine 
 
Pembroke 1 
 
Hannhund 1 
 
Siggen’s Kosakk EXC CHK 1.CHKK CK 
CASIB 1.BHK BIR (4) 
Wilberg, Tita Tilley 
 
Norsk Kennel Klub 
Hordaland 14/4-12 
Dommer Borges, Manuel Loureiro 
 
Cardigan 10 
Hannhund 3 
 
Govannon’s All Mighty EXC JK 1.JKK 
CERT 3.BHK (2) 
Sørvik, Hilde  E. M. 
 
Golddigger Cymraeg Ci EXC CHK 
1.CHKK CK CASIB 1.BHK BIR (5) 
Hallblom, Lars 
 
All Tade After Eight EXC CHK 2.CHKK 
CK RES CASIB 2.BHK (3) 
Svenson, Frida 
 
Tisper 7 
 
All Trade Egyptian Revolution EXC UK 
1.UKK CERT CASIB 1.BTK BIM (5) 
Aarak, Per Morten 
 
All Tade Dream On EXC UK 2.UKK CK 
Svensson, Frida 
 
All Trade Centerfold EXC AK 1.AKK CK 
RES CASIB 2.BTK (4) 
Aarak, Per Morten 
 
Yardican Glorious EXC CHK 1.CHKK CK 
3.BTK (2) 
Aarak, Per M / Mathisen, Hilde 

 
Gråsiskas Plaska EXC CHK 2.CHKK CK 
4.BTK (1) 
Kragset, Andre 
 
Pembroke 7 
Hannhund 2 
 
Stompen’s Pelle EXC UK 1.UKK CERT 
RES CASIB 2.BHK (3) 
Randen, Sverre 
 
Siggen’s Kosakk EXC CHK 1.CHKK CK 
CASIB 1.BHK BIR (5) 
Wilberg, Rita Tilley 
 
Tisper 5 
 
Astra EXC JK 1.JKK CK 2.BTK (3) 
Lysholm, Kari 
 
Annwn’s Zita EXC AK 1.AKK CERT 
CASIB 1.BTK BIM (4) 
Serigstad, Irene 
 
Benfro’s Guinevere EXC VTK 1.VTKK CK 
3.BTK (2) 
Randen, Sverre 
 
Norsk Dobermann Klub 
Letohallen 28/4-12 
Dommer Poggesi, Manola 
 
Cardigan 4 
Hannhund 1 
 
Tisper 3 
 
All Trade Crimson Delight EXC AK 1.AKK 
Cert 2.BTK (3) 
Henriksen, Anette 
 
Cardigarden’s Dion C’s Melody EXC CHK 
1.CHKK CK 1.BTK BIR (4) 
Ramberg, Per Olav og Nina 
 
Pembroke 2 
Hannhund 1 
Tispe 1 
 
 
 
 
 



 

 

50 

 

 

 

 
 

CARDIGAN 

 
 Hannhund   Tispe 

 

      
1 Golddigger Cymraeg Ci 27/5 1 All Trade Egytian Revolution 14/3 

2 All Trade After Eight 7/2  2 Cardigarden’s Dion C’s Melody 7/2 

 Shadowalk  Westworld 7/2  All Trade Centerfold 7/2 
4 Adonis’ A Noble Lad 3/1 4 Gråsiskas Plaska 6/3 
5 Govannon’s All Mighty  2/1 5 Govannon’s Adorable Rada 5/1 

   6 Hashfan linedance Girl 4/1 
   7 All Trade Crimson delight 3/1 
   8 Yardican Glorious 2/1 
      
      
      
      

 

 

 

PEMBROKE 
 

 
 

Hannhund Tispe 
 

1 Siggen’s Kosakk 23/5    1 Stompen’s Pamela 15/3 
2 Siggen’s Imperial Touch 8/1 2 Siggen’s Jozze-Finfin 7/2 
3 Bojojamile Bring It On 6/2  Siggen’s Kelly 7/2 
 Cennard Darcy Of Pemberly 6/2 4 Annwn’s Zita 4/1 

5 Stompen’s Pelle 5/2  Akela 4/1 
6 Andy Capp 4/1  Cennard Duchess Of Joy 4/1 
 Leite-Gård’s Baros 4/1  Znorkefrøken A Lee Armand 4/1 

  8 Cymar’s Dashing Daniel 3/1  Leite-gård’s Diva 4/1 
     9 Anna Av Kleve 3/1 

    Astra 3/1 
   11 Benfro’s Guinevere 2/1 
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Pembroke 
 
Far: NO SE SF INT UCH Siggen’s Imperal Touch 
Mor: Siggen’s Jolene 

 6 valper født 6. desember 2012 – alle rød/hvite 
 3 hanner (2 stump) og 3 tisper 
Henv.: Kennel Mabel Joy 

 Kristine Hellesjø, 1970 Hemnes 
 Mob: 402 34 675 
 E-post: eyeneedleyou@hotmail.com  
 Web: www.mabeljoy.dk  
 
Far:  AUS GB NO SE UCH Bojojamile BringIt On 
Mor:  NO DK UCH Welincha’s Welincha 

 4 valper født 4. mars 2012 – alle rød/hvite 
 2 hanner og 2 tisper – alle stump 
 1 hann ledig 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:  GB Champion W W 08 ”ANDVOL YATVOY KUMIR 
Mor:  SIGGENS JOZZE FIN-FIN 

 6 valper født 21 mars 2012 
 4 hanner og 2 tisper, alle rød/hvite med hale 
Henv.:  Kennel Grey Shadow v/Vigdis (Wærhaug) 

 Bjerge, 2020 Skedsmokorset 
 mob. 957 966 92 
 E-post: vigdis@waerhaug.no 

 
Cardigan 
 
Far: UK DK SE UCH Gowerston Jazzsinger for Pemcader 
Mor: INT UCH All Trade Minnie the Moocher 

 6 valper født 26. mars 2012 
 4 tisper (2 blue,2 tricolour) 2 hanner (1 blue,1 tricolour) 
Henv.: Kennel Analog 

 Bjørn Erling Løken, 3514 Hønefoss 
 Mob: 402 23 600  
 E-post: be.loken@hotmail.com   

INGEN PARRINGER 

ER MELDT INN 

mailto:eyeneedleyou@hotmail.com
http://www.mabeljoy.dk/
http://www.welincha-kennel.com/
mailto:welincha@online.no
mailto:be.loken@hotmail.com


 

 

      B-ECONOMIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Returadresse:    

NORSK WELSH CORGI  KLUBB 

Postboks 5239  Majorstua 

NO-0303 Oslo 


