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Dette nummeret av Corgipost kan vi kalle et helsenummer. 
Resultatet av den store undersøkelsen som ble foretatt i samarbeid med professor 
Frode Lingaas og NVH foreligger.  
Vår tidligere leder Nina Ramberg har laget en sammenfatning av den til dette til CP. 
Undersøkelsen vil i sin helhet bli tatt inn på vår nye hjemmeside: www.corgi.no  
etter at dette nummeret av Corgipost er sendt ut. 
 
Vi har fått flere brev fra våre medlemmer som tar opp helsen på hundene våre; er 
de så friske som vi påstår?  Noen av disse kan dere lese her i dette Corgipost. 
Svaret har vært at vår generelle oppfatning er at vi har sunne og friske hunder som 
blir gamle uten for store plager. Men at vi på bakgrunn av resultatene fra 
helseundersøkelsen vil ha fakta å kunne bygge svarene våre på. 
 
Konklusjonen på helseundersøkelsen er at vi har to friske raser.  
Vi har også fått Astrid Indrebø, veterinær, Norsk Kennel Klubs fagsjef, dosent ved 
NVH og president i FCIs Breeding Commission, til å lese igjennom brev fra 
medlemmene våre samt den store helseundersøkelen vår, og hennes svar finnes 
som to artikler presentert i dette nummeret. 
 
Det kan alltid finnes områder som kan forbedres, og svarene i helseundersøkelsen 
vil være med på å kartlegge om vi må sette inn tiltak eller kanskje drive et større 
opplysningsarbeide på enkeltområder. 
NWCK har nedsatt en gruppe bestående av Ingrid Prytz Ohm, Anne Indergaard og 
Leif-Herman Wilberg som skal arbeide med RAS(rasespesifikke avlsstrategier) som 
er en del av Raseforvaltningen som NKK har overlatt til raseklubbene. Arbeidet 
deres skal være ferdig 01.10.2014.  
Helseundersøkelsen vil være et av deres arbeidsdokumenter og vi ser frem til 
arbeidsgruppens resultater og anbefalinger.  
Nærmere forklaring om RAS finnes i Astrid Indrebøs artikkel ”Helse hos Corgi”. Her 
finnes også de anbefalinger NWCK har i forbindelse med avl i dag i tillegg til at 
hundene bør ha vært utstilt og oppnådd en premiegrad som viser at den er en god 
representant for rasen. 
Vi henviser også til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett som vi som 
medlemmer er pålagt å følge. 
 
En riktig god sommer ønskes dere alle!                                      Rita  

http://www.corgi.no/
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Denne utgaven av Corgipost har vært mer arbeidskrevende enn normalt, mye 
pga. mye innkommet stoff, og det er jo gledelig! Det vil dreie seg mye om helse 
i dette nr. Styret har fått samlet sammen data fra helseundersøkelsen om 
corgirasene i Norge, noen medlemmer har kommet med sitt personlige syn på 
corgiens helse, og så har Astrid Indrebø v/NKK skrevet to artikler om Corgiens 
helse og generelt om hund og HD.  
 
Mange styremedlemmer har takket for seg og blitt erstattet med nye, det krever 
presentasjoner, vi lar disse få gjøre det under "Nytt fra styret" denne gang. 
Annet nytt fra styret er å lese under" Lederen har ordet", ved vår nyvalgte leder 
Rita T. Wilberg.  Våre nettsider, Corgi.no har også fornyet seg,  det har nok de 
fleste med nettilgang allerede fått med seg, takk til Christine Sonberg som har 
tatt på seg jobben med å holde sidene oppdatert. I corgipostredaksjonen har 
det også blitt en endring: André har gått ut av redaksjonen og inn ønskes 
velkommen Elisabeth C. Waksvik. 
 
To aktiviteter ble avviklet i corgiklubben i begynnelsen av juni: Corgiens dag og 
Hundens dag (Slottsmarsjen). Begge ble nevnt med dato i forrige nr av 
Coprgipost, men ting trenger nok å minnes om med litt større bokstaver dersom 
man vil ha mange deltagere på arrangementene. I den forbindelse har det vært 
litt diskusjon innad i klubben om det er tilstrekkelig med å bruke nettsider og e-
post eller om ekstra brev skal sendes ut (som før) til medlemmene. Uansett så 
har vi i dette nr. oppfordret på nytt medlemmene om å sende sin e-postadresse 
til klubben så styret får beste muligheten til å informere raskt. Dette gjør det 
også lettere å sende info-brev til de uten e-post, når dette antallet blir 
begrenset. 
 
Med dette ønskes en riktig god sommer, og husk at det kan bli for varmt i bilen 
for hundene også inne i et parkeringshus om sommeren! 
 
Richard Gjersøe  
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Vi presenter her nye medlemmer av styret og utvalg, samt de 

som har sittet en stund: 

 
Rita Tilley Wilberg, styreleder: 

Hei, jeg heter Rita og er nyvalgt leder av Norsk 
Welsh Corgi Klubb. Jeg er tannlege av yrke og 
jobber på hjemstedet mitt som er Sørumsand. 
 
Min første pembroke fikk jeg i 1973. Sammen med 
min mann og datter driver jeg oppdrett av Welsh 
Corgi pembroke med kennelnavnet Siggen. 
Jeg har fire barn og fire barnebarn, alle har hund. 
Fire generasjoner i vår familie har vært/er pembroke 
eiere. 
 
Som leder av Norsk Welsh Corgi klubb ønsker jeg 
en åpen dialog med alle medlemmer og håper 
derfor at vi kan snakke sammen slik at det blir til og 
med hverandre og minst om hverandre. Ris, ros og 
konstruktiv kritikk tas i mot, men det som ikke kan 
sies åpent bør bli usagt. Corgiklubben er kjent for å 
være en romslig klubb med god høyde under taket. 
Det er min intensjon at det fortsatt skal være slik.   
 
Håper dere alle vil være med meg på å bevare det gode miljøet i klubben vår og 
delta på både offisielle og uoffisielle arrangementer som vi legger opp til. Følg med i 
Corgipost og på vår nye, flotte hjemmeside. 

 

 

 
Anne Ingerigtsen, nestleder: 

Anne er nå nestleder i styret etter og har lengst fartstid 
av alle. Anne har sittet i styret i klubben i nærmere 30 
år og har gjennom tidene innehatt flere posisjoner i 
styret, senest og lengst som sekretær. Så hun har 
svaret på det meste innenfor lover og regler. Anne bor 
på Majorstua i Oslo sammen med sine to 
pembrokehanner Trotter og Zippen. 
  

STYRET INFORMERER 
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Annette Kronholm, kasserer: 

Hei  
Jeg heter Annette Kronholm og er nyvalgt 
kasserer i Norsk Welsh Corgi Klubb. Jeg er 
utdannet økonom og jobber i dag sammen 
med samboeren min i Fredrikstad. 
Jeg har pr i dag ingen hund men jeg har 
vært med som frivillig i mange år. Det er det 
tidligere kasserer, Eva Kronholm og Sverre 
Randen som har æren for. I begynnelsen 
var jeg med fordi det var hyggelig å gjøre 
noe sammen med familien min og etter 
hvert er jeg med fordi jeg treffer så mange hyggelig mennesker.  Og så moro jeg 
syntes det var å ha ansvaret for kiosken på de forskjellige utstillingene. 
 
Men nå skal jeg prøve å fylle skoene etter moren min og dra land og strand rundt 
med pengeskrinet mitt. Det skal nok bli noe helt annet enn å sitte som skriver, som 
jeg også har gjort ett utall ganger 
 
Gleder meg til å være med å bidra for klubben vår det neste året – det skal bli et 
spennende og lærerikt år. Jeg er full av ideer og håper at noen av dem lar seg gjøre 
å gjennomføre  
 
Ønsker dere alle en riktig god sommer! 

 

Per Morten Aarak, sekretær: 

Dette er mitt første tillitsverv i corgiklubben, frå før har 
eg hatt mange år i ulike verv i den lokale hundeklubben.  
Eg arbeider offshore som ingeniør på Troll A-plattforma, 
bur i Nedre Vats i Nord-Rogaland, og er gift med Ingrid 
Prytz Ohm. Me har hatt Welsh Corgi cardigan sidan 
1994, og har drive oppdrett av cardigan og border collie 
under kennelnavnet All Trade.  
Min hunde-cv inneheld fleire år i Forsvaret med 
vakt/patruljehund og narkotikahund. Brukshund- og 
lydighetskonkurransar har det også blitt ein del av. I dei 
seinare år er det med gjetarhund (border collie), og 
rundt utstillingsringen med corgi eg er å treffe. 

 

 

Synnøve Miltvedt, styremedlem:  

Hei, jeg har hatt corgi siden 1977. Jeg ble fort bitt 

av basillen, og har vært aktiv i corgimijø siden da. 

Etter hvert fikk jeg kennelnavnet ”Stompen” 

sammen med min mann. Nå har jeg hatt 16 

valpekull, og kommer sikkert til å ha flere. Jeg har 

vært med i corgipost i flere år og i flere omganger. 
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Deretter har jeg sittet i utstillingskomiteen. Nå er jeg med i styret.  

Det med hund er en livsstil, og har gitt meg mange fine stunder, venner og flotte 

turer til det store utland. 

  

Hilde Elisabeth Mathisen Sørvik, varamedlem: 

Er ikkje så lett det der å skulle presentere  seg sjølv for «heile verda» i corgipost. 
Men me gjer eit forsøk. Eg, det vil sei Hilde og nytt varamedlem i styret, er busett 
på Bømlo, ei øy mest så langt vest du kan komma i øyriket før England. Her har me 
nydeleg natur, mykje skog og mykje skjergard. Ikkje så mykje fjell men høgste 
toppen er på ca. 370 moh.  
 
Hund har eg «hatt» så lenge eg kan hugse.. hadde ein hundegal bestefar, som nok 
er skuld i mi interesse også  Han drog til Bergen rett etter krigen for å besøke 
slekt, og kom heimatt med ein reinrasa Rottweiler kvalp, kjøpt av ein tysker. For 
heile 300 nkr. Direkte import. Etter  historien å døme vart ikkje bestemor like 
bergtatt !! Men hunden vart verande, fekk namnet Sonja, og var sterk som ein okse. 
Oppigjennom oppveksten min, var det fleire hundar innom. Det var eit anna syn på 
hunden den gong. Passa den ikkje «inn» vart den raskt bytta ut. Ingen tenkte på 
innlæring osv. «Fekk» min fyrste hund (om ein kan sei det slik) i 5 års presang av 
bestefar. Han hadde gløymt det ut at eg hadde fødselsdag, og eg måtte jo få noko !! 
Det var ein blandingskvalp; Border Collie, buhund og litt av kvart. Svart med kvit 
stjerne i brystet. Cora heite ho. Hadde utruleg mykje gøy med henne. Drog med på 
akebrett om vinteren og var med meg på turar i skog og mark.  
 
Så blir me vaksne og kan bestemme 
sjølv  Eg ville ha STOR hund  
Det har eg hatt, og funne ut at det er 
vanskeleg med stor hund og mange 
små born. Så for nokre år sidan, 
nærmare 2007, hadde eg eit 
djupdykk i hundeleksikon. Det måtte 
vel vere ein rase som hadde alt eg 
såg etter ? 
 
Og som dei so kjenner meg no veit, 
me landa på Corgi. Og då spesielt 
Cardigan. Fekk kome på besøk Til 
Kennel All Trade og Ingrid. Skulle berre helse på hennar hundar. For å vere sikker 
på valget mitt. Og DER.. var det søtaste, herlegaste, finaste vesen eg hadde sett.. 
NELLY.. då var ho 10 mnd og sjarmerte meg i senk..  
Sidan har det gått slag i slag. Eg har gått på Kurs i aust og vest, Oppdrettarskolen, 
Spor kurs, Agility (har faktisk vunne ein konkurranse også) Lydighetskurs...men 
mest av alt så er eg hekta på Utstilling. Er så utruleg kjekt å treffe alle andre corgi 
eigarar rundt ringen. Ha sosialt samvære, diskutere opp og ned...og ikkje minst få 
sjå alle dei flotte representantane for vår rase. 
 
I kvardagen er me korkje nybada eller flotte på det  då er det for hundane å vere 
med i skogen(har ein mann som trenar dagleg, eg er utskjemd..) Mate hønene, (og 
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ete litt hønse skit) Fisketurar, og no er det jo sommar med campingturar, har alltid 
heile flokken med. Eller rett og slett berre vere sofa gris !!Flokken i dag tel 5 stk 
cardigans. 3 heimebuande born, frå 2,5 år til 12 år. 6 stk høner og to kattepusar. Og 
Nei, kattar og høner er ikkje med på Campingtur  
 
Dette var litt om meg og mitt.  Takkar for tilliten og håpar eg kan gjere litt nytte for 
meg, som varamedlem i styret 
 
Elisabeth Cesilie Waksvik, redaksjonsmedlem: 

Hei! 
Jeg heter Elisabeth og det er jeg som har 
kennel Sira`s Saint i Stavern i Vestfold. Jeg 
fikk min første corgi cardigan i 2008 og etter 
det har det økt i hunder og gode samarbeid.  
Jeg ser frem til å kunne bidra innenfor 
klubben med  Corgipost. Håper dere alle 
lesere får en flott sommer og håper jeg kan 
bli bedre kjent med flere av dere.  
 
God sommer, hilsen Elisabeth og  
SS-klanen. 

 

Kyrre Eirik Øien, redaksjonsmedlem: 

 Jeg heter Kyrre bor  
på Klepp i Rogaland 
sammen med tre 
Pembroker, Jane og to barn. Jeg kom med i redaksjonen i 
2010.  Jeg arbeider til dagligt som IT Manager i 
Freudenberg Oil & Gas. 
Jeg og Jane fikk vår første Corgi i 2007,men Jane har vokst 
opp med corgi. Vi reiser en del på utstillinger. Det er Jane 
og svigermor Irene som tar seg av Corgiting. 
God sommer til alle! 
 
Richard Gjersøe, redaktør:  

 
Hei, jeg har levd med corgier siden 1987 og vært 
aktiv i klubben de siste 10-15 årene. Bor i Drøbak og 
er gift med Gry Moen, som har vært aktiv enda 
lenger. Jeg hadde hund også i barndommen så jeg 
vet nesten ikke hvordan det er å leve uten! Til daglig 
jobber jeg som kjemiker i industrien. Ellers, utenom 
hundeholdet, bedriver jeg litt skyttersport, 
mosjonerer, og har hus og hytte å sysle med.  
Nå har jeg gått på en ny runde som redaktør av 
Corgipost, så da er det rimelig fyllt opp! (Men et 
glass øl innimellom blir det vel fortsatt også tid til å 
fylle opp håper jeg)  
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Protokoll fra årsmøte i Norsk Welsh Corgi Klubb 
20.03.2013 

 
Det var 16 stemmeberettigede under sakene 1-6 og 17 stemmeberettigede under 

sakene 7-10. 

1.  Innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

2. Valg av møteleder  

Silje Katrine Bjarkøy ble valgt som møteleder 

 

3. Valg av referent og 2 til å underskrive protokollen  

Nina Ramberg ble valgt som referent. Annette Kronholm og Grethe 

Skorpen til å undertegne protokollen.  

 

4. Valg av tellekorps 

Julie Wilberg og Richard Gjersøe ble valgt som tellekorps. 

 

5. Årsberetning 2012 

 Møteleder leste opp aktivitetene som styret har hatt i 2012. Hun orienterte 

 også litt om ny hjemmeside for klubben. 

 Punkt 7 i årsberetningen: Registrerte hunder i følge NKKs lister: 

 Cardigan: 55 

Pembroke: 80 

 Årsberetningen ble enstemmig godkjent med kommentarene fra Anne 

 Ingebrigtsen på at årsberetningen skulle ha vært godkjent og underskrevet 

 av styret før den ble lagt frem for årsmøtet. 

 

6. Regnskap 2012 

 Kasserer gikk igjennom regnskapet. Revisors beretning ble lest opp av 

 kasserer. 

 Regnskapet for 2012 ble enstemmig godkjent. 

 

7. Budsjett for 2013 

 Budsjett for 2013 ble enstemmig godkjent. 

 

8. Kontingent for 2014 

 Styret foreslo at kontingenten forble uendret.  Dette ble enstemmig 

 godkjent. 

 

9. Innkomne forslag fra medlemmene 

 Styret mottok ikke forslag fra noen medlemmer 
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10.  Innkomne forslag fra styret 

  10a)  Godkjenning av nye lover – mindre endring 

De nye lovene ble enstemmig godkjent med de endringer som er 

beskrevet i innkallingen. 

 

10b) Fastsettelse av godtgjørelse i NWCK 

Forslag til godtgjørelse ble enstemmig vedtatt. 

 

11. Valg 

Nytt styre er som følger: 

Formann:  Rita Tilley Wilberg  Ny valgt for 1 år  

Styremedlem:  Annette Kronholm  Ny valgt for 2 år  

Styremedlem:  Per Morten Aarak  Ny valgt for 2 år  

Styremedlem: Anne Ingebrigtsen  Gjenvalg for 2 år  

Styremedlem: Synnøve Miltvedt  Ny valgt for 1 år  

1.varamedlem:  Hilde Mathiesen  Ny valgt for 1 år  

2.varamedlem:  Ingen kandidat  

 

Revisor:   John-Per Haugstad  Ikke på valg  

Vararevisor:  Maren Mathiesen Wilberg  Ikke på valg  

Redaksjonskomite: Richard Gjersøe   Gjenvalg for 2 år  

  Kyrre Eirik Øien   Ikke på valg  

  Elisabeth Waksvik  Ny valgt for 2 år  

 

Valgkomité : Ikke på valg 

Leif-Herman Wilberg  

Gry Moen  

Ingrid Prytz Ohm  

Varamedlem:  Anne Christoffersen  Gjenvalg 1 år 

 

 

Sørumsand  20.03.2013 

 

____________________       ______________________ 

Annette Kronholm    Grethe Skorpen 

Sign.      Sign. 
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ETTER ÅRSMØTET, 
 

-ble det en matbit og litt kake og kaffe.  Tillitsvalgte skulle takkes av og premier 

deles ut.  

Nina Ramberg takkes av som leder ,    Eva Kronholm som kasserer 
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-og Silje Bjarkøy 

som styremedlem 

 
 

 

Deretter vanket det heder og 

ære, vandrepokaler og priser 

for fjorårets plasseringer
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På tur til:  
I vinter slo vi til på et 
forslag om å bli med på tur til Crufts, 
Storbritannias eller kanskje verdens 
mest prestisjefylte hundeutstilling. Når 
to andre par, som hadde vært med 
flere ganger tidligere skulle være med 
som kjentfolk, ble det en fin anledning 
for et par førstereisende å se på dette 
showet. 
 
Turen til Birmingham ble riktignok noe 
kronglete, siden undertegnede hadde 
fått den lyse ideen å ta tog fra flyplassen Stansted, siden det ikke gikk noe 
direkte fly fra Norge. Etter mye av og på, leting etter rett perrong, taxi 
mellom stasjoner etc. så kom vi da fram (og tilbake) til slutt. Men det hadde 
kanskje vært bedre å vente rolig et par timer på en transferflyplass i stedet! 
 
Utstillingen lå noe utenfor sentrum av Birmingham, som for øvrig er nest 
største byen på øya. Crufts Dog Show går over 4 dager og er fordelt på 5 
kjempehaller, hver større enn Dogs4All. I alt 27.000 hunder, hvorav 113 
Cardigan og 187 Pembroke var påmeldt. 145.000 utstillere og besøkende 
var ventet disse dagene. Rundt ringene var det ganske god plass og lett å 
følge med for tilskuerne. Men utstillingen er også kjent for sitt enorme antall 
salgsboder (over 800 stk), der det kan kjøpes det meste som lages i verden 
av hundeting. Man bør helst ikke være redd for folketrengsel dersom man 
skal gå en runde der! 
 
 
 
Beste Cardigan ble hannhunden Am 
Ch Yasashiikuma Telltail Dbledare, 
og beste Pembroke, Ch Stadwen 
Spartakus. 
 
Flere bilder følger! 
 

Richard Gjersøe /Gry Moen 
              Best in show ble til slutt en Basset
              Griffon Vendeen (Petit), CH  
              SOLETRADER PEEK A BOO. 
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          Corgishop, her gjaldt det å være tidlig ute! 

   Norske corgivenner ringside                                                                                        
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Streng kontroll ved 
lufteutgangene! 
 
 
 
 
 
 

 

Trengsel i salgshallene 
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 BIR Pembroke (til v.) og BIR Cardigan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisefølget på en god 

fransk restaurant 
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 Inbjudan till SWCKs 

Jubileumsutställning 

Lördag 3 augusti 2013 

Domare: Mrs Donna Francis, USA, Cardigan 

Mr Vincent Savioli, USA, Pembroke 

ANMÄLAN TILL DENNA UTSTÄLLNING ÖPPNAS TIDIGAST 2013-05-31 
 

PM och nummerlapp kommer att skickas per E-post. 
Har du inte möjlighet att ta emot det på sådant vis vänligen meddela under Övrig info 
på din anmälan !  

Anmälan och betalning sker senast 2013-07-07 antingen;  

- Via SWCKs anmälan online 
- Via Post till: Borghild Wellström, Holmens väg 18, 760 31  EdsbroFör utländska 
hundar som inte tidigare tävlat i Sverige skall en kopia på stamtavlan sändas till:  
Borghild Wellström, ovanstående adress. 
Betalningsmottagare: SWCK, bankgiro 5189-6694 
Foreign exhibitors: 
IBAN:  SE5780000008021830046767 
SWIFT:  SWEDSESS 
Name of bank:  Åtvidabergs Sparbank 
Payment to:  Svenska Welsh Corgi Klubben 

Obligatoriskt medlemskap i SWCK eller annan erkänd utländsk kennelklubb.  
 
Anmälningsavgifter: 
Specialklass (päls-, testikel-, bett- el annat fel) 200 SEK 

Valpklass/inofficiell 4-6 eller 6-9 månader 200 SEK 

Juniorklass 9-15 månader/ Unghundsklass 15-24 månader / 

Öppen klass 15 månader/ Championklass 15 månader- 350 SEK 

Veteranklass 8 år- 250 SEK       Veteranklass 12 år- gratis  

OBS! endast en veteranklass per kön oavsett ålder 

Fr o m 3e anmäld hund i officiell klass med samma ägare, halv avgift. 

 

   

 

SPESIALUTSTILLING NWCK og SWCK: 

MOROKULIEN 2013, Eda Folkets Park, 3-4 august 

 
Norsk- og svensk Corgi klubb inviterer til dobbelutstilling med norsk og svensk CERT! 
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NWCK inviterer til utstilling: Søndag 4 august 2013 

Dommere: Mrs Donna Francis, USA, Pembroke 

Mr Vincent Savioli, USA, Cardigan 
 

 

Morokulien, Eda Folkets Park, VärmlandGlasbruksvägen, Eda Glasbruk 
673 92 Eda, Sverige.  GPS koordinater: 59.92255, 12.26237. 

STOR CERT for klubbens raser. 

 
Påmelding på  www.nkk.no     Ordinær: 07.07.2013, Utsatt: 20.07.2013. 
Kr. 200 for valpeklasse/spesialklasse og kr. 350 for øvrige klasser. For manuell 
påmelding (frist 07.07.2013) send  Email til: leif.herman@wilberg.info.  
Spesialklasse: Kun manuell påmelding eller ved ankomst. 
Konto: 0530.28.84880 Norsk Welsh Corgi Klubb 

Postboks 5239 - Majorstuen, 0303  Oslo.  welsh.corgi@klubb.nkk.no 
  
Overnatting: 

Bobiler og campingvogner kan parkeres på utstilingsplassen,  
for reservasjon send mail til: lolund@telia.com 
 
Haganäset Camping (hytteutleie): www.haganaset.se 
Telefon/Fax: +46 (0)571 220 23, E-post: haganaset@sommarvik.se 
 
Thon Hotel Charlottenberg, for reservasjon: www.thonhotel.no/charlottenberg 

 
 
 
Middag 
På lördagskväll ordnar SWCK, som traditionen påbjuder,  
gemensam middag för alla deltagare på Thon Hotell, Charlottenberg. 
350 SEK/pers., drikke tilkommer. Mer information eller anmälan till middagen 
kontakta; Harrieth Mårtensson e-mail; harrieth.martensson@telia.com 
    
Den Svenska Corgi Klubben har ordnat en legitimerad veterinär, 
Cor Van Der Beek, att vara närvarande på utsällningsplatsen båda dagarna för 
de som behöver avmaska och behöver intyg för sin hund att kunna återvända till sitt 
hemland. 
 

 

 

  

http://www.nkk.no/nkk/secure/getDogCompForm?UTID=130433&_redir=openPage/utstPaam/compRegMain.html
mailto:leif.herman@wilberg.info
mailto:leif.herman@wilberg.info
mailto:leif.herman@wilberg.info
mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no
mailto:harrieth.martensson@telia.com
mailto:harrieth.martensson@telia.com
mailto:harrieth.martensson@telia.com
http://www.haganaset.se/
http://www.haganaset.se/
mailto:haganaset@sommarvik.se
mailto:haganaset@sommarvik.se
http://www.thonhotel.no/charlottenberg
mailto:harrieth.martensson@telia.com
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Aktivitetskalender 

 
2013 

3-4. august  Morokulien, Eda,. spesialutstilling for SWCK 

   og NWCK 

16-17.november  Dogs4All, NKKs int. utstilling (årets siste) på 

Lillestrøm med NWCK skal ha stand og 

raseparade 

16.november:  Julebordmiddag på Thon hotel Lillestrøm 

 

   Føreløpig: 

2014 

8-9 februar  Fellesutstilling på Exporama. NWCK i  

   samarbeid med Boxerklubben  

Mars   Årsmøte 

7. juni   Hundens dag, Slottsmarsj? 

17.august  Corgiens dag 

13.september NWCKs spesialutstilling på Sandnes. Dommer 

for begge raser: Rachel Dijkhorst- Noij fra 

Nederland, kennel Waggerland 

14.november  Dogs4All Norsk Vinnerutstilling 

   Julebordmiddag 

15-16.november Dogs4All Nordisk Vinnerutstilling  

 

 

2015 

5. september NWCK arrangerer sin andre spesialutstilling 

dette året i forbindelse med EUV-15  

6.september  Europavinnerutstillingen på Lillestrøm. 
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Registrer din e-postadresse! 

      

Styret ber om at alle medlemmer som har e-postadresse 
sender denne sammen med sitt navn til:  

welsh.corgi@klubb.nkk.no. 

Dette for å motta informasjon og beskjeder når dette ikke 
passer med Corgiposts utgivelser. De som allerede har sin 
korrekte e-postadresse registrert hos NKK\Min side\Forside, 
trenger ikke å sende. 

Men mange har ugyldig e-postadresse hos NKK, så sjekk at din er riktig! 

De som etter dette ikke har oppgitt sin e-adresse regner vi da 
med enten ikke har noen, eller vil ikke bruke denne til dette 
formålet. Disse vil da få brevpost ved alle viktige meldinger.  

 
På denne måten vil vi sikre at informasjon 
når ut til medlemmene på raskeste og 
billigste måte! 

 

mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no
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Kjære snille, gode, omtenksomme corgifolk! 
 

Den 16.februar i år giftet vi oss i Sørum Kirke 
på Romerike. Det var til vår store 
overraskelse og med tårevåt glede vi ble møtt 
av en stor gjeng bjeffende glade corgier med 
sine mennesker da vi kom ut av kirken!  Vi vil 
gjerne få takke alle dere som stilte opp med 
deres corgier og gjorde avslutningen på 
kirkeseremonien perfekt for oss. 
 
Tusen hjertelig takk!  Mvh 
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Er Pembroke`n frisk? 

 
Etter snart 14 år som eier av pembroke, lurer jeg på om rasen er så frisk 

som vi tror. Vår første levde et langt hundeliv, Awela ble nesten 13år, men 

var absolutt ikke frisk. De siste årene slet hun med forkalkninger i ryggen, 

steiner i urinblæra, og forstørret hjerte. Hun ble medisinert for dette, så hun 

var stort sett uten plager. Ayla er 12år, hun har beveget seg rart hele livet, 

og aldri vært så «sprudlende» og glad. Agility ble prøvd uten særlig hell. 

Hun hadde problemer med å komme opp på mønet, og vegret seg også for å 

hoppe. Hun har utviklet en stor muskelmasse i forparten, og bak er det 

veldig lite muskler. Hun har som de fleste vet vært en utmerket hjelp for 

oss mens vi hadde storfe. Ayla har vært en god gjeterhund. Vi har fått tilbud 

om å trene hundene på ku hos en nabo, men nå har vi ingen hund som tåler 

den aktiviteten lenger. Da Ayla var 10 år bestemte vi oss for å ta HD-

røntgen. Dette bekreftet mistanken, grad D. Jeg vet at  enkelte ikke har tro 

på den norske metoden å lese av bildene til corgien på, men jeg har tro på 

den. Hadde den ikke vært sikker, hadde den vel ikke blitt brukt. Corgien har 

samme oppbyggingen i hoftene som andre raser, og ser man på HD 

statistikken i USA, ser den ikke pen ut den heller. 

 

Buddy er 9 år, han har slitt med blødninger og betennelser i klørne stort sett 

hele livet. Dette stoppet bl.a.bruken i agility, han tåler heller ikke å gå for 

mye tur, og har i store deler av livet brukt skjerm for å unngå slikking på 

vonde labber. Etter en operasjon i fjor sommer, tok det mange timer før han 

våknet opp av narkosen, og jeg var sikker på at vi kom til å miste han. Von 

Willebrand var årsaken, det fikk vi bekreftet av blodprøver tatt i etterkant. 

 På våre tre hunder har vi da fem forskjellige sykdommer/plager. Etter litt 

«surfing på nettet» finner jeg ut at alle disse sykdommene er ganske vanlig 

på rasen i USA. Nå lurer jeg på hvor gamle pembrokene her i landet blir, og 

hva de dør av. Hva slags plager har de gjennom livet? 

 

For de fleste er det ikke så viktig å ha en hund som passer best mulig inn i 

standarden som er satt, men å ha en frisk og funksjonell hund. Vi ønsker å 

bruke våre hunder til mer enn utstilling, men det ser ut til å være vanskelig. 

Til tross for at det er en brukshund, tåler de ikke å bli brukt. 

 

 Vi har oppdrettet Ayla og Buddy selv, og i god tro spurte vi erfarne 
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oppdrettere om råd siden vi ikke hadde erfaring selv. Nå håper jeg både 

erfarne og uerfarne oppdrettere kan prøve å få rasen friskere igjen. Det er 

bare dere som driver oppdrett som kan gjøre noe med dette. Kun friske dyr 

kan brukes i avl. Jeg har blitt fortalt at enkelte av disse sykdommene som 

jeg har nevnt ikke er til plage for rasen. Jeg synes det er rart om det er bare 

våre som er plaget. 

 

Når det gjelder krystaller/ steiner i urinblæra, har jeg hørt om flere som har 

hatt problemer. Dette er kanskje et økende problem? Jeg vet også om en 

ung pembroke som har store problemer med hoftene. Jeg mener ikke at 

man skal lete etter alle feil på alle hundene, men det er kanskje fint å 

kartlegge i forhold til videre avl. Vil vi ha et stort antall av rasen, eller færre 

og friske individer? 

 

 Jeg har surfet litt rundt på nettet og funnet ut at det er en del sykdommer på 

rasen bl.a i USA. Der blir det kartlagt og tatt hensyn til i avl. Jeg har kikket 

på noen statistikker fra den amerikanske ortopedi-organisasjonen. Ikke alle 

tallene summerer helt til 100% og jeg skjønner ikke helt hvordan alle 

henger sammen. Men når de sier for eksempel 80% har "normale" hofter 

forstår jeg det slik at dette inkluderer da flere graderinger innen det som hos 

oss tilsvarer A og B. Kun vel 3% har "excellent" - dvs. beste graden og helt 

perfekte hofter. (De er nummer 43 på rangeringslisten over rasen med 

dårligst hofter - 18% med HD er jo ikke akkurat noe lite tall...) Fra disse 

tallene ser det ut til at degenerativ myelopati (DM)også er et stort problem! 

 

 Jeg synes pembroken er en herlig rase på mange måter, men orker ikke å se 

på at de plages. De to vi har nå skal leve så lenge de har det bra, så får tiden 

vise om det blir flere. Akkurat nå frister det ikke, da får vi heller ta med oss 

de positive minnene. Jeg anbefaler heller ikke andre rasen mer, men hvis de 

som fortsatt driver oppdrett kan bevise at de vil gjøre noe med det, så 

kanskje det igjen kan bli fint å være aktiv corgieier. 

 

 Jeg anbefaler alle å sjekke hunder som skal brukes i avl, også kullsøskens 

helsestatus bør bli tatt hensyn til. Det hjelper lite at det ene individet som 

skal brukes er friskt når resten av slekta er syke. Vent til  hundene er minst 

3 år før de blir avlet på, kanskje noen faktisk viser symptomer også, bare de 

blir voksne. 

 

Hva skal vi se etter, og hvordan vet vi hva som er galt? Har hunden et 

uvanlig bevegelsesmønster, kan det kanskje være problemer i hofter eller 
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rygg. Gjentatte problemer med urinveier/ blod i urin kan komme fra steiner 

og krystaller i blæra. Blir hunden fortere sliten enn tidligere, eller peser 

uvanlig mye, kan dette komme av hjerteproblemer.Dette er ting man ser på 

røntgen. Når det gjelder VW kan det være vanskelig å se eller oppdage. 

Mange går nok gjennom et langt liv uten symtomer, men kan kanskje dø 

under operasjon uten at man tenker over årsaken. Vår Buddy har slitt hele 

livet uten at vi har tenkt på hva det kan være. Ta en enkel test for å sjekke 

status hos din hund. Informasjon om testen kan du kanskje få i raseklubben 

eller hos din veterinær. Jeg vet en del testet sine hunder for noen år siden, 

men så ble det sagt at hundene ikke hadde noen problemer med det, og det 

ble kanskje ikke testet mer? 

 

I et tidligere nummer av corgipost leste jeg at det skulle undersøkes litt 

nærmere dette med sykdom på rasen. Jeg håper at mange svarte, og at 

svarene var ærlige! 

 

Ønsker alle en riktig god sommer! 

 

Mvh Hanne Lystad 
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Kjære Corgiklubben. 

 
Dette er sikkert ikke populær lesning for de aller fleste av dere, som mener det er 
mange meninger på dette... 
 

Jeg har dessverre sett meg noe lei på feilinformasjonen og meningene som gis 
angående hofteleddsdysplasi. 
 

Når det kommer til hofteleddsdysplasi (HD) på hunder er dette akkurat som HD på 
mennesker. HD er en medfødt defekt som aldri blir utviklet, det er mulig å utvikle en 
sterkere grad av HD ved at man sklir og derved skader hoftene eller at disse går ut 
av ledd. På et menneske vil dette resultere i at man bytter ut hoften, noe som er en 
lang og vanskelig prosess som jeg egentlig ikke tror noen vil at et dyr skal gå 
igjennom. 
 

HD ER ARVELIG!  Det er ingen seriøs forskning som sier noe annet, kun meninger. 
Dette tilsier også at alle individer med diagnosen ikke bør avles på, da selv et 
individ med B-grad vil kunne få avkom med E-grad. 
Foreldre med HD i familien får sine barn sjekket ved fødselen og fulgt opp fra 
fødselen. Da dette ikke er mulig for valper blir de først sjekket ved 1års-alderen. Og 
da blir det mange meninger om hva som kan ha skjedd i mellomtiden. 
HD er også svært smertefullt, snakk med mennesker som har diagnosen så er dette 
ikke noe som er spesielt gøy. 
 

HD fungerer på den måten at der vanlige hoftekuler er lukket inn i hofteskålen, har 
en med HD en grunnere eller mindre lukkede skåler noe som fører til at hoftekulen 
kan sprette ut av skålen. 
For å forebygge smerter for individer med HD bør man trene jevnlig på mykt 
underlag, asfalt/betong er det verste som finns for en med HD og bør unngås, lange 
turer i skog og mark, på mykt underlag eller svømming er ideelt. Det er viktig med 
jevnlig oppvarming, trening og strekking for at individer med HD skal ha et godt og 
normalt liv, Individene bør også holdes slanke og veltrente, da fedme gjør 
diagnosen verre å leve med. 
 

At man kan leve godt med diagnosen er selvsagt svært individuelt, noen vil få 
sterke smerter med svak grad, mens andre vil kunne ha et flott liv selv med sterk 
grad, men det er viktig å kunne se etter tegnene på smerte da svært få hunder 
faktisk vil vise at de har vondt til resten av flokken sin. En større hund som legger 
mer vekt på hoftene sine vil selvsagt få større problemer enn en liten hund, dette 
avhenger også av benbygning. 
 

Jeg vil med dette anbefale at alle hunder screenes og individer med diagnosen tas 
ut av avlsarbeidet slik at man kan få en frisk rase med enda mindre sykdommer 
 

 

MVH 

Margit Hjartholm 
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Helse og screeningundersøkelser hos Welsh Corgi 
Astrid Indrebø, veterinær fagsjef i Norsk Kennel Kub, leder av Helseavdelingen 

 

Screening innebærer at man undersøker et stort antall hunder for en spesiell 

sykdom/tilstand – uavhengig av kliniske symptomer. Det finnes flere typer 

screeningundersøkelser. Blant de vanligste er røntgenundersøkelser (i første 

rekke hofteleddsdysplasi - HD - og albuedysplasi - AD), øyelysning 

(foretatt av autoriserte øyelysere) og blodprøver for DNA-undersøkelse for 

rasespesifikke sykdommer hvor nedarvinger er kjent og genet funnet. 

 

Bør flest mulig raser undersøkes for flest mulig sykdommer? 

Norsk Kennel Klub (NKK) er klar i sin anbefaling: Screening 

(undersøkelse av et stort antall dyr i en rase uavhengig av kliniske 

symptomer) bør bare anbefales for sykdommer og raser hvor sykdommen 

har betydning for hundens funksjonelle helse (NKKs Avlsstrategi, pkt 4.7). 

Den internasjonale kynologiske organisasjonen FCI har, med bakgrunn i 

NKKs avlsstrategi, tilsvarende formulering i sine Breeding Strategies, 

vedtatt av FCI General Committee 2010 (art 4.2): Screening should only be 

recommended for diseases and breeds where the disease has major impact 

on the dogs’ functional health. 

 

Poenget er at man skal undersøke fordi det finnes et problem, ikke fordi 

det finnes en test.  

 

NWCK har nylig gjennomført en omfattende helse- og atferdsundersøkelse 

i samarbeid med Norges veterinærhøgskole. Dette er hyggelig lesning: 

Konklusjonen på undersøkelsen er at welsh corgi har god helse.  

 

Undersøkelsen viser at halthet, som er angitt at skyldes HD eller AD 

forekommer sjelden. Jeg er imidlertid litt overrakset over at det oppgis i 

undersøkelsen at 26 pembroke og 20 cardigan har offisiell HD-diagnose. 

Iflg NKKs offisielle statistikker (nkk.no) har 16 cardigan og 36 pembroke 

født i tidsrommet 1980-2011 fått offisiell HD-diagnose. Av hunder født i 

tidsrommet 2000-2011 har 16 cardigan og 16 pembroke offisiell HD-

diagnose. Statistikken er kjørt ut i januar 2013, og hunder født i 2012 har 

følgelig ikke oppnådd offisiell røntgenalder; ingen hunder registrert i 2012 

hadde offisiell diagnose. For AD står følgende i statistikken for hunder født 

i tidsrommet 1980-2001: Cardigan – 7 røntget (alle fri), pembroke – 5 

røntget (4 fri, 1 svak grad).  
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Dersom hunden din halter og hunden blir HD/AD-røntget på grunn av 

klinisk mistanke om HD/AD før den er 12 mnd, kan bildene sendes til 

NKK for avlesning, sammen med skjema underskrevet av veterinær og 

eier. Hvis diagnosen middels eller sterk grad bekreftes av NKKs avleser, 

registreres denne diagnosen i NKKs register. NKK bekoster utgiftene til 

avlesning.  

Rapporter til raseklubb 

Dersom du har en hund som har fått konstatert en sykdom/defekt som 

dyrlegen mener har en arvelig bakgrunn, bør du be dyrlegen om å skrive en 

rapport/attest og sende den til raseklubben. På den måten kan raseklubben 

holde oversikt over hvor problemene finnes, og hjelpe oppdrettere til å 

unngå å kombinere hunder som kommer fra linjer hvor de samme 

problemene finnes. Det er en selvfølge at avlshundene selv er friske. 

 

Pkt 4.1 i NKKs Avlsstrategi: Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i 

avl. Hvis nære slektninger av en hund med kjent eller antatt arvelig sykdom 

brukes i avl, bør den pares med en hund som kommer fra en familie med 

lav eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom. 

 

Øyelysning 

Raseklubben anbefaler at hunder som er tenkt brukt i avl skal øyelyses. 

Helseundersøkelsen viser at det er konstatert sykdom i linsen (katarakt) hos 

7 pembroke (av de 204 som besvarte undersøkelsen). Videre er det oppgitt 

at 17 hunder er gentestet for PRA, og alle er fri. 

 

Anbefalinger fra Gruppen av autoriserte attestutskrivere for arvelige 

øyesykdommer 

Pembroke 
Sykdommer  
 Utviklingskatarakt. Har vært påvist, men bare i få tilfeller 

 Progressiv retinal atrofi (PRA) 

 Retinal dysplasi (RD), multifokal. Medfødt. Påvises, men har ikke gitt 

synsproblemer. Registreres 

 Persisterende pupillmembran (PPM) 
 

Undersøkelsesrutine 
 Avlstisper undersøkes før vært valpekull 

 Hannhunder årlig så lenge de brukes i avl 
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 Øvrige hunder undersøkes ved 1,3 og 7 års alder 

 

Avlsanbefalinger 
 Hunder med utviklingskatarakt bør ikke brukes i avl 

 Hunder med PRA, deres foreldre, søsken og avkom bør ikke brukes i avl 

 PPM: Hunder med små forandringer kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis 

pares med hund uten tilsvarende forandringer. Hunder med uttalt PPM bør 

ikke brukes i avl 

 Hunder med retinal dysplasi kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med 

hund som er fri 

 

Cardigan 

Sykdom: Progressiv retinal atrofi (rcd3 PRA). Ikke kjent i Norge. Gentest 

tilgjengelig. 

 

 

RASESPESIFIKKE AVLSSTRATEGIER (RAS) 

NKK ga høsten 2012 alle raseklubbene i oppgave å utarbeide en 

rasespesifikk avlsstrategi, med frist for innlevering 01.01.2014. En slik 

strategi er et viktig verktøy for å sikre sunn hundeavl.  

 

I avlsstrategien skal klubbene definerer kortsiktige og langsiktige mål og 

beskrive hvordan målene skal nås. Rasens kvaliteter og fortrinn skal 

ivaretas, og utfordringer og forbedringspotensial defineres. RAS skal være 

et levende dokument som oppdrettere kan bruke aktivt i avlsarbeidet, og det 

skal bevisstgjøre rasemiljøene om utfordringer og mål for sin rase.  

 

RAS skal hjelpe rasemiljøene til å få overordnede, gjennomtenkte mål for 

avlen, og bidra til å skape fellesskap og samarbeid i rasemiljøene.  

 

Det er en stor utfordring for en raseklubb å utarbeide RAS, og jeg vil 

oppfordre til at både oppdrettere og andre hundeeiere støtter og hjelper 

klubben i dette arbeidet. Det er dette dokumentet som skal lage grunnlaget 

for den videre avlen av rasen. Helseundersøkelsen viser at welsh corgi er 

sunne raser, oppgaven nå er å sørge for at den forblir sunn også i framtiden. 

Nettopp derfor er det viktig å legge vekt på de helsemessige utfordringene 

rasene eventuelt måtte ha og som påvirker hundenes funksjonelle helse. 

Nettopp derfor er det viktig å rapportere til klubben om syke hunder, slik 

som nevnt over. Screeningundersøkelser bør bare anbefales for sykdommer 

og raser hvor sykdommen har betydning for hundens funksjonelle helse.  
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Informasjon om Hofteleddsdysplasi (HD)  
Astrid Indrebø, veterinær fagsjef i Norsk Kennel Kub, leder av Helseavdelingen 

 

Hva er HD? 
HD er en utviklingsfeil i hofteleddene som kan angå ett eller begge 

hofteledd. En hund er, i motsetning til menneske, ikke født med HD, men 

den kan være født med en genetisk risiko for å utvikle HD. Defekten består 

i at hofteskåla og lårhodet ikke passer til hverandre. Det dannes 

sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger. Det kan også 

oppstå unormal slitasje inne i hofteleddet, som igjen kan gi unormale 

trykkbelastninger på deler av leddet. Deler av leddbrusken kan slites bort 

og erstattes av beinvev i kroppens forsøk på å reparere de skadene som har 

oppstått. Det finnes ulike grader av denne defekten - og røntgenavlesning 

av hofteleddene graderes etter følgende skala: fri (A, B), svak (C), middels 

(D) eller sterk (E) grad av HD.  

 

Hva er årsaken til at en hund får HD? 
Utviklingen av HD hos en hund skyldes en kombinasjon av arv og miljø. 

Arvbarheten gir uttrykk for hvor stor del av totalvariasjonen i en egenskap 

som skyldes arvelige faktorer. Arvbarhet er den forskjellen mellom 

individene som skyldes arv; arvbarhet er ikke det samme som arvelighet. 

Arvbarheten for HD varierer noe fra rase til rase, og undersøkelser av 

NKKs materiale viser en gjennomsnittelig arvbarhet på i underkant av 30% 

(variasjon fra 10-48%). Dette innebærer at også andre faktorer har stor 

betydning for utvikling av defekten. Man antar imidlertid at en hund ikke 

utvikler HD med mindre det foreligger en arvelig disposisjon, men en hund 

trenger ikke utvikle HD til tross for at den kan være arvelig disponert. 

 

Hvor stor betydning har HD for hunden?  
HD utvikles mens hunden vokser. En hund som har utviklet HD, kan få 

problemer av varierende grad, men slett ikke alltid. Hvorvidt den vil få 

kliniske symptomer, er i første rekke avhengig av graden av HD, men også 

i vesentlig grad av hele hundens konstruksjon og funksjon, dvs hvorvidt 

hunden er sunt bygget og kan bevege seg riktig og effektivt. Hunder med 

en dårlig og usunn konstruksjon, vil ofte få større problemer dersom den 

har HD sammenlignet med en godt konstruert hund som kan bevege seg 

sunt og effektivt. Riktig mosjon er viktig! 

 



 
31 

En hund med svak grad av HD vil som regel ikke vise noen symptomer i 

det hele tatt, og vil kunne leve et helt normalt liv. Dersom hunden har 

middels grad HD, er det større risiko for at den kan utvikle symptomer. 

Tidspunktet for når disse symptomene inntrer, kan variere mye. Noen 

hunder med middels grad HD kan begynne å vise en tendens til stivhet i 

bakparten ved 4-5 års alderen uten at det ser ut som om tilstanden er 

spesielt smertefull for hunden. Andre kan vise symptomer tidligere, mens 

atter andre ikke vil vise symptomer i det hele tatt. Dersom hunden holdes i 

god kondisjon og man trener den riktig og fornuftig, vil en hund med 

middels HD som er sunt konstruert ofte oppnå like høy levealder som en 

HD-fri hund, og tilværelsen vil ikke være smertefull. Overdreven mosjon, 

som lange turer i dyp snø, bruk som trekkhund i tungt arbeid osv, er 

imidlertid ikke å anbefale. Jevn mosjon er viktig. Man må imidlertid være 

klar over at det finnes hunder med middels grad HD som har tydelige 

kliniske symptomer på defekten.  

 

Dersom hunden har sterk grad av HD, er risikoen større for at den får 

kliniske problemer. For noen hunder er sterk HD direkte invalidiserende, 

og i enkelte tilfeller kan avlivning være beste utvei. Men man skal være 

klar over at mange hunder greier seg utmerket selv om de har sterk grad 

HD, og kan fungere normalt og være svært aktive langt opp i høy alder uten 

å vise tegn på smerte. Riktig mosjon er viktig! 

 

Det er altså ikke nødvendigvis sammenheng mellom den diagnosen som 

stilles ved hjelp av et røntgenbilde og hvordan hundens kliniske tilstand er! 

Det er viktig at man ikke begynner å behandle hunden sin som om den 

skulle være invalid, kun på grunnlag av røntgenbildene.  

 

Hvordan skal jeg trene en hund med HD? 
En hund med HD må trenes fornuftig. Det er viktig at den får bygget opp 

muskulatur, og at sener, ledd og leddbånd ikke overbelastes. Jevn mosjon 

er viktig for enhver hund fra den er valp. Treningsmengden økes gradvis 

ettersom hunden vokser og kondisjonen bedres. Er det først konstatert HD, 

er det viktig at hunden ikke holdes for mye i ro. Den må trenes opp 

gjennom daglig og jevn mosjon. Mosjonen skal fortrinnsvis foregå på et 

relativt mykt underlag som f.eks. i skogen  - IKKE på asfalt. Lengden på 

turene økes gradvis. Det er ikke bra for hunden at den ligger mer eller 

mindre stille hele uken - for så å få en lang og anstrengende tur hver 

søndag. Jevn mosjon - gjerne i noe ulendt terreng - er det beste. Og hunden 



 
32 

må være i normalt hold - aldri tung og feit da dette vil øke belastningen på 

skjelettet betraktelig.  

 

Kan HD behandles? 
HD kan til en viss grad behandles ved smerteterapi eller ved kirurgiske 

operasjoner. 

 

Smerteterapi 

Gjennom smerteterapi kan en hund med kliniske symptomer på HD få et 

bedre liv. Når smertene er borte, kan den lettere trenes opp, slik at den kan 

få bygget opp muskulatur og fungere langt bedre.  

 

Det finnes ulike medisiner som brukes i smerteterapien. Diskuter dette med 

dyrlegen din. 

 

Akupunktur har vist seg å være effektivt for enkelte hunder med HD. Ved 

Norges veterinærhøgskole er det gjennomført en undersøkelse av effekten 

av en alternativ smertebehandling: implantasjon av små gullbiter på 

spesielle punkter i muskulaturen rundt hoftene. Effekten av metoden har 

vist seg å være god. 

 

Kirurgiske operasjoner 

Det er prøvd ulike operasjoner ved HD. Den mest drastiske går ut på å 

skifte ut hofteleddet og sette inn et kunstig hofteledd. Dette er en 

komplisert og kostbar operasjon som utføres på enkelte større 

dyreklinikker. Resultatene ser foreløpig ut til å være relativt gode. Diskuter 

gjerne dette med dyrlegen din som eventuelt vil henvise deg til en 

dyreklinikk som utfører slike operasjoner. 

 

En mindre drastisk operasjon går ut på å foreta en muskeloperasjon som 

gjør at lårhodet blir riktigere plassert i hofteskåla. Dette vil kunne redusere 

smertene i leddet så mye at hunden blir haltfri, også på lang sikt. 

Forutsetningen er imidlertid at hofteskål og lårhode er nærmest normale 

mht dybde og fasong og at det er ingen eller lite forkalkninger. Ved store 

forandringer i hofteleddet er det lite sannsynlig at man vil ha nytte av en 

slik operasjon. 
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Helse- og atferdsundersøkelsen på                        

Welsh  corgi viser en god helse 
Ved styret i NWCK 

 

Helse- og atferdsundersøkelsen for Welsh corgi er nå ferdig. Vi har 

hovedfokus på viktige/ hyppig registrerte anmerkninger. Hvis en egenskap 

ikke er nevnt, vil det bety at det ikke en noen registreringer, eller at antallet 

registreringer er nesten ubetydelig og at en nærmest kan se bort fra 

forekomsten av den aktuelle “anmerkningen”.  

 

Antall svar  
I undersøkelsen kom det inn 278 besvarelser (Pembroke:204; Cardigan:74). 

Dette gir et akseptabelt grunnlag for en helseundersøkelsen. Fordi en ikke 

har noen offisiell registrering av dødsdato for norske hunder er det ikke 

mulig å vite hvor mange levende hunder vi har for hver rase. Det er derfor 

vanskelig å få et godt bilde på svarprosenten på en undersøkelse som dette, 

fordi en ikke vet hvor mange som faktisk kunne ha svart.  

Fra 2002-2011 ble det registrert ca 544 Welsh corgi Pembroke, dvs en 

svarprosent på 38, og 257 Welsh corgi Cardigan, dvs. en svarprosent på 29 

i NKK. Tallene hos Cardigan (74) er litt lave til å lage statistikk på og vi gir 

derfor en samlet oversikt.  

 

Følgende resultater kommer fram i undersøkelsen: 
 

Generell del    
1. I undersøkelsen kom det inn 278 besvarelser (Pembroke:204; 

Cardigan:74). Dette er et greit grunnlag for å gi en oversikt over 

utfordringer i rasen, men noe få besvarelser på Cardigan. Ved behandling 

av resultatene er derfor resultatene slått sammen i denne rapporten.  
2.  Det er en stor andel relativt unge hunder, 28% er under 1 år, ca 33% er 

under 2 år. Ved vurdering av frekvenser av ulike sykdommer skal en huske 

på at noen sykdommer dukker opp først ved litt høyere aldre, og at den 

reelle frekvensen av enkelte sykdommer kan være noe høyere enn det som 

kommer fram i undersøkelsen.  

3.  Det ble svart for 115 stumphale og 163 lang-halede hunder.  

4.  Andelen tisper var 59%, hanner 41%.  
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5. I overkant av 18% av hundene i undersøkelsen var kastrerte, ca 15% på 

hannhunder og 20% på tisper.  

6. Hundene var i hovedsak «normalt hold» og nesten ingen hunder ble 

vurdert som tynne eller fete.  

7. Eiere er generelt sett meget positive til å delta med ytterligere spørsmål 

og blodprøver for å støtte forskningen på rasen  

 

Helse  

 Eierne er godt fornøyd/meget godt fornøyd med hundenes generelle 

helse (90%)  

 7% av eierne rapporterte om vedvarende/alvorlige problemer med 

hud/pels/øre, og det ser ut at det er kløe som er det hyppigste problemet 

(4%).  

 Våteksem ble registrert hos 8,5% av hundene, selv om de fleste hadde 

dette relativt sjelden.  

 12 % av hundene hadde hatt “vedvarende eller alvorlige” 

fordøyelsesproblemer.  

 Ca 4,3% hadde hatt gjentatt episoder med diaré og 4% med oppkast  

 Leversykdom ble rapportert i 3% av hundene  

 7 hunder, 2,6%, hadde symptomer på hjertesykdom  

 11 % av eierne rapporterte om symptomer fra luftveiene på hundene 

(29 hunder). Kennelhoste med 40 hunder (14,4%) og nesemidd med 

24 hunder (~9,0%), er de vanligste rapporterte enkeltårsakene.  

 De fleste eiere oppgir at de oppfatter at hundene har normalt syn, tre 

eiere oppgir at hunden ser dårlig. 4% mener at synet er noe nedsatt. 17 

hunder er gentestet for PRA og alle er fri for sykdommen. Av andre 

øyesykdommer oppgis at 8 hunder har retinal dysplasi, 2 persisterende 

pupill membran og 2 med «andre øyesykdommer».  

  37 hunder (14%) oppgis med problemer i ledd/skjelett . 28 hunder har 

artrose (~11,5%), og er ganske likt fordelt i skulder, albu, hofte og kne. 

Leddbetennelse er rapportert hos 9 hunder (3,5%), halvparten av disse 

har hatt det flere ganger. Det er en ganske høy forekomst av HD i dette 

materialet.  

 20 hunder, 7%, har problemer med ryggen  

 Av reproduksjonsproblemer er det innbilt svangerskap, 10 tisper (6%) 

og livmorbetennelse (14% av tispene) som dominerer.  
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 Det rapporteres om en ganske høy forekomst av fødselsproblemer, > 40 

prosent av tispene hadde hatt det  

 Hos hannene er det registrert forhudskatarr hos ca 14% av hundene  

 Kryptorkisme er registrert hos 11 hannhunder, 10% av hannene.  

 Urinveisinfeksjon er rapportert hos 6% av hundene  

 Kreftsykdommer finnes hos ca 7% av hundene, inkl 9 hunder med 

jursvulst  

 
Av dødsårsaker blant 82 hunder, var «ble gammel og svak» hyppigste 

«dødsårsak». Ledd/skjelett-problematikk, kreft,  ulykker og 

atferdsproblematikk var blant de hyppigste årsakene  

 

Atferd  
• 91% er meget godt eller godt fornøyd med hundens generelle atferd. 

Hundene er stort sett kontaktsøkende og lettlærte.  

• Ca 6% sloss når de er løse “svært ofte” eller “ofte” med hunder av 

samme kjønn.  

• Ca 12,5% av hunden kan vise aggressive signaler ( “ofte-svært ofte) 

mot andre hunder av samme kjønn når de går i bånd.  

• Frekvensen av hunder som har bitt av andre hunder (samme kjønn) 

«ofte/meget ofte» er ca 6%.  

• Den rapporterte frekvensen av knurring på voksne fremmede ligger på 

ca 1,5% (ofte-meget ofte), mens hunder som knurrer “av og til” ligger 

på rundt 5%.  

• 17% av hundene ser ut til å ha relativt sterk/meget sterk angst for 

skudd, mens 21% har sterk eller meget sterk angst for fyrverkeri.  

• Ca 2,5% av hunden kan vise noe angst for fremmede menn  

• Rundt 7% av hundene bjeffer ofte på fremmede voksne  

• 43% har en tendens til å bjeffe på dørklokken.  

• Ca 7% bjeffer ofte eller alltid når noen går forbi bilen, mens det 

tilsvarende for hus/hage er ca 24%.  

• Ellers vil 14% “ofte eller alltid” løpe etter vilt, mens rundt 28,5% vil 

løpe etter katter  

• En god del hunder viser tendens til ulike repeterende “aktiviteter”, som 

biting i poten, slikking på forbein/bakbein, halejaging osv.  

• Nesten alle hundene er meget avslappet hjemme (98%)  
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Corgiens dag 2013 

 

I år var igjen tilbake på Gardermoen for å feire corgien . Stedet var igjen 

Flysamlingen, bortenfor hotellene ved Gardermoen flyplass.  Vi har vekslet 

mellom dette stedet, Berg gård i Ås og Blaker Skanse de siste 10 årene.  I 

år var vi veldig heldig med været, varmt og skyet uten noe regn, perfekt! 

Desto mer synd  var det da at deltagelsen var litt lavere enn de siste år,  

ca. 25 hunder og 35 personer ble talt opp. Man bør kanskje reklamere 

sterkere for dagen neste år for å få opp deltagelsen? 

Dagen ble gjennomført på tradisjonelt vis med valpeshow og matchshow, 

deretter de litt mer uhøytidelige kåringene i spesialklasse, vakreste øyne, 

vakreste pels og barn og hund, før dagen ble avsluttet med Corgisprinten. 

Som dommer hadde vi fått Gro Svandalsflona til å dømme for oss. Gro har 

Shetland Sheepdog som "sin" hunderase, med 30 års oppdrettererfaring. 

De siste årene har hun gått som dommerelev i corgirasene og dømmingen 

hos oss viste at kjennskapen til rasene var blitt god, hun ga gode og 

tydelige forklaringer på sine valg i ringen. Hun uttalte etter utstillingen at 

hun synes hundene gjennomgående virket sunne, og var spesielt imponert 

over de eldre hundene, bl.a. med 

godt tannstell! 

Valpeklassen hadde i år noe tynn 

deltagelse, kun to valper stilte opp. 

Til gjengjeld stilte 5 deltagere opp i 

barn og hund. Matchshowet, med 18 

deltagere ble vunnet av Synnøve 

Miltvedts lovende, unge hund, Q-Per.          

Lotteri hører med på Corgiens dag, 

og ble nok en gang gjennomført av 

Gry Moen med mange medhjelpere.  

Richard Gjersøe 
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Valpeshow,  2 deltakere: 

1. Quella – Synnøve Miltvedt 
2. Shira – Madelen Hærnes 
 
 

 
 
 
 
Match-show ,  
18 deltakere: 
1. Q-Per – Synnøve Miltvedt 
2. Lilly – Nina Ramberg 

 
 
 
 
 
Match spesial,  
4 deltakere: 
1. Trotter – Anne  
    Ingebrigtsen 
2. Proffen – Jina Birkelund 
3. Milo – Rikke  Hopen 
4. Loke – Ida Marie Eigum 
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Barn og hund, 5 deltakere:  

 
1. Proffen – Casper Birkelund 
2. Ollie – Kasper Dahl 
3. Dixie - Leo Vindenes 
3. Milo - Even Hopen 
3. Pelle - Carina Hage 

 

 
 

 
 
Vakreste øyne,  

13 deltakere: 
 
Zofie – Else 
Johansen 
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Vakreste pels,  8 deltakere: 

  
 Pelle – Eva Kronholm 
 

 
 
 
 
 
 
Hundesprint, 16 deltakere: 

1. Ollie – Kasper Dahl – 7.41 sek. 
2. Ollie – Sara Dahl – 7.81 sek. 
3. Timmy – Camilla Heyerdahl – 7.85 sek. 
4. Milo – Even Hopen - 8.13 sek. 
4. Zippen – Anne Ingebrigtsen- 8.13 sek. 

 
 
6. Proffen – Casper Birkelund – 8.48 sek 
7. Lucy – Nina Ramberg – 8.90 sek. 

8. Klara – Hege Jacobowitz – 8.94 sek.  

9. Lilly – Nina Ramberg – 9.31 sek.  

10. Enia – Eva Kronholm – 9.47 sek. 

11. Andy – Gry Moen – 11.19 sek.  

 
Et bilde av 
premiebordet, 
med bidrag fra vår 
hovedsponsor! 

 
 
 
 
 
                               Takk for innsatsen til dommeren! 
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SLOTTSMARSJ 

 
For å være med på markeringen av Hundens dag 8. juni, som NKK har 
lansert, inviterte NWCK alle corgieiere til å ta med sine corgier og gå på 
felles tur fra Oslo S til Slottet. Denne turen ble også foretatt noen ganger på 
slutten av 90-tallet.  
 
Denne gang møtte det opp 15 hunder og ca like mange tobeinte i det flotte 
været den 8.juni. Merkelig nok bare pembroke, kan det være at 
Cardiganeiere ikke identifiserer seg like mye med slott/ kongelighet og 
corgier som mange pembrokeeiere gjør? I så fall kan vi sikkert finne et 
annet tema neste år som samler flere en slik dag, men tilbakemeldinger 
kreves! 

Uansett hadde deltagerne en fin dag, med mange kommentarer og 
spørsmål fra flere langs ruta. Slottsmarsjen ga masse god PR og mange 
positive tilbakemeldinger fra et myldrende folkeliv på Karl Johan. Vi delte ut 
informasjonsskriv om rasene våre, armbånd med inskripsjonen "Hund til 
nytte og glede", hundeposer til andre hundeeiere, klistremerker til å ha på 
søplekasser som sier at en er positiv til at hundeposer legges i, samt et lite 
visittkort fra NKK med budskap om å melde seg inn.  
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 Vi avsluttet med en hyggelig piknik i Slottsparken, sosialt både for hunder 
og folk! 
 
Richard Gjersøe 
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Aftenposten fulgte med oss store deler av marsjen, og vi fikk fin 

omtale på s.2. Fin Corgireklame! 
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Corgishop 
 
Klubben har kjøpt inn klubbskjorter for salg til medlemmer. Farge er 
marineblå og har vår flotte logo på forsiden.  
 

 Piquet- og T-skjorte i 4 damestørrelser, kr. 250 / 200,- 

 Piquetskjorte i 4 herrestørrelser, kr. 250,-  

 Nål og klype kr. 50,- 

 
Henv. Gry Moen, 41322591. gry.moen@getmail.no.  
Skansev 1B, 1445 Drøbak. Tas med til Morokulien og andre arr. 
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Mattilsynet endrer regelverk 

Reglene om inn- og utførsel av hunder, katter og ildere endres 1. 

mai 2013 

Landbruks- og matdepartementet 

har endret flere forskrifter som 

omfatter inn- og utførsel av 

hunder, katter og ildere. Det er 

særlig reglene om behandling mot 

bendelorm, innførsel av hunder fra 

Sverige og innførsel av hunder, 

katter og ildere fra tredjeland som 

er endret. Endringene trer i kraft 1. 

mai 2013. 

De viktigste endringene er: 

 Hunder som innføres til Norge fra alle andre land enn Finland, Det forente 

kongerike (UK), Irland eller Malta skal behandles mot bendelormen 

Echinococcus multilocularis 24 – 120 timer før ankomst. Behandlingen skal 

foretas av veterinær med et godkjent preparat og dokumenteres i hundens pass 

eller helsesertifikat. Ved korte utenlandsopphold kan behandlingen foretas i 

Norge før utreise. 

 Som alternativ til behandling 24 – 120 timer før innreise, kan hunder 

gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot 

bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første 

innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Dette alternativet 

kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte. 

 Hunder fra Sverige skal ID-merkes, behandles mot bendelorm og følges av 

pass på samme måte som hunder som innføres fra andre EU-land. Eier kan 

ikke lenger foreta og dokumentere bendelormbehandlingen selv. 

 Kravet om bendelormbehandling ved innførsel av katter oppheves. 

 Ikke-kommersiell innførsel av > 5 hunder, katter eller ildere, og kommersiell 

innførsel av disse dyreartene fra tredjeland, blir kun tillatt fra godkjente 

tredjeland. De godkjente tredjelandene er alle land som er oppført på listene i 

forskriftene. Merk spesielt at Svalbard ikke er et godkjent tredjeland. 
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 Ikke-kommersiell transport av > 5 hunder, katter eller ildere, og kommersiell 

innførsel av disse dyreartene, fra de godkjente tredjelandene blir betinget av at 

dyrene er ID-merket, vaksinert mot rabies, undersøkt av veterinær i løpet av de 

siste 24 timene før avreise og at de følges av helsesertifikat. Hunder skal i 

tillegg behandles mot bendelorm. Hunder, katter og ildere fra godkjente 

tredjeland som kun er oppført på listen i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010, skal i tillegg være testet for antistoffer mot rabies med 

tilfredsstillende resultat. Kravet om karantene etter innførsel oppheves. 

 Ikke-kommersiell innførsel av inntil 5 hunder fra Svalbard blir fortsatt tillatt, 

men vanskeligere å gjennomføre. Grunnen er at det ikke er stedlig 

praktiserende veterinær på Svalbard som kan foreta og dokumentere 

bendelormbehandlingen. Hvis det kan avhjelpe situasjonen, vil Mattilsynet 

forsøke å legge sine offentlige veterinærbesøk på Svalbard i forkant av 

ferier/høytider når mange skal til fastlandet.  

Endringene er fastsatt i forskrift 25. februar 2013 nr. 230 om endring av visse 

forskrifter som omfatter inn- og utførsel av hunder, katter og ildere. Forskriften 

gjennomfører EU-rettsakter som Norge gjennom EØS-avtalen har forpliktet seg til 

å gjennomføre i norsk rett. Informasjon om regelverksprosessen finner du på 

Mattilsynet.no: "Endring av reglene om inn- og utførsel av hunder, katter og 

ildere." 

De endrede forskriftene er: 

 Forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-

kommersiell transport av kjæledyr 

 Forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import 

og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler 

 Forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning 

av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo 

til og fra godkjente anlegg 

 Forskrift 10. august 2007 nr. 955 om krav til dyrehelse ved forflytning av 

sirkusdyr innenfor EØS 

Samtidig med at endringene trer i kraft, oppheves forskrift 8. mars 2011 nr. 260 om 

behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra Sverige. 

Publikumshenvendelser rettes til Mattilsynets distriktskontor 22 40 00 00. 

For mer informasjon se mattilsynet.no . Eller tilsvarende artikkel som denne, 

med detaljerte lenker på corgi.no  (se under "Informasjon" i rullevinduet). 

http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20130225-0230.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20040701-1105.html
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/reglene_om_inn_og_utforsel_av_hunder_katter_og_ildere_endres_1_mai_2013.8725
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Myten om ”normale” hunder. 
 

Copyright Casey Lomonaco, Rewarding Behaviors Dog Training, 

www.rewardingbehaviors.com, Originally written for dogster 

(www.dogster.com).Oversatt av Rita Angler 

 

 
Fantastiske, unormale hunder. 

 

. 

Nylig la en venn og kollega av meg ut et bilde på FB, ledsaget av en tekst som sa noe 

slikt som ”har noen av dere en ’normal’ hund?” og antydet med dette at hennes egne 

hunder hadde flere problemer som hun måtte trene på – separasjonsangst, redsel 

for lyder, fryktaggresjon, etc. ”Alt jeg ønsket meg var en normal hund!” 

Dette hører jeg ofte i jobben min og jeg er nødt til å spørre, ”Er du sikker på det? 

Tror du virkelig at du ønsker deg en ”normal” hund?!” 

Hva er egentlig en ”normal” hund? 

Her er noen kjennetegn på normale hunder:normale hunder biter 

 normale hunder har ikke noen preferanser når det gjelder hensiktsmessige 

steder å gjøre sitt fornødne på, med unntak av ”der jeg sover er ikke aktuelt”  

 normale hunder kommer ikke når du roper hvis noe annet interessant skjer. 

http://www.rewardingbehaviors.com/
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 normale hunder reagerer med frykt på uvanlige hendelser i miljøet sitt. Frykt er 

en overlevelsesmekanisme som skal beskytte hunder. 

 normale hunder tygger, river i stykker og ødelegger ting. 

 normale hunder har ressursforsvar 

 normale hunder bjeffer og knurrer 

 normale hunder graver hull 

 normale hunder ”rir” på folk 

 normale hunder bjeffer og piper når de blir forlatt alene 

 normale hunder jager ekorn, hjort og katter 

 normale hunder dreper små dyr 

 normale hunder trekker i båndet  

 normale hunder liker å løpe rundt så fort som de kan, selv om de velter små barn 

eller bestemor mens de holder på 

 normale hunder løfter på bena og tisser på trær, også når vi tar trærne inn i 

huset og setter lys og pynt på dem. 

 normale hunder liker å lukte på ALT – skritt (menneskers og hunders), 

lyktestolper, trær, busker og jordekornhull.  

 normale hunder spiser bæsj 

 normale hunder roter i søpla, sjekker kjøkkenbenkene etter mat og spiser dyrt 

undertøy eller sko 

 normale hunder ruller seg i avføring og i døde ting 

 normale hunder liker ikke alle hunder de møter 

 normale hunder vil ikke bli klemt, kysset, tatt på eller stirret på av alle personer 

de møter og i enhver situasjon 

 normale hunder liker ikke å klippe klør, få børstet floker ut av pelsen sin eller bli 

stelt 

 normale hunder er ikke skapt  med et ønske om å ligge i bur. 

 normale hunder er ikke skapt for å ha gensere på seg, bli båret rundt i vesker, 

trillet rundt i barnevogner eller å måtte ha små sko på bena. 

Når vi ser på lista over alt dette som normale hunder gjør, hvor mange av dere 

ønsker seg en slik hund? Alt dette er NORMAL HUNDEATFERD. Hvis ikke 

mennesket hadde grepet inn er dette de tingene hunder naturlig ville ha gjort. Jeg 

vil tro at svært få mennesker i det hele tatt ville vite hva de skulle gjøre med en helt 

”normal” hund hvis de traff på en. Normale hunder egner seg ikke som kjæledyr. 

Det vi ønsker av våre hunder er unormal oppførsel. Vi vil at et dyr som i tusenvis av 

år har utviklet seg som jeger, skal oppføre seg som om et bytte er uinteressant. Vi vil 

at hunder skal lære seg å gå på do ute, selv om vi tar hundetoaletter (trær) inn i 
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hjemmene våre som juledekorasjoner. Vi vil at hunder skal like alle hunder og alle 

personer de møter. Vi vil at hunder skal være tause dyr. Vi vil at hunder skal gå ved 

vår side, høflige, med løst bånd, selv om vår gangfart er svært sakte sammenlignet 

med deres. (Har du noen gang havnet bak noen som beveger seg sakte når du selv 

har det travelt, enten til fots eller i bil? Frustrerende!) Vi vil at hunder aldri skal 

bite, uansett, selv når de blir plaget, mishandlet og forsømt. 

Det vi ønsker fra hundene er atferd som er etologisk uforenlig med deres utvikling 

som art. Vi liker hunder, men ikke deres ”hundehet”. Normale hunder ender opp 

som omplasseringshunder fordi de er normale. Unormale hunder får bo i hjemmene 

våre. 

En del av problemet ligger også i hvordan vi definerer ”normal hundeeieroppførsel”. 

”Normale” hundeeiere: 

 går ikke på kurs med hunden sin 

 anstrenger seg ikke for å sosialisere hunden relevant eller mer enn nødvendig 

mens den er valp 

 setter sin hunds behov for fysisk og mental stimulans et sted rundt #894 på 

prioriteringslisten sin.  

 kontrollerer ikke hunden sin for å forebygge at den øver på dårlig oppførsel 

 fokuserer på hva hunden gjør “feil” og ignorerer hunden når den gjør ”riktige” 

ting 

 trener ikke hunden sin, men bebreider den for å oppføre seg dårlig 

 forventer at hunden skal være født med evnen til å skjønne forskjellen mellom 

”rett” og ”galt” 

 ser etter en rask løsning på atferdsproblemer 

 velger å sette hunden i hundegården, omplassere den eller avlive den i stedet for 

å ta kontakt med en atferdsspesialist for å få hjelp med problemet 

Normale hundeeiere får hunder som oppfører seg normalt. Unormale hundeeiere er 

på forskudd og forebygger atferdsproblemer, samt tar tak i nye problemer så fort de 

dukker opp. Hvis de ikke vet hva de skal gjøre med et problem, undersøker de hvor 

de finner en god hundetrener som bruker hundevennlige treningsmetoder. De 

mosjonerer og trener hunden sin, selv om de har det travelt. De prioriterer å 

tilbringe tid sammen med hunden sin og å få den til å trives. 

Selv om ingen hunder er perfekte, vil det å innse at nesten alt vi forventer oss av 

dem er unaturlig for dem, fremheve behovet for å trene. Noe av det som gjør hunder 

så fantastiske er det at de vanligvis er mer enn lykkelige for å kunne skifte ut atferd 
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som er rotfestet i hundretusener av år gamle instinkter med en eier som vil bruke 

noen minutter daglig for å lære dem alternativ og sosialt ønskelig oppførsel. 

Hunder er ikke “perfekte”. Enten de kommer inn i hjemmet vårt som valper eller 

som voksne hunder, trenger de trening.  Dannede hunder er sjelden en tilfeldighet, 

de er vanligvis godt trente hunder. ”Dårlig” oppførsel av hunder er ikke dårlig 

oppførsel for hunder, det er simpelthen normal oppførsel. Jeg mener at samfunnet 

gjør hunden en bjørnetjeneste ved å anta at ”god oppførsel” er det normale og 

”dårlig oppførsel” er det unormale. Det er hunden som betaler for denne 

misforståelsen, ofte med livet. Det er som hentet ut fra Twilight Zone. 

Gå grundig igjennom listen med normal hundeatferd ovenfor. Hvis dette ikke er 

oppførselen du vil ha, må du trene hunden din til å tilby unormal oppførsel.  Ved å 

gjøre dette, vil du forlate rekken av ”normale hundeeiere” og slutte deg til oss sprø 

mennesker i ”de unormale hundeeieres” rike. 

Det er ikke så ille – vi har masser av godbiter og leker, og vi har det gøy her med 

våre ”unormale hunder!” 

 
 

Bruker du straff når du trener hunden din? 

 
Denne teksten handler om at det faktisk skjer noe fysisk målbart inne i hundens hjerne 

og kropp både når den blir belønnet og når den blir straffet. (Pryor, 2009).  

Alle som har hund vet at noen ganger blir man sint og irritert på den. Slik er det bare. 

Men man bør ikke havne i den vanen at man lar egen frustrasjon gå ut over hunden. 

Samværet medhunden bør være lystbetont og trivelig og dette er særlig viktig ved 

trening og innlæring av ferdigheter hos hunden. 

 

Tradisjonell hundetrening og dressur baserer seg ofte på teorier om hunden som et 

flokkdyr og en slags ”tam ulv” i våre hjem, der vi for enhver pris må være leder og 

passe på at ikke hunden ”tar over styringen”. Når man tenker i disse baner og i tillegg 

blir matet med treningsmetoder som baserer seg på dominansteori, er det ikke til å 

unngå at straff blir noe en benytter i trening av hund. 

 

I følge Wikipedia er straff en reaksjonsform på uønsket oppførsel eller handling og kan 

ta mange former, (eks. bøter, fysisk straff eller fengsel).  

I læringsteorien defineres straff funksjonelt: Enhver stimulus som ved presentasjon 

avhengig av atferd reduserer denne atferdens sannsynlighet, er en straffer. Dette 

gjelder uansett om stimulus er aversiv eller ikke. (Svartdal og Flaten, 2002:168). 

Til vanlig brukes gjerne definisjoner som denne: Bruk av ubehagelige, smertefulle eller 

skadelige stimuli i den hensikt å tilføre et onde. ( Svartdal og Flaten, 2002:168).  

I følge læringsteorien kjennetegnes altså straff ved at atferdens sannsynlighet reduseres 

som følge av konsekvensene den får, men i hverdagen og blant den vanlige mann i gata 
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blir nok ikke effekten av straff målt på denne måten. Det er like ofte et uttrykk for 

frustrasjon, sinne og noen ganger hevn, og den som straffer tenker ikke over 

virkningene av det han/hun gjør.  

 

I kjølvannet av straff følger uhygge og frykt. Følelsen frykt er lett å skape hos en hund. 

Man kan si et ord, (eks. ”nei”), eller lage en lyd, (eks, ”tssj” eller for den del et klikk) 

og rett etterpå utsette hunden for noe ubehagelig eller farlig, (eks. et elektrisk støt eller 

et hardt rykk i båndet). Dette gjentar man noen ganger slik at hunden oppfatter en 

sammenheng mellom lyden og det ubehagelige. Etter dette vil hunden føle frykt hver 

gang den hører lyden.   

Frykten vil gi forutsigbare og målbare bieffekter, slik som økt puls og økt respirasjon. ( 

Pryor,2009). Den før nøytrale lyden er blitt et betinget (lært) stimulus for frykt. Nå kan 

man faktisk provosere fram frykt, når man ønsker, uten å nødvendigvis gi ubehaget 

etterpå hver gang. Det er ikke vanskelig, og mange hundetrenere bruker det ubevisst. 

Det kan være en advarende lyd, et ord eller et annet tegn. Det er uansett et betinget 

stimulus som for hunden betyr at noe fælt/vondt kan komme til å skje.  

 

I sin bok ”Reaching the Animal Mind”, skriver Karen Pryor om hvordan hun, i sin jakt 

på hva som egentlig skjer i hjernen ved bruk av betinget stimulus som belønning, kom i 

kontakt med forskere som forsket på betinget stimulus og frykt.  

 

Karen Pryor og andre trenere hadde mange spørsmål om hva som egentlig skjer i 

kroppen når man bruker en ”klikker” eller en annen markør i treningen av dyr. 

Spørsmål som ikke så lett lot seg besvare, verken av etologien eller behaviorismen. 

 

En ting de lurte på var hvorfor læring skjer så hurtig: klikkertrente dyr lærer ofte ny 

atferd i løpet av bare noen få klikk, mens man fra tradisjonell trening er vant med å 

måtte bruke mange repetisjoner. 

En annen ting var varighet: klikkertrent atferd synes å feste seg i dyrets minne og bli 

der, kanskje for alltid, mens ved tradisjonell trening er man vant til å måtte repetere og 

finpusse på de atferdene man vil beholde. 

Og hvorfor er det så utrolig gøy? For både treneren og den som trenes? 

 

Ved New York Univesity, Center for Neural Science, har Dr. Joseph Le Doux, sammen 

med studenter og kollegaer studert den betingede fryktreaksjonen og dens vei gjennom 

nervecellene i hjernen. 

Det de har funnet ut er at når et betinget stimulus først er lært, går ikke impulsene til 

cortex, som er den tenkende (mer moderne) delen av pattedyrs hjerne. I stedet går 

impulsene rett til amygdala og derfra til andre primitive deler av hjernen som regjerer 

over minner og følelser. Denne snarveien til alarmsystemer i ”den gamle” delen av 

hjernen gir uvanlige effekter, nemlig øyeblikkelig læring og sterke følelser. Det viser 

seg at betingede fryktreaksjoner læres fort, en eller to hendelser er nok, minnet blir 

varig beholdt og det skapes en flom av følelser og sinnsbevegelser. 

Via disse forskerne kom Karen Pryor også i kontakt med Peter Holland. Sammen med 

andre, (the Cambridge group) har han forsket på spisevaner ved Johns Hopkins 
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Universty i Maryland. Betingede stimulus er ikke deres hovedområde for forskning, 

men de vet en god del om hva som skjer i hjernen ved belønninger/forsterkninger. 

 

Det viser seg at all betinget forsterkning, både positiv og negativ, går gjennom 

amygdala. Et signal som fører til noe ubehagelig (frykt) går ikke nøyaktig den samme 

”vegen” som et signal som fører til noe behagelig (glede), men i begge tilfeller går 

nerveimpulsene forbi cortex og rett til amygdala, til deler av hjernen som styrer følelser 

og minner. 

 

Dette er viktig å vite når du skal ta avgjørelsen om hvilken metode du ønsker å bruke 

ved dressur av hunden din. De fleste ønsker nok et godt og nært forhold til sin firbente 

venn, men hvis du hele tiden fremkaller følelsen frykt hos hunden p.g.a. 

treningsmetoden din, kan dette bli vanskelig å få til. 

Tenk nøye over hvilken metode du vil bruke ved dressur av hunden. Det finnes ”mange 

veier til Rom” og det finnes mange måter å dressere hund på.   

”Positive metoder” er blitt et ganske stort og utflytende begrep og det stemmer ikke 

alltid med de metodene som faktisk benyttes. For enkelte kan det å ha sluttet å bruke 

strømhalsbånd gjøre alt annet til en positiv metode. For andre er det å bruke ros en 

positiv metode. 

 

Man bør ha fokus på at metoden man anvender skal være positiv for hunden. Hvis 

treningsøkta er dagens høydepunkt, uten trusselen om straff hengende i lufta, vil man få 

en hund som jobber av lyst og gir 100 %.  Dette skaper glede hos både hund og 

menneske og du vil få en fantastisk kontakt med hunden din. Lykke til! 

 

Litteraturliste: 

 

Pryor, Karen, Reaching the Animal Mind. Scribner 2009. 

 

Svartdal og Flaten, Læringspsykologi. Gyldendal Norsk Forlag AS 2002. 

 

Av Rita Angler.  
 
 

Redaksjonen ba Rita fortelle litt om seg selv, for de som ikke kjenner henne: 
 
Jeg heter Rita Angler og bor på Rognan i Nordland. Har fire hunder, en borzoi, 
en corgi (cardigan) og to stk. whippet. Har hatt corgi i fem år og ville ikke ha 
vært foruten! 
 
Jeg er utdannet instruktør (trinn1) og ringsekretær i NKK og er skikkelig 
"atferdsnerd", så for tiden tar jeg en kursserie på Universitetet for Miljø- og 
Biovitenskap på Ås og utdanner meg til atferdskonsulent på hund. 
Jeg driver eget foretak, Salten Hund - Atferd og Trening, og tilbyr kurs og 
atferdshjelp til hundeeiere, så det blir mye hund og lite annet jeg holder på med 
for tiden. 
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TIL MINNE 

OM 

SOLVEIG HAUG FURULUND 
 

Et av Corgiklubbens lengstværende medlemmer  - Solveig  Haug Furulund 

(Karlsen) døde 19.mars 2013 etter lengre tids sykdom, vel 68 år gammel. 

Sin første corgi kjøpte Solveig rundt 1975 fra kennel Karwin, og det tok ikke lang 

tid før hun ble med i Corgiklubbens styre.  Hun var klubbens sekretær i perioden 

1977 – 1981. 

På tross av helseproblemer hadde Solveig  - med god hjelp av familien – etter hvert 

3 andre corgier.  Hun fikk også interesse for rasekatter – og hunderasen bulldog. 

Solveig var flink til å holde kontakt på E-mail – jeg vil savne hennes epistler og 

bilder fra Hvaler hvor hun bodde.  Etter hvert falt hundestellet mer og mer på 

ektemann Arne, og det var tungt for henne da hun ikke lenger klarte lufte hundene 

selv. Sin siste corgi mistet hun i august 2012 – hun skrev da det ble så stille i huset. 

For oss blir det tomt uten Solveig.  Våre tanker går til Arne og sønnen Ole Kristian. 

Med takknemlighet minnes vi Solveig. 

 

         

      Grete Hedne.  
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  Vi gratulerer: 

 

Siggen’s Queen of Spades 

Junior World Winner 2013,  

Best of Breed Junior! 

Eier: Rita Tilley Wilberg 

      

 

     

     

    

-------------------------------------------------------- 

 

Jeg er så stolt som oppdretter å kunne annonsere at Sira`s Saint Bella Bonita - 

"Akula" gikk helt til topps på sist helgs valpeshow, 25/5-13. Toten og Omegn 

Hundeklubb, og ble BEST IN SHOW på sin andre utstilling. 

Hennes første utstilling i Letohallen 27.04.2013, ble hun BEST IN SHOW #4! For 

en start hun har hatt! 

EN stor takk til Mari Bekkelund for at du viser frøkna og masse lykke til videre på 

veien, vi er med dere hele veien! 

 

Elisabeth Waksvik - Kennel Sira`s Saint 
 

25/5-13. Toten og Omegn Hundeklubb 

BIR-BIG#1-BIS#1.   Dommer: Eli- Marie Klepp 
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Cardigan 
 

Mor: LJ CH Vestavia Dream On  
Far: INT Ch Shadowalk Westworld 
2 hanner 5 tisper, samtlige brindle. Født 25.03.2013 
Levering f.o.m 25.05.2013. 
2 tisper fremdeles til salgs. 
 

Kennel Cymraeg Ci  / Christine Sonberg, Belgia 

info@cymraegci.com  Tel: 0032-486694895 

 
 
 

Mor: Imme’s Hugs N Kisses 
Far: BECH DKCH NUCH INTCH DKW-10 Cymraeg Ci Guns'N Roses  
Født 12.05.2013 
Levering f.o.m 07.07.2013 
1 tricolor tanpoint hann, 6 tisper  
(2 merle, 2 tricolor tan point og 2 tricolor brindle point) 
  

Kennel Lulubelle /Elisabeth Lærum, Dustadveien 8 

3483 KANA               post@lulubelle.org         Tlf: 41299764 

 
 
 

Mor: NJW-12 Cymraeg Ci Kiss'n Tell  
Far: UKCH DKCH SECH NUCH LUXCH BECH NORDCH INTCH BISS 

Gowerston Jazzinger For Pemcader 

6 valper født 30.05.2013, 3 hanner, 3 tisper, alle tricolor 
Forventet levering: 04.08.2013 
 

Kennel Cymraeg Ci  / Christine Sonberg, Belgia 

info@cymraegci.com  Tel: 0032-486694895 
 

 
 
 

http://www.cymraegci.com/
mailto:info@cymraegci.com
http://www.cymraegci.com/
mailto:info@cymraegci.com
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Pembroke 
 

Mor:Int.Nord.U.Ch.Nord.W-10, DKW-11 Siggen’s Hazel 
Far: US. Grand Ch. Tallyrand Halo Chaser 
Født 23.04.2013, 
Levering f.o.m uke 25  
(kun til spesielt interesserte ) 
Antall valper: 6 (2-4), Alle røde/hvite 
1 hann m/ stump (nbt), 1 hann m/lang hale 
2 tisper m/stump (nbt),2 tisper m/lang hale 
 

Kennel Siggen / Julie W. Brandvik, Rita T. og Leif-Herman Wilberg 

Blåkollstubben 27, 1920 Sørumsand 
kesiggen@online.no  Tel.: +47 63826117 / 97763827 / 90084320 / 97027566 

 
 
 

Mor: Eidland Gård's Amy  
Far: Noble Baguette Jimmy 
8 valper født 22.04.2013  
Levering f.o.m uke 25-26  
Antall valper: 8 (2-6) 

1 tricolor hanne m/ stump (nbt), 1 rød/hvit hanne m/ stump (nbt) 
4 tricolor tisper m/ stump (nbt), 2 rød/hvite tisper m/ lang hale 

 

Victoria Elise Jonassen, Sandnes, Rogaland 
vejonassen@hotmail.com 

Kun seriøse henvendelser.  

 
 
 

Mor: Welincha's Cindy, registreringsnummer: NO43462/10 
Far: Pemcarder The Dark Side, registreringsnummer: KCAM03243404 

 
Født: 16. Mai 
Leveringstid. 8-15 juli 
1hanne rød/ hvit med stumphale. 

 

Rikke Sagmoen 
Bjørnstadveien 37, 3480 Filtvet 

Tlf: 91641792   Rikke.sagmoen@hotmail.com 

 

http://www.kennelsiggen.com/
mailto:kesiggen@online.no
mailto:vejonassen@hotmail.com
mailto:vejonassen@hotmail.com
mailto:Rikke.sagmoen@hotmail.com
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Cardigan 
 
 

Mor: Nuch Imme's Deilightful Blue 
Far: NJV-12 NV-12 Cardigarden's Found My Nemo 

Parringsdato: 31/5-2013  

 

Kennel Sira`s Saint, Elisabeth Cesilie Waksvik.  Mail: mail@siras.no 

Minnehallveien 16b  

3290 Stavern Tlf : 95752562  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Ny Norsk UCH 

  

 Astra født 22.01.2011 

 Auch,NV-12 Bojojamile 

Bring It On  – N DK Uch 

Sacaron Up-To-Date 

 Oppdretter Jane 

Serigstad.  

Eier Kari B. Lysholm. 

  
  

http://www.siras.no/
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Sandefjord Hundeklubb 

Pingvinhallen, Sandefjord 19.01.2013 

Dommer Hiltz, Lesley E. 

Cardigan 3 

Hannhund 3 

Blondie's Last Man Standing   Exc.AK 
1.AKK CK CERT 1.BHK BIR (4) 

Holman, Pernilla 

Cardigarden's Found My Nemo   Exc.JK 
1.JKK CK R.CERT 2.BHK (3) 

Waksvik, Elisabeth Cesilie 

Cardigarden's Gabriel In Black   Exc.JK 
2.JKK CK 3.BHK (2) 

Thorsen,  Lisbeth Yvonne 

Pembroke 3 
Tisper 3 

Sacaron Up-to-date   Exc.CHK 1.CHKK CK 

1.BTK BIR (4) 
Serigstad, Jane 

 

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 

Hellerudsletta (exporama) 26.01.2013 

Dommer Leonard, Michael 

Pembroke 3 
Hannhund 2 

Andy Capp Exc.VTK 1.VTKK CK 2.BHK (3) 
Moen,Gry  

Mabel Joy's Shop Around   Exc.JK 1.JKK CK 

CERT 1.BHK BIR (4) 
Hellesjø,Kristine E. 

Tisper 1 

Wee-folk's Before The Dawn   Exc.JK 1.JKK 
CK CERT 1.BTK BIM (4) 

Hansen,Ulf Egil 

 

Norsk Grand Danois Klubb 

Hellerudsletta (exporama) 27.01.2013 

Dommer Liljekvist Borg, Eva 

Cardigan 1 

Tisper 1 

Analog Cc Kind Of Blue   Exc.JK 1.JKK CK 
CERT 1.BTK BIR (4) 

Løken, Bjørn Erling 

Pembroke 1 
Tisper 1 

 

 

Wee-folk's Before The Dawn   Exc.JK 1.JKK 

CK CERT 1.BTK BIR (4) 
Hansen,Ulf Egil 

 

Ølen - Etne - Vindafjord Hundeklubb 

Ølen 09.02.2013 

Dommer Lindstrøm, Terje 

Cardigan 1 
Hannhund 1 

Govannon's All Mighty   Exc.UK 1.UKK CK 

CERT 1.BHK BIR (4) 
Sørvik, Hilde Elisabeth Mathisen 

Pembroke 5 

Hannhund 2 
Arjen   Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK 

BIR (4)  Serigstad, Irene 

Franki Goes To Hollywood Av Ronerau   
Exc.AK 2.AKK  

Grindheim, Marianne 

Tisper 3 
Akela   Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK (3) 

Serigstad,Jane 

Annwn's Zita  Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK 
BIM (4)   Serigstad,Irene 

Astra  Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 3.BTK 

(2)  Lysholm, Kari 
 

Norsk Welsh Corgi Klubb 

Exporama Hellerud 09.03.2013 

Dommer Borges, Manuel Loureiro 

Cardigan 4 
Hannhund 2 

Blondie's Last Man Standing  Exc.CHK 

1.CHKK CK 1.BHK BIM (4) 
Holman,Pernilla 

Cardigarden's Footloose Friend   Exc.JK 

1.JKK CK CERT 2.BHK (3) 
Ekholdt,Hanna Karina 

Tisper 2 

Cardigarden's Dion C's Melody   Exc.CHK 
1.CHKK CK 2.BTK (3) 

Ramberg,Nina/Per Olav 

Analog Cc Kind Of Blue   Exc.JK 1.JKK CK 
CERT 1.BTK BIR (4)  

Løken,Bjørn Erling 

Pembroke  16 
Hannhund  9 

Andy Capp   Exc.VTK 1.VTKK CK   

Moen,Gry 
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Antudor Accidentally In Love   Exc.CHK 
1.CHKK CK CERT 1.BHK BIR BIG BIS  (7)   

Wilberg,Rita Tilley 

Torefjell's Timmi   VG.UK 1.UKK     
Cymar's Daydreaming Diego   VG.AK 

1.AKK  

Ærnes-vestgård,Madelen 
Siggen's Quartz   Exc.JK 2.JKK CK 3.BHK 

(3)   Brandvik,stian 

Mabel Joy's Shop Around   Exc.JK 3.JKK   
Hellesjø,Kristine E. 

Stompen's Pelle   Exc.CHK 2.CHKK CK 

4.BHK (2)   
Randen,sSverre/Kronholm,Eva 

Siggen's Quizmaster   Exc.JK 1.JKK CK 
R.CERT 2.BHK   

Tarnstrøm,Carina 

Tisper 7 
Anna Av Kleve    Exc.VTK 1.VTKK CK 

4BTK (2)   

Moen,Gry 
Gwentail's Enya   Exc.AK 1.AKK CK    

Randen,Sverre/Kronholm,Eva 

Siggen's Queen Of Diamonds   Exc.JK 2.JKK 
CK R.CERT 3BTK (3)   

Wilberg,Rita Tilley 

Siggen's Queen Of Spades   Exc.JK 1.JKK 
CK CERT 1.BTK BIM (7)   

Wilberg,Rita Tilley 

Siggen's Jozze- Finfin   Exc.CHK 1.CHKK 

CK    

Ariansen-Bjerge,Vigdis 

Stompen's Pamela   Exc.CHK 2.CHKK CK 
2BTK (5)   

Miltvedt,Synnøve 

Wee-folk's Before The Dawn   Exc.JK 3.JKK 
Hansen,Ulf Egil 

 

Norsk Boxerklubb   

Exporama, Hellerud 10.02.2013 

Dommer Ohm, Ingrid Prytz 

Cardigan 4 
Hannhund 2 

Cardigarden's Found My Nemo   Exc.JK 

1.JKK CK CERT 1.BHK BIM (4)   
Waksvik,Elisabeth Cesilie 

Cardigarden's Gabriel In Black   VG.JK 

2.JKK (0)   
Thorsen,lisbeth yvonne 

Tisper 2 

Hashfan Linedance Girl   Exc.CHK 1.CHKK 
CK 2.BTK (3)   

Momrak,Heidi Engen 

Analog Cc Kind Of Blue   Exc.JK CK CERT 
1.BTK BIR (4)  

Løken,Bjørn Erling 

Cardigarden's Greenhouse Rock   G.JK    
Momrak,Heidi Engen 

Pembroke 9 

Hannhund 5 
Torefjell's Timmi   G.UK     

Siggen's Quartz   VG.JK 2.JKK  

Brandvik,Stian 
Antudor Accidentally In Love   Exc.CHK 

1.CHKK CK CERT 1.BHK BIR (5)  

Wilberg,Rita Tilley 
Bojojamile Bring It On   Exc.CHK 2.CHKK 

CK 2.BHK (3)   
Miltvedt,Synnøve 

Mabel Joy's Shop Around   Exc.JK 1.JKK CK 

R.CERT 3.BHK (2)  
Hellesjø,Kristine E. 

Tisper 4 

Siggen's Queen Of Diamonds   Exc.JK 1.JKK 
CK CERT 1.BTK BIM (4)   

Wilberg,Rita Tilley 

Siggen's Queen Of Spades   Exc.JK 2.JKK 
CK R.CERT 2.BTK (3)   

Wilberg,Rita Tilley 

Stompen's Pamela   Exc.CHK 1.CHKK CK 
3BTK (2)  

Miltvedt,Synnøve 

Wee-folk's Before The Dawn   VG.JK 3.JKK 

Hansen,Ulf Egil 

 

Norsk Kennel Klubb  

Bø   23.02.2013 

Dommer  Kane, Frank 

Cardigan 12 
Hannhund 8 

Hooligan Corlan Gi   Exc.UK 2.UKK  

 Sonberg,Christine/Løken,Bjørn Erling 
Cardigarden's Found My Nemo   Exc.JK 

1.JKK CK R.CERT 3.BHK (3)   

Waksvik,Elisabeth Cesilie 
Jediknight Cymraeg Ci   VG.AK 2.AKK  

 Lærum,Elisabeth 

Govannon's All Mighty   Exc.UK 1.UKK CK 
CERT 2.BHK R.CACIB (4)   

Sørvik,Hilde Elisabeth Mathisen 

Cardigarden's Gabriel In Black   Exc.JK 
2.JKK   

Thorsen,Lisbeth Yvonne 

Flidaris A Touch Of An Angel   VG.JK 
3.JKK    

Svensson,Frida Louise 
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Gowerston Jazzsinger For Pemcader   
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR 

(7)  

Sonberg,Christine/Løken,Bjørn Erling 
Imme's Impressive Blue   Exc.AK 1.AKK (0)  

Ruud,Ingvild Angel 

Tisper 4 
Analog Cc Kind Of Blue   Exc.JK 1.JKK CK 

CERT 1.BTK BIM (6)  

Løken,Bjørn Erling  
Kashmir Cymraeg Ci   Exc.UK 1.UKK CK 

R.CERT 2.BTK CACIB (4)  

Llærum,Elisabeth 
Imme's One And Only   Exc.JK 2.JKK CK 

3.BTK (3)  
 Ruud,Ingvild Angel 

Imme's Lill Red Ragtop   Exc.AK 1.AKK CK 

4.BTK R.CACIB (2)  
Didriksen,Ann Sidsel 

Pembroke 12 

Hannhund 7 
Annline's Joystory O'apoletano   VG.AK 

2.AKK (0)   

Brenne,Bjørg 
Cymar's Daydreaming Diego   VG.AK 

3.AKK   

 hovstad,tove 
Siggen's Quartz   Exc.JK 1.JKK (0)  

brandvik,stian 

Antudor Accidentally In Love   Exc.CHK 

1.CHKK CK CERT 1.BHK CACIB BIR (8)   

Wilberg,Rita Tilley 

Benfro's Nipper   Exc.AK 1.AKK CK 
R.CERT 4.BHK (2)   

Alsnæs,Siri/Brunsnes,Rolf 

Arjen   Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BHK 
R.CACIB (5)  

Serigstad,Irene 

Stompen's Pelle   Exc.CHK 3.CHKK CK 
3.BHK (3)    

Randen,Sverre/Kronholm 

Tisper 5 
Siggen's Jolene   Exc.AK 1.AKK CK CERT 

1.BTK CACIB BIM (6)    

Annline's Go-go Girl   Exc.CHK 1.CHKK CK 
2.BTK R.CACIB (4)   

Brenne,Bjørg 

Gwentail's Enya   VG.AK 3.AKK (0)  
randen,sverre/kronholm 

Astra Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 3.BTK (3)  

Lysholm,Kari 
Wee-folk's Before The Dawn   Exc.JK 1.JKK 

CK 4.BTK (2)   

Hansen,Ulf Egil 

 

Nordhordland Hundeklubb  

Knarvik 02.03.2013 

Dommer Klein, Dagmar 

Pembroke 2 

Hannhund 1 

Arjen   Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 
(4)  Serigstad,Irene 

Tisper 1 

Akela   Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK 
BIM (4)   

Serigstad,Jane 

 

Norsk Kennel Klubb   

Kristiansand 16.03.2013 

Dommer Naveda Carrero, Juan 

Cardigan 4 

Hannhund 3 
Adonis' A Noble Lad   Exc.CHK 1.CHKK (0)  

Bjarkøy,Silje Kathrine 

Jediknight Cymraeg Ci   Exc.AK 1.AKK (0)   
lærum,elisabeth 

Lafayette Cymraeg Ci   Exc.JK 1.JKK CK 

CERT 1.BHK BIM (4)  
Bjarkøy,Silje Kathrine 

Tisper 1 

Analog Cc Kind Of Blue   Exc.JK 1.JKK CK 
CERT 1.BTK BIR (4)   

Løken,Bjørn Erling 

Pembroke 5 

Hannhund 2 

Benfro's King In Red And Gold   Exc.CHK 

2.CHKK CK 2.BHK R.CACIB (3)  
 nilsen,merete h. 

Antudor Accidentally In Love   Exc.CHK 

1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR (4)   
Wilberg,Rita Tilley 

Tisper 3 

Sacaron Up-to-date   Exc.CHK 1.CHKK  
Serigstad,Jane 

Akela   Exc.AK 1.AKK   

Serigstad,Jane 
Siggen's Queen Of Spades   Exc.JK 1.JKK 

CK CERT 1.BTK BIM (4)   

Wilberg,Rita Tilley 
 

Norsk Kennel Klubb   

Bergen, 06.04.2013 

Dommer Hagen, Helge Werner 

Cardigan 2 

Hannhund 1 
Jediknight Cymraeg Ci   Exc.AK 1.AKK CK 

CERT 1.BHK CACIB BIR (4)  

Lærum,Elisabeth 
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Tisper 1 
Analog Cc Kind Of Blue   Exc.JK 1.JKK CK 

CERT 1.BTK BIM (4)   

Løken,Bjørn Erling 
Pembroke 12 

Hannhund 6 

Annline's Joystory O'apoletano   Exc.AK 
2.AKK  

Brenne,Bjørg 

Antudor Accidentally In Love   Exc.CHK 
1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR (8)   

Wilberg,Rita Tilley 

Benfro's Nipper   Exc.AK 1.AKK CK CERT 
3.BHK (3)   

Alnæs,Siri/Brunsnes Rolf 
Arjen   Exc.CHK 3.CHKK CK 4.BHK (2)   

serigstad,irene 

Dollar   VG.JK 1.JKK  
Bjørkheim,Tone 

Stompen's Pelle   Exc.CHK 2.CHKK CK 

2.BHK R.CACIB (4)   
Randen,Sverre/Kronholm,Eva 

Tisper 6 

Abby Rødmaske   Exc.CHK 2.CHKK CK 
4.BTK (2)   

Bjørkheim,Tone 

Annline's Go-go Girl   Exc.CHK 1.CHKK CK 
2.BTK CACIB (4)  

Brenne,Bjørg 

Astra   Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 3.BTK 

R.CACIB (3)   

Lysholm,Kari 

Gwentail's Enya   VG.AK 2.AKK  
Randen,Sverre/Kronholm,Eva 

Siggen's Queen Of Diamonds   Exc.JK 1.JKK 

CK CERT 1.BTK BIM (7)   
Wilberg,Rita Tilley 

Hot And Sweet   VG.JK 2.JKK   

Fjeldberg,Lill Iren 
 

 

Norsk Berner Sennenhundklubb   

Letohallen  27.04.2013 

Dommer Schepers, Jo 

Cardigan 6 
Hannhund 4 

Black Knight Kasmir Moravia   Exc.JK 

1.JKK CK CERT 1.BHK BIR (5)   
Ekholdt, Hanne Karina 

Jazzmatazz Cymraeg Ci   Exc.AK 1.AKK   

Sonberg, Christine/Løken,Bjørn Erling 
Cardigarden's Footloose Friend   Exc.AK 

2.AKK  

Ekholdt, Hanne Karina 

Imme's Mr President   Exc.UK 1.UKK   
Næss, Inger Johanne Vestgård 

Tisper 2 

Kashmir Cymraeg Ci   Exc.AK 1.AKK CK 
R.CERT 2.BTK (3)   

Lærum,Elisabeth 

All Trade Get Your Groove   Exc.JK 1.JKK 
CK CERT 1.BTK BIM (4)   

Ohm, Ingrid Prytz 

Pembroke 1 
Hannhund 1 

Cymar's Daydreaming Diego   Exc.AK 

1.AKK CK CERT 1.BHK BIR (4)  
Hærnes-Vestgård, Madelen 

 
 

Sør-Rogaland Brukshund-Klubb  

Orre  27.04.2013 

Dommer  Declerq, Freddy 

Cardigan 1 

Hannhund 1 
Govannon's All Mighty   Exc.AK 1.AKK CK 

CERT 1.BHK BIR (4)   

Pembroke  6 
Hannhund  2 

Leite-gård's Baros   Exc.CHK 1.CHKK CK 

1.BHK BIR (5)  
Serigstad,Jane 

Arjen   Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BHK (3)  

Serigstad,Irene 

Tisper 4 

Akela   Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 3.BTK 

(2)  Serigstad,Jane 
Siggen's Bess   VG.AK 3.AKK   

Rosander,Jorunn 

Astra   Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK (3)   
Lysholm,Kari 

Sacaron Up-to-date   Exc.CHK 1.CHKK CK 

1.BTK BIM (4)   
Serigstad,Jane 

 

Surnadal Og Rindal Hundeklubb   

Sunndalsøra  27.04.2013 

Dommer Tolson, Ronnie 

Pembroke 1 
Hannhund 1 

Cymar's Dashing Daniel   Exc.CHK 1.CHKK 

CK 1.BHK BIR (4)   
Hovstad, Tove 
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Sunndal Hundeklubb  

Sunndalsøra 28.04.2013 

Dommer Almgren, Hans 

Pembroke 1 

Hannhund 1 

Cymar's Dashing Daniel   Exc.CHK 1.CHKK 

CK 1.BHK BIR (4)   
Hovstad, Tove 

 

Norsk Papillon Og Phalene Klubb  

Stavanger/Orre 28.04.2013 

Dommer Dekaristou, Maria 

Pembroke 5 
Hannhund 2 

Leite-gård's Baros   Exc.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK BIR (5)   

Serigstad,Jane 

Arjen   Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BHK (3)   
serigstad,irene 

Tisper 4 

Akela   Exc.AK 1.AKK CK CERT 3.BTK (2)   
Serigstad,Jane 

Astra   Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BTK (3)   

Lysholm,Kari 
Sacaron Up-to-date   Exc.CHK 1.CHKK CK 

1.BTK BIM (4)   

Serigstad,Jane 
Siggen's Bess   Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 

4.BTK (1)  

Rosander,Jorunn 

 

Norsk Dobermann Klub   

Letohallen  28.04.2013 

Dommer  van Deijl, Willemine  

Cardigan 7 

Hannhund 3 
Black Knight Kasmir Moravia   Exc.JK 

1.JKK    

Ekholdt,Hanne Karina 
Cardigarden's Footloose Friend   VG.AK 

2.AKK   

Ekholdt,Hanne Karina 
Jazzmatazz Cymraeg Ci   Exc.AK 1.AKK CK 

CERT 1.BHK BIR (5)   

Sonberg,Christine/Løken,Bjørn Erling  
Tisper 4 

Shepados Mulan   VG.JK 2.JKK    

Kashmir Cymraeg Ci   Exc.AK 1.AKK CK 
R.CERT 3.BTK (2)   

Lærum,Elisabeth 

Cardigarden's Dion C's Melody   Exc.CHK 
1.CHKK CK 1.BTK BIM (4)   

Ramberg,Nina/Per Olav 

Shepados Fa Li   Exc.JK 1.JKK CK CERT 
2.BTK (3)  

Ramberg,Nina/Per Olav 

Pembroke 1 
Tisper 1 

Mabel Joy's Ain´t No Mountain   Exc.JK 

1.JKK     
 

Norsk Kennel Klub   

Ålesund 04.05.2013 

Dommer Harsányi, Péter 

Cardigan 6 

Hannhund 3 
Shepados Fa Li   Exc.JK 1.JKK CK CERT 

2.BTK (3)   ramberg,nina/ per olav 
Cardigarden's Greenhouse Rock   Exc.JK 

2.JKK   Momrak,Heidi Engen 

Trafox Storm And Fire   Exc.CHK 1.CHKK 
CK 1.BHK CACIB BIM (4)   

Momrak,Heidi Engen 

Tisper 3 
Cardigarden's Dion C's Melody   Exc.CHK 

1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIR (5)   

Ramberg,Nina/Per Olav 
Gråsiskas Plaska   Exc.CHK 2.CHKK  

Kragset,Andre 

Blåtirans Daisy Dagdrivare   Exc.AK 1.AKK    
Kragset,Andre 

Pembroke 6 

Hannhund 1 

Stompen's Pelle   Exc.CHK 1.CHKK CK 

1.BHK CACIB BIM (4)  

Rranden,Sverre/Kronholm,Eva 
Tisper 5 

Cymar's Chacarell   Exc.AK 1.AKK CK 

CERT 2.BTK R.CACIB (3)  
Tvestad,Hanne 

Cymar's X-mas Gift   Exc.UK 1.UKK CK  

Tvestad,Hanne 
Cymar's Emma   Exc.CHK 1.CHKK CK 

1.BTK CACIB BIR (5)   

Tvestad,Hanne 
Cymar's Fancy Felicity   Exc.AK 2.AKK CK 

R.CERT 3.BTK (2)    

Gwentail's Enya   Exc.AK 3.AKK CK 4.BTK 
(1)  Randen,Sverre/Kronholm,Eva 

 

Hammerfest Og Omegn Hundeklubb   

Hammerfest 11.05.2013 

Dommer Stavarache, Cristian Petre 

Pembroke 1 
Hannhund 1 

Welincha's Lucky Luke   Exc.JK 1.JKK CK 

CERT 1.BHK BIR (4)    
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Norsk Berner Sennenhundklubb   

Narvik-Området 25.05.2013 

Dommer Tast, Harry  

Pembroke 1 
Hannhund 1 

Ryslip Bob's Your Uncle   Exc.CHK 1.CHKK 

CK 1.BHK BIR (4)   
Solberg,Helge 

 

 

Norsk Papillon Og Phalene Klubb   

Bergen Travpark 25.05.2013 

Dommer  Schogol, George 

Pembroke 3 

Hannhund 1 
Leite-gård's Baros   Exc.CHK 1.CHKK CK 

1.BHK BIM (4)   

Serigstad,Jane 
Tispe 1 

Sacaron Up-to-date   Exc.CHK 1.CHKK CK 

1.BTK BIR BIG1 (4)   
Serigstad,Jane 

Akela   Exc.AK 1.AKK    

Serigstad,Jane 
 

Narvik Trekk- Og Brukshundklubb   

Narvik 25.05.2013 

Dommer Vanhoenacker, Roger 

Pembroke 1 

Hannhund 1 

Ryslip Bob's Your Uncle   Exc.CHK 1.CHKK 

CK 1.BHK BIR (4)   

Solberg,Helge 
 

Norsk Miniatyrhund Klubb   

Bergen  26.05.2013 

Dommer Nebojsa, Savicic 

Cardigan 2 

Hannhund 2 
Cardigarden's Hogwarts   Exc.JK 1.JKK CK 

CERT 2.BHK (3)   

sørvik,hilde elisabeth mathisen 
Govannon's All Mighty   Exc.CHK 1.CHKK 

CK 1.BHK BIR (4)   

Sørvik,Hilde Elisabeth Mathisen 
 

Norsk Kennel Klubb   

Drammen 01.06.2013 

Dommer Staunkjær Ole 

Cardigan 18 

Hannhund 11 
Hurricane Cymraeg Ci   Exc.CHK 2.CHKK 

CK CERT 2.BHK R.CACIB (5) 

Sonberg,Christine/Løken,Bjørn Erling 

Kowboy Cymraeg Ci   VG.UK 2.UKK  
Fjelldal,Anina 

Jediknight Cymraeg Ci   Exc.CHK 1.CHKK 

CK 1.BHK CACIB BIM (8)   
Lærum,Elisabeth 

Cardigarden's Footloose Friend  Exc.UK 

1.UKK    
Ekholdt,Hanne Karina 

Lulubelle's Amazing Ambition   Exc.JK 

2.JKK    
All Trade Easy Money   Exc.AK 1.AKK     

Imme's Impressive Blue   VG.AK 2.AKK   

Ruud,Ingvild Angel 
Lafayette Cymraeg Ci   Exc.JK 1.JKK CK 

4.BHK (2)  
Bjarkøy,Silje Kathrine 

Liste Line Aragon   Exc.CHK 3.CHKK CK 

3.BHK (3)    
Liste Line Devil's Daughter   VG.JK 3.JKK    

Tisper 7 

Analog Cc Kind Of Blue   Exc.JK 1.JKK CK 
CERT 2.BTK (5)  

Løken,Bjørn Erling  

Shepados Fa Li   Exc.JK 2.JKK CK R.CERT 
3.BTK (3)  

Ramberg,Nina/Per Olav 

Cardigarden's Dion C's Melody   Exc.CHK 
1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIR (9)  

Ramberg,Nina/Per Olav 

Pembroke 10 

Hannhund 5 

Siggen's Q-per   Exc.JK 1.JKK CK CERT 

2.BHK (0)   
Miltvedt,Synnøve 

Leite-gård's Baros   Exc.CHK 2.CHKK CK 

3.BHK R.CACIB (2)   
Serigstad,Jane 

Antudor Accidentally In Love   Exc.CHK 

1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR (5)  
Wilberg,Rita Tilley 

Cennards Darcy Of Pemberly   Exc.CHK 

3.CHKK CK 4.BHK (1)  
Karlsen,Siv 

Tisper 5 

Sacaron Up-to-date   Exc.CHK 1.CHKK CK 
2.BTK CACIB (3)   

Serigstad,Jane 

Siggen's Queen Of Diamonds   Exc.JK 1.JKK 
CK CERT 1.BTK BIM (4)  

Wilberg,Rita Tilley 
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2013 

CARDIGAN 

 
Hannhund Tispe 

 
1 Govannon's All Mighty 16/4 1 Analog Cc Kind Of Blue 23/5 
2 Jediknight Cymraeg Ci 12/2 2 Cardigarden's Dion C's Melody 21/4 
3 Cardigarden's Found My Nemo 10/3 3 Kashmir Cymraeg Ci 9/3 
4 Blondie's Last Man Standing 8/2 4 Shepados Fa Li 6/2 
5 Gowerston Jazzsinger For Pemca 7/1 5 All Trade Get Your Groove 4/1 
6 Lafayette Cymraeg Ci 6/2 6 Hashfan Linedance Girl 3/1 
7 Black Knight Kasmir Moravia 5/1 7 Imme's One And Only 3/1 
  Hurricane Cymraeg Ci 5/1 8 Imme's Lill Red Ragtop 2/1 
  Jazzmatazz Cymraeg Ci 5/1    

10 Trafox Storm And Fire 4/1    
11 Cardigarden's Footloose Friend 3/1    
 Cardigarden's Hogwarts 3/1    
      
      

      
      

  

2013 

PEMBROKE 
  

 

Hannhund Tispe 
 

1 Antudor Accidentally In Love 33/5 1 Sacaron Up-to-date 19/5 
2 Arjen 19/5 2 Siggen's Queen Of Diamonds 18/4 
3 Leite-gård's Baros 16/4 3 Astra 14/5 
4 Stompen's Pelle 13/4  Siggen's Queen Of Spades 14/3 
5 Cymar's Dashing Daniel 8/2 5 Akela 11/4 
 Ryslip Bob's Your Uncle 8/2 6 Wee-folk's Before The Dawn 10/3 
7 Cymar's Daydreaming Diego 7/2 7 Annline's Go-go Girl 8/2 
8 Mabel Joy's Shop Around 6/2 8 Stompen's Pamela 7/2 
9 Benfro's Nipper 5/2 9 Siggen's Jolene 6/1 

10 Andy Capp 3/1 10 Cymar's Emma 5/1 
 Siggen's Quartz 3/1 11 Annwn's Zita 4/1 
 Siggen's Q-Per 3/1 12 Cymar's Chacarell 3/1 
 Benfro's King In Red And Gold 3/1 13 Abby Rødmaske 2/1 
 Bojojamile Bring It On 3/1  Anna Av Kleve 2/1 

14 Cennards Darcy Of Pemberly     1/1  Cymar's Fancy Felicity 2/1 
   16 Gwentail's Enya 1/1 
    Siggen's Bess 1/1 



 

     B-ECONOMIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Returadresse:    

NORSK WELSH CORGI  KLUBB 

Postboks 5239  Majorstua 

NO-0303 Oslo 


