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MEDLEMSBLAD FOR 
NORSK WELSH CORGI KLUBB 

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  
 
Formann: Ingrid Prytz Ohm  
  52762049 (p) 91714996 (m) 
  alltrade@hesbynett.no 

Sekretær: Anne Ingebrigtsen   
22692208 (p) 90175026 (m) 
 annecito@online.no 

Kasserer: Eva Kronholm 
  63980209(p) 90618268(m) 
  sranden@online.no 

Nestformann  Vigdis Løken 
og styrets repr. 63955252(p) 95052462(m) 
i Corgipost: vigdis.loken@c2i.net 

Styremedlem:  Ulf Egil Hansen  
  22158332(p) 91832012 (m) 
  uegilhan@online.no  

Varamedlem:  Åse Myrvold 95197250 (m) 
  finnmyrv@online.no  

Varamedlem: Knut Wilberg  91199158 (m) 
 
REDAKSJONSKOMITE: corgipost@corgi.no 
         Richard Gjersøe:    64933830 / 41322590 

       Mimmi Engen Momrak: 35041218 / 47672078  
           Elisabeth Wettre:   93808522  
               
KONTAKTPERSONER: 
Trøndelag: Åse Myrvold  95197250 
Sørlandet: Anne Christoffersen 41633583 
Vestlandet: Ingrid Prytz Ohm  91714996 
 
VALPEFORMIDLER: Ragnhild A.Vig  61171062 / 99618444 

     rastri@online.no 
 
 

 

       CORGIPOST 

kommer ut med  
4 nummer i året 

 
Ca.  Februar 

Juni 
September 
Desember 

 
Neste manusfrist: 

1. feb. 09 
 
 

Manusadresse er: 
 

Richard Gjersøe 
Skansevn. 1B 

1445 Heer 
e-post: 

corgipost@corgi.no 
 
 

ANNONSEPRISER: 
 

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

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

 
KLUBBENS  

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

Klubbens adresse er: NWCK, Postboks 5239  Majorstua, N-0303 Oslo 
Organisasjonsnummer: 981 233 220.  Bankgiro konto: 0530 2884880    

e-post: welsh.corgi@klubb.nkk.no 
Medlemskap koster kr 390,-inkl. medlemskap i NKK 
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Nå går det sannelig mot slutten av 2008, og jeg skjønner ikke hvor tiden har 
blitt av! Årets siste hundebegivenhet for vår del var Norsk Vinnerutstilling på 
Hamar og det ble som vanlig trivelig både rundt raseringen og på 
”julebordet” etterpå. Det var jo stusselig at Corgirasene ble bedømt i 
forskjellige ringer og til så forskjellige tider som i år, og jeg håper at vi ikke 
får for mange slike utstillinger. 
Vemodig er det jo at det var siste året i Vikingskipet – den første 
Internasjonale utstillingen Per Morten og jeg stilte Cardigan på var akkurat 
på den første NKK Hamar i 1994! 
Nå skal vi møtes i Lillestrøm i 2009 men da håper jeg at klubben får sjansen 
til å gjenoppta den gamle tradisjonen med ekte julebord i forbindelse med 
vinnerutstillingshelgen. 
 
Her på gården venter vi valper på selveste juleaften, men vel så spennende 
adventsprosjekt er de 10 drektige Limusinkvigene som ankom i går kveld, 
den 1. desember. Med en stambok som ble lukket i 1886 er dette er 
kvegrase med lang historie og mange tradisjoner, som i våre dager utmerker 
seg som en av de fremste kjøttprodusenten. Kanskje det blir sjanse for 
corgiene å få prøve seg på litt gjeterhundarbeid med tid og stunder, men 
nykommerne skal nok få god tid til å finne seg til rette først! 
 
Jeg håper dere alle får en fredelig adventstid og en god julefeiring, så 
snakkes vi i det nye året. 
 
Ingrid 
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I skrivende stund er det hektisk i redaksjonen. Vår faste redaktør og sjef ved 
tastaturet, Richard Gjersøe ble brått syk og lagt inn på sykehus.  
Heldigvis går det bra med Richard, mange gode tanker og ønsker om god 
bedring sendes han fra alle corgivenner. 
 
Og her sitter jeg, lettere oppkavet, og skal etter beste evne prøve å fylle inn 
for Richard. Jeg sier det som det er; jeg har aldri gjort dette før, så jeg håper 
å bli tilgitt hvis ikke alt er helt optimalt. Med litt hjelp håper jeg å få det til. 
(Hvis du ikke har fått Corgiposten før jul, så har det gått skjeis!!) 
 
 I 2008 har det vært en økende etterspørsel etter Corgi-rasene, noe som  
er veldig hyggelig. Og stadig flere kjenner igjen en corgi når de ser en;-) 
  Cardigan har vært veldig på fremmarsj på utstillinger. For bare snaue to år 
siden så man sjelden mer enn to-tre stykker i ringen. Nå i høst gikk ikke 
mindre enn 18 stykker i ringen på samme dag, riktig nok fordelt på to 
forskjellige utstillinger, men dog!!  Det er moro at det blir flere☺. 
Pembrokene gjør lykke i ringen så det suser, les Rita`s rapport fra 
Vikingskipet. 
 
I går falt 15 pene cm nysnø. Mot kvelden sank temperaturen, og i skrivende 
stund har vi minus 16 grader, full sol og et gnistrende flott vintervær. Naturen 
har pyntet seg til jul. Måtte vi bare få beholde det slik til julen kommer!  
 
På vegne av redaksjonen ønsker jeg dere alle en riktig  
GOD JUL og GODT NYTT ÅR. 
 
For redaksjonen: Mimmi Engen Momrak  
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Hei alle sammen, 
 
 og koselig førjulstid! 
Selv om Corgipost er hovedorganet for informasjon til klubbens 
medlemmer, er det viktig å ha en informativ og oppdatert 
hjemmeside. Det er nå gjort skriftlig avtale med webmaster, denne 
avtalen omhandler alt fra layout til oppdateringer.  
Utstillingsresultater vil bli lagt ut etter at de er offentliggjort på 
DogWeb. Andre oppdateringer vil bli tatt jevnlig, og vi gjør dere 
oppmerksom på at ting kan ta litt tid.  Det er tidkrevende både å 
formatere bilder og bearbeide stoff som skal inn. 
Avtale vedr lageret hos Løkens er også skrevet og underskrevet.  I 
tillegg er det også tegnet forsikring på det som oppbevares der. Nå 
oppbevares også de gamle kritikkene og premielistene der.  
 Ellen Bjerkås har sagt ja til å komme på et medlemsmøte og holde et 
foredrag om øyesykdommer på corgi.  Dette blir både spennende og 
lærerikt, og vi håper mange vil sette av tid og komme. Dato for møtet 
er 18 februar, og det vil bli avholdt i NKKs lokaler. 
 Planlegging av en helseundersøkelse er også i gang.  Dette arbeidet 
er helt på begynnelsesstadiet, og vi kommer nærmere tilbake med 
mer info seinere.  
Årsmøtet er satt til 28 mars, og vi minner om fristene for innsendelse 
av saker og forslag til kandidater til verv. (se annet sted i corgipost). 
Tilslutt vil vi ønske dere alle en riktig koselig, God jul og et godt 
nyttår. 
 
 
Vigdis 

 

STYRET INFORMERER 
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                                i NORSK WELSH CORGI KLUBB     
lørdag 28. mars 2009 kl. 18.00 

sted: Tårnåsen Aktivitetssenter, mellom Kolbotn og Oslo 
DAGSORDEN: 
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 2. Valg av møteleder. 
 3. Valg av referent og 2 til å undertegne protokollen. 
 4. Valg av tellekorps 
 5. Årsberetning 2008. 
 6. Regnskap 2008 med revisors beretning 
 7. Forslag til budsjett for 2009 
 8. Kontingent for 2010. Forslag kr. 250,-. 
 9. Innkomne forslag fra medlemmene. Frist 1.1.2009. 
 10. Innkomne forslag fra styret.  
 11. Valg: 
      Formann:    Ingrid P. Ohm  - ikke på valg 
      Styremedlem:  Vigdis Løken - ikke på valg 
      Styremedlem:  Ulf Egil Hansen - ikke på valg 
      Styremedlem:  Anne Ingebrigtsen - på valg  for 2 år 
      Styremedlem:  Eva Kronholm - på valg for 2 år 

 1. varamedlem: Åse Myrvold - på valg for 1 år 
      2. varamedl:      Knut Wilberg - på valg for 1 år 
  
   Revisorer            
 
for 1 år: John-Per Haugstad  
          
Ragnhild Vig, varamedlem 
     
Redaksjonskomité: Richard Gjersøe - på valg for 2 år 
             Mimmi E. Momrak - ikke på valg 
             Elisabeth Wettre - ikke på valg  

   Valgkomité for 1 år: Siri Alnæs,  
             Leif-Herman Wilberg 
             Hanne Lystad 
                  varamedlem: Anne Christoffersen   
 
Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2009 

STYRET   
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INFO VEDR. ÅRBOKEN!!!! 

Nå kommer den snart! 
 

Arbeidet med Årboken er gjenopptatt, og planlegging av 
utgivelsen er i gang! 

I den forbindelse vil vi minne om at det fremdeles er tid og 
mulighet til å sende inn bilder og stamtavler til boken.  Hvis det 
er ønskelig er det også muligheter for å endre tidligere innsendt 

materiale(for eksempel titler etc).  
Ny frist for innsendelse av materialet er 01.02.2009 

Materialet sendes til Ingrid Prytz Ohm, e-mail:  
alltrade@hesbynett.no 

 
 
 
 

 
 

 
VALPESHOW FOR ALLE RASER  
SØNDAG 1. MARS 2009. 
  
Norsk Myndeklubb, Arbeidsutvalget for Skotsk 
Hjortehund avholder valpeshow for alle raser søndag 1. mars 2009. 
 
Utstillingssted er Solberghallen, like utenfor Drammen. 
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DOMMERKONFERANSE FOR DE TO  
CORGI-RASENE LØRDAG 23.OKTOBER 
 
Det er et stort løft for en liten klubb å skulle arrangere en 
dommerkonferanse.  Men som ansvarlig for rasene, er det 
også raseklubbenes plikt og ansvar å gjennomføre slike 
konferanser med mellomrom.  
 
Før en slik konferanse kan annonseres, så må klubben ha klar 
rasekompendier, også et løft både økonomisk og 
arbeidsmessig.  Heldigvis lot de amerikanske klubbene oss 
kjøpe og oversette deres utmerkede kompendier, noe som 
sparte oss for en masse arbeid.  
 
Det er ikke lett å finne en helg 
hvor dommere på vår rase er 
ledige.  Det arrangeres 
utstillinger hver helg noe steds og 
norske dommere er mye i ilden.  
Så det var med stor spenning vi 
ventet på påmeldinger.  Det ble 
nesten rekord frammøte, med 17 
stykker pluss våre egne som 
også var med i ulike funksjoner. 
 
Ingrid Ohm hadde nedlagt en masse arbeid i en flott power 
point presentasjon som gikk gjennom cardigan standarden i 
detalj, selv sto jeg for gjennomgangen av pembroke på samme 
vis.   
 
Etter lunsj var det praktisk 
gjennomgang av hunder utendørs, 
under ledelse av Leif Herman 
Wilberg.  Både dommere og hunder 
ble delt inn i 3 grupper, og så ble det 
”stasjons”-hands-on.  Det var helt 
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fantastisk sporty  av våre medlemmer å stille 
opp med så mange hunder, slik at de 
frammøtte dommerne fikk sett et vidt spekter 
av både cardigan og pembroke, til sammen 
noen og tyve hunder.  Etter gruppevis 
gjennomgang av samtlige hunder ute ble 3 
hunder fra hver stasjon valgt ut til nærmere 
gjennomgang innendørs.  
 

Dommerne ble møtt med 
kaffe og hjemmebakte kaker 
av Rita og Synnøve da de 
kom om morgenen.  De sto 
også for servering av pizza og  
mineralvann til lunsj, men 
måtte holde til i naborommet 
og fikk ikke ta del i 
konferansen.   

 
Mange av eierne skulle nok 
gjerne ha likt å være til stede 
og høre hva de tilstedeværende 
sa om deres hunder, men det 
var besluttet på forhånd at det 
ikke skulle gis anledning til det, 
slik at diskusjonen kunne gå 
friere.   
 
 
 
Men på den annen side skulle vi gjerne kunne tilby noe 
lignende til våre medlemmer. Ingrid og jeg var enige om at vi 
gjerne ville få brukt våre presentasjoner minst én gang til, for å 
utnytte arbeidet som var nedlagt,  så vi vil henstille til styret å 
vedta en lignende gjennomgang av standarden og rasenes 
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anatomi for medlemmene.  Da håper vi at folk stiller like sporty 
opp med hunder å se nærmere på. 
 
Det er alltid hyggelig å få ros, og alle tre som sto for 
gjennomføringen har møtt bare fornøyde deltagere og fått så 
mye gode tilbakemeldinger at vi snart begynner å tro på det.  
Men en stor del av rosen går tilbake til hunde-eierne, som er 
sporty nok til å stille opp.  Det er flotte folk i klubben vår! 
 
Anne Indergaard 
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Medlemsmøte med tema: 
 

Øyensykdommer hos corgirasene  
ved 

Ellen Bjerkås, DVM PhD Dipl ECVO 
 
 

Sted NKKs lokaler på Bryn, onsdag 18 februar 
kl.19.00. 

 
 

Ellen Bjerkås er vår største spesialist på 
øyendiagnoser hos hund, og har alltid hatt en egen 

interesse for våre raser. 
Vi håper at så mange som mulig, både oppdrettere 
og medlemmer ellers, kan komme til en trivelig og 

lærerik kveld. 
 

Det vil bli servert kveldsmat etter foredraget. 
 
 

Vel møtt! 
 

Styret. 
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Nytt fra Trøndelag 

 
 
 
Ja så nærmer julen seg igjen og det har gått lang tid siden forrige 
rapport fra Trøndelag.. 
 
I skrivende stund har snøen lagt et lyst og rent teppe over landskapet 
og vi kan gå inn i adventstiden med den rette stemningen og 
forventningen. 
 
Dette er siste gang jeg forfatter under denne overskriften. Tidlig i vår 
gav jeg beskjed til styret om at jeg ønsket avløsning fra vervet som 
kontaktperson fordi jeg føler at tiden ikke strekker til og fordi jeg 
synes det er tungvindt å bo såpass langt unna byen hvor de fleste 
aktivitetene helst skal finne sted. Nå har Åse Myrvold sagt seg villig 
til å ta over oppgaven – og hun har alt bedt inn til julebord på nyåret. 
 
Jeg benytter anledningen til å takke for meg og ønsker Åse lykke til 
som kontaktperson. 
 
Ønsker alle ei riktig god jul og et framgangsrikt nytt år! 
 
Hilsen Hanne 
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   KENNEL ALL TRADE 
           WELSH CORGI CARDIGAN 
                                & BORDER COLLIE 

 

 
 

Am Ch Can Ch Sv Ch N Ch NordV-07 NV-08 
Shadowalk Trademark ROM Gold 

(Ch Shadowalk Make Way For Morgan x Ch Shadowalk Vashon 
Jetsetter) 

 
Etter at TM kom til oss i november 2007 har hann sjarmert seg 
rett inn i familien! Flere trivelige valpekull har det også blitt født 
etter han i Norge og Sverige, og vi gleder oss til å følge disse 
videre. 
 
 

Vi ønsker alle corgivenner en god jul 
og ett godt nytt år! 

Ingrid Prytz Ohm & Per Morten Aarak 
Vatne 

5578 Nedre Vats 
 

www.alltrade.no 
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KENNEL ALL TRADE 
WELSH CORGI CARDIGAN 

& BORDER COLLIE 

 

Nuch Yardican Black Knight 
(Joseter Doublewood x UK CH Yardican Diamond Drop) 

 
I 2008 var det også Barney sin tur å vise seg både i 

utstillingsringen og som avlshanne.  
 

Han har avkom som har tatt cert/titler fra juniorklassene i Norge, 
Sverige, Danmark og Tyskland. Avslutningen på året var 

fenomenal, på Stord HK ble Barney BIR og BIG1 for og BIR, BIG 
og BISvalp for hans sønn All Trade Vamp! 

 
 

 
 

Ingrid Prytz Ohm & Per Morten Aarak 
Vatne 

5578 Nedre Vats 
 

www.alltrade.no 
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KENNEL ALL TRADE 
WELSH CORGI CARDIGAN, SKYE TERRIER 

& BORDER COLLIE 
 

I 2008 har vi importert : 
Am CH Phi Vestavia Cameron Brig fra USA 
Jazenta Joy fra Irland 
 
Eksportert: 
All Trade Kama Sutra til USA 
All Trade Upper Crust til USA 
All Trade Up To No Good til USA 
All Trade Undercover til Danmark 
All Trade Ragtime til Sverige 
All Trade Sugar n Spice til Sverige 
 
Nye Champions: 
Shadowalk Trademark Norsk Utstillingschampion NV-08 
Phi Vestavia Cameron Brig Norsk Utstillingschampion NV-08 
Yardican Black Knight Norsk Utstillinsgchampion 
Yardican Glorious Norsk Utstillingschampion 
All Trade Quit Or Double Norsk Utstillingschampion 
All Trade Minnie The Moocher Luxemburg, Belgisk, Nederlandsk 
og Internasjonal Champion 
All Trade Lasting Impression Belgisk, Luxemburg og Internasjonal 
Champion 
 
Og Border Collie Int Ag Ch All Trade Elvis ble Svensk Mester i 
agility stor…. 
 

 
 
 

Ingrid Prytz Ohm & Per Morten Aarak 
Vatne 

5578 Nedre Vats 

www.alltrade.no 
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BORGATUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  
  

Foto: G.H. 2005 

      

 Med Maren og Twiggy (Borgatun’s Audrey), 
 begge født siste halvår 1995 – ønsker vi 

dere alle 
 

GOD JUL 
OG 

GODT NYTT ÅR. 
 

Grete og Olav Hedne,Herumvn. 12, 1430 Ås. 
 

Tlf.:  64 94 10 83  -  
 E-post:  ghedne@online.no eller ohedne@online.no. 
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Kennel Siggen 
Welsh Corgi Pembroke 

 

 
 

NV-08, N.US.CH. SIGGEN’S YASSIR 
 

Vi gratulerer Yassir med sin amerikanske championtittel og ønsker han 
velkommen hjem. Fantastisk at han på sin første utstilling i Norge på 

halvannet år blir beste hannhund og får tittelen NV-08. 
 

 
Rita Tilley og Leif-Herman Wilberg 

 
Blåkollstubben 27,Postboks144, N-1921 Sørumsand , Norge 

 
Tlf. +47: 63826117, 97027566, 90084320 

 
 
 

Mail: kesiggen@online.no      www.kennelsiggen.com 
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Kennel Siggen 
Welsh Corgi Pembroke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NV-07,SV-08, ENGELSK CH. SIGGEN’S DOFFEN 
 

En stor takk til Kevin Dover som førte Doffen frem til engelsk 
championtittel. Nå håper vi Doffen får riktig mange pene stumphalebarn i 

England. 

 
 

Rita Tilley og Leif-Herman Wilberg 
 

Blåkollstubben 27,Postboks144, N-1921 Sørumsand , Norge 
 

Tlf. +47: 63826117, 97027566, 90084320 
 
 
 

Mail: kesiggen@online.no      www.kennelsiggen.com 
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Kennel Siggen 
 

Welsh Corgi Pembroke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SV-08, AUST.S.CH. WW-08 CUUCHIN BORN TO ENCHANT 
 

Vi er stolte over å presentere vår siste verdensvinner “Nissa” og syntes det 
var ekstra moro at oppdretteren Joyce Wheeler som var kommet helt fra 

Australia, fikk oppleve dette store øyeblikket i Stockholm. 
 

Rita Tilley og Leif-Herman Wilberg 
 

Blåkollstubben 27,Postboks144, N-1921 Sørumsand , Norge 
 

Tlf. +47: 63826117, 97027566, 90084320 
 

Mail: kesiggen@online.no      www.kennelsiggen.com 
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Kennel Siggen 
Welsh Corgi Pembroke 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                US.CH. NEBRIOWA COOL HAAN 

 
Vi ønsker vår nye amerikanske import velkommen til Norge.Våre 

hannhunder står til avlstjeneste for passende tisper. 
 

Rita Tilley og Leif-Herman Wilberg 
 

Blåkollstubben 27,Postboks144, N-1921 Sørumsand , Norge 
 

Tlf. +47: 63826117, 97027566, 90084320 
 
Mail: kesiggen@online.no      www.kennelsiggen.com 
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Kennel Siggen 
Welsh Corgi Pembroke 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SIGGEN’S ELLE VILLE 
 
Vi gratulerer Elle Ville med 2 cert fra juniorklasse og at hun kvalifiserte 
seg til Cruft 2009.  

 
Vi vil også gratulere kullsøsknene Siggen’s Ferdinand og Fanny med 

certene på Norsk Vinnerutstilling 2008, også fra juniorklasse. 
 
 

Rita Tilley og Leif-Herman Wilberg 
 

Blåkollstubben 27,Postboks144, N-1921 Sørumsand , Norge 
 

Tlf. +47: 63826117, 97027566, 90084320 
 

Mail: kesiggen@online.no   www.kennelsiggen. 
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  Kennel Siggen 

Welsh Corgi Pembroke 
 

 
 
 
                    VÅR YNGSTE STJERNE OG BIS-VALP:  SIGGEN’S HAZEL 

 
    Vi har valper leilighetsvis til salgs. 

    

VI ØNSKER ALLE VI ØNSKER ALLE VI ØNSKER ALLE VI ØNSKER ALLE CORGIPOSTS LESERE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!CORGIPOSTS LESERE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!CORGIPOSTS LESERE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!CORGIPOSTS LESERE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!    

 
Rita Tilley og Leif-Herman Wilberg 

 
Blåkollstubben 27,Postboks144, N-1921 Sørumsand , Norge 

 
Tlf. +47: 63826117, 97027566, 90084320 

 
Mail: kesiggen@online.no      www.kennelsiggen.com    
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VIKINGSKIPET  
 

for siste gang i november. 
AV RITA TILLEY WILBERG 

 
Norsk Kennel Klubs årlige avslutningsutstilling har vært i Vikingskipet på 
Hamar siden Olympiaden i 1994. Etter hvert har denne utstillingen vokst 
slik at 5500 hunder måtte fordeles på tre dager og enda var det trangt i 
hallen. Hovedstyret i kennelklubben har derfor bestemt at fra 2009 skal 
utstillingen legges til den nye flotte varemessen på Lillestrøm. En annen 
tradisjon som også forsvinner fra Hamar er Årets Vinnergalla og 
Veterangalla som er blitt avholdt på lørdagskvelden i Hamars kulturhus. 
 

 
 

STEMNINGSBILDE FRA VIKINGSKIPET - TAKK FOR OSS! 
 
Det var derfor en verdig avslutning på Hamar at en lang utstillingskarriere 
toppet seg for Otreks Only in My Dreams ”Nelly” ved at hun 13 år gammel 
vant Veterangallaen og ble Veteran of Veterans. Dommer var NKKs 
tidligere formann Eivind Mjærum. 
Men ”Nelly” ga seg ikke med det, neste dag ble hun best i rasen av 30 
pembroke for amerikanske Patti Widick Neale. 
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Det kan virke som et lite positivt tegn for rasen at en veteran blir best, men 
på Hamar fikk vi oppleve at det ikke var noe galt med etterveksten hos 
pembrokene. Begge certene i rasen på Norsk Vinnerutstilling 2008 gikk 
nemlig til to kullsøsken bare 9 måneder gamle. Hannhundcertet gikk til 
Siggen’s Ferdinand, eier Tore Setsaas og tispecertet til Siggen’s Fanny, 
eier Siw E.Carlsen. Begge disse eierne har hatt corgi i mer enn tyve år, 
men har vært lite å se i utstillingsringen de siste årene. Derfor er det ekstra 
moro å ønske dem velkommen tilbake med ungt blod. 
Morsomt var det å se at neste generasjon Setsaas også hadde valgt 
samme rase som foreldrene. 
 

 
 

VÅR REVISOR STILLER UT SIN CHAMPIONTISPE ”BETTY” SOM  FÅR CK. 
 
Synnøve Miltvedt hadde dagen hos pembrokene som eier av både BIR 
”Nelly” og nest beste tispe, champion Siggen’s Ayla. 
Beste hannhund ble champion Siggen’s Yassir, nettopp hjemkommet fra 
USA med amerikansk championtittel i bagasjen. 
 
Vi hadde besøk av Kevin Dover, en av Englands fremste corgipersoner, 
både innen cardigan og pembroke, i Vikingskipet. Han har handlet Siggen’s 
Doffen til å bli den første utenlandske stumphale-championen i England. 
Nå viste han blant annet frem Doffens far, Yassir, til best i motsatt kjønn. 
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Men han holdt også et lite kurs om hvordan vi skal forberede hundene våre 
til utstillingsringen. Han tok for seg mange av hundene rundt ringen, satte 
dem på bordet og klippet negler, hår under poter, fjernet tannstein og 
gredde og børstet opp hundene til de så ut som de skulle gå på ball alle 
sammen. Her var intet overlatt til tilfeldighetene. 
Det var mange nyttige tips å hente for de fleste av oss som sto rundt og så 
på - og veldig artig å se hvordan en proff. handler jobber før han skal inn i 
ringen med en hund. 
 

 
 

KENNEL SIGGENS OPPDRETTERKLASSE SOM FIKK HEDERSPREMIE 
 
Cardiganbedømmelsen hadde gått i en annen ring tidligere på dagen. De 
ble dømt av Guido Vandoni - og Ingrid Prytz Ohm hadde blitt best med sine 
hunder. 
 
Men cardiganfolket hadde ventet for å være med på det store fellesbordet 
og den matorgien vi i steller i stand etter at årets siste utstilling er over. Alle 
som kan, tar med seg noe. Husk det til neste år på Lillestrøm! 
I år som tidligere, bugnet det av spesialiteter fra hele landet. Og et slikt 
måltid blir alltid avsluttet med noe hjemmebakt. Takk til dere som var med 
og bidro med mat og drikke, takk til alle som spiste opp maten og var med 
på å gjøre dette til en festavslutning. Dette har blitt en flott sosial samling. 
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hvor latteren sitter løst og hvor resultatene allerede er glemt og alle kan 
glede seg til neste år hvor nye utstillinger gir nye kort og nye sjanser! 

 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------             
Har du flotte corgibilder? 
 
Styret skal med god hjelp av Liv Rannei Heldal lage noen nye postere som vi kan bruke for 
å reklamere for de flotte rasene våre. Temaet for posterne skal være arbeidende corgier, og 
vi trenger bilder av corgier som går lydighet, agility, spor med mer, og selvfølgelig corgier 
som gjeter. 
 
Bilder, helst i høy oppløsning, sendes Ingrid på alltrade@hesbynett.no 
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BISBISBISBIS----Veteran ble: Veteran ble: Veteran ble: Veteran ble:     
    

    

    
MultiMultiMultiMulti----champion Otreks Only in My Dreams champion Otreks Only in My Dreams champion Otreks Only in My Dreams champion Otreks Only in My Dreams , her , her , her , her med matmor Synnøve med matmor Synnøve med matmor Synnøve med matmor Synnøve 

Miltvedt, dommer Eivind Mjærum og den Miltvedt, dommer Eivind Mjærum og den Miltvedt, dommer Eivind Mjærum og den Miltvedt, dommer Eivind Mjærum og den andreandreandreandre bis bis bis bis----finalistenfinalistenfinalistenfinalisten....    
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Hva dommeren ser etter i ringen.    
 
Det finnes mange gamle” ringrever” i klubben som kjenner dette emnet ut og inn, men nå 
har det kommet mange nye medlemmer, så til glede og nytte for nykommerne både i og 
utenfor ringen, bringer vi et intervju med Olav Hedne. Han har vært formann i Corgiklubben 
og begynte sin dommerutdannelse med dommerelevkurs i 1976 og dømmer nå de fleste 
rasene i gruppe 5. 
 
Hva er først og fremst formålet med utstillinger? 
 
Det var, og Olav understreker var, i hvert fall tosidig. Det ene var at det var ment som en 
hjelp til oppdrettere for å få frem raseegenskapene. Det var mer den kontinentale delen av 
utstillinger.  
I England la de mer vekt på show. Dette har mer og mer smeltet sammen. I hvilken grad det 
er til det ene eller til det andre, skal være meg usagt Men jeg tror nok at utstillingen har en 
viss betydning for å holde seg mest mulig innen den gjeldende rasestandard. Men klart; 
oppdrettere fester seg ved type-egenskaper som de liker. Da kan vi få ulike typer. 
 
Er det forskjell fra land til land hvordan de vektlegger rasestandarden?  
 
Vi har hatt en stor diskusjon om amerikanske typer på en del raser, som har gått så langt at 
vi har fått en egen rase med utgangspunkt i en annen rase, så som Amerikansk Cocker 
Spaniel og  
Amerikansk Akita. Men med den globalisering vi har nå, og med den større utveksling vi har 
av dommere og utstillere fra hele verden, så har jeg tro på det blir mer av en 
sammensmeltning og mer ensartet.  Det er i hvert fall håp om det.  
Globaliseringen gjør sitt til at utviklingen trolig går i retning av mer ensartete raser, og 
dommerne lærer av hverandre, på godt og vondt.  
 
Er det store meningsforskjeller ute og går når det gjelder corgirasene? 
 
Tror ikke vi har store meningsforskjeller. Det som er problemet er at vi skal lete lenge etter 
en corgi som er helt etter rasestandard når det gjelder størrelse og vekt, spesielt hos 
pembroke.  De er blitt for store!   
        
Hva er det første du ser etter når utstiller kommer inn i ringen med hunden?  
 
Da tror jeg at jeg skal gå 30 år tilbake i tid, og fortelle om første gangen jeg gikk i ringen 
som dommerelev. Det var for en av NKKs nestorer som het Olav Roig. Han sa før vi 
begynte; ”den dommeren som ikke i løpet av de første ti sekundene har gjort seg opp en 
mening om det individet som kommer inn, han har ikke noe å gjøre i en ring som 
utstillingsdommer”! 
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Det er jo satt litt på spissen, humrer Olav, men man danner seg fort et bilde av individet; 
farge, type, størrelse, konstruksjon, alt dette ser man relativt fort.  
For meg er de funksjonelle egenskapene veldig viktige. Det er noe av det første som jeg 
legger merke til.  Gode vinkler har mye å si, eksempelvis må hunden ha en godt tilbakelagt 
skulder, er den for rett i fronten vil bevegelsene bli hemmet av det.   
  
Er fronten for dyp, slik at brystkassen slår i bakken, så er jo ikke det bra for en pembroke 
som skal kunne bevege seg i terrenget. Hunden må være riktig sammensatt slik at den kan 
gjøre jobben den er tiltenkt.  Det bildet som jeg danner meg etter første runde i ringen er 
nokså avgjørende.  
Når det gjelder å gi premiegrad, så kan det gå mer på den informasjon som jeg får når 
hunden står på bordet.  Da kjenner jeg om det jeg har sett i bevegelse stemmer med det jeg 
kan kjenne når jeg tar på hunden. På bordet kan jeg konstatere om det er riktig eller galt det 
bildet jeg har dannet meg. 
 Det er avgjørende å kunne få ta i hunden. Jeg opplevde å dømme en stor rase, navn ikke 
nevnt, hvor en hund så fantastisk ut. Men da jeg tok i den, så fantes det nesten ikke lår 
under pelsen. Den var bare skinn og bein! I tillegg hadde den fremskutt skulder, og var 
ganske utypisk. Men det så man ikke under pelsen. Hunden ble nullet ut, til forvirring for de 
som stod ringside. De så jo ikke det jeg kjente! 
 
Videre ser jeg på disse mer estetiske egenskapene som øyefarge, ørestilling, haleføring 
osv. Slike ting som ikke har så mye med den funksjonelle delen å gjøre, men som går mer 
på estetikk. 
 
Og så er det en ting som ikke er uvesentlig, det er hvordan hunden blir vist!  Det er ingen 
sak å ødelegge en hund i ringen for en dommer! Det har vært en tendens til at utstiller går 
for fort med hunden, men det er jo ikke noen travkonkurranse! Særlig nybegynnere gjør ofte 
feilen å gå for fort.   
Man må kunne vise hunden i et passe tempo, den skal kunne stå på bordet, være villig til å 
vise tenner osv. Det går på handling, det går på oppdragelse. Hvis ikke de tingene der er på 
plass, så har man et problem. Da kan man få en annen farge på sløyfen! 
 
 For meg er det ikke så viktig at hunden står oppstilt hele tiden mens kritikken skrives, jeg 
ser mer hvordan hunden er konstruert under bevegelse. 
En annen ting, sier Olav, og blir litt intens i stemmen; det hender at en utstiller ikke tar 
hensyn til de andre, at han stiller seg foran de andre i stedet for å finne sin plass. Det slår 
ikke positivt ut for den hunden han fører!! 
 
Det er viktig, er at du møter med hunden i søndagspuss. Hunden skal være ren og velstelt. 
Jeg har opplevd å få en hund på bordet som stinket fjøs (ikke av corgirasene), og var så 
skitten at jeg knapt klarte å ta i den. Den fikk gul sløyfe, men kunne ha fått ck!  
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Hvis du står igjen med to veldig gode hunder, hva kan avgjøre i tvilstilfeller?  
 
Vi har kanskje vært borte i det allerede, mange av de tingene vi har snakket om kan spille 
inn. Men for å komme med et eksempel; hvis man står med to hunder, hvor den ene har litt 
feil ørestilling, og den andre har litt for lang lend, så velger jeg hunden med feil ørestilling 
som vinner. Fordi gal ørestilling ikke har noen betydning for hundens bevegelser, mens 
derimot en for lang lend kan være negativt for et godt bevegelsesmønster. Det er jo en 
brukshund vi har. For meg kommer det funksjonelle først.  
 
Er det noe forskjell på det du ser etter eller vektlegger hos pembroke og cardigan? 
 
Etter kuperingsforbudet i 1988 er det viktig at man vektlegger de typiske egenskapene mye 
sterkere hos hver av rasene for at de ikke skulle bli like. Tidligere var det ikke så nøye om 
man hadde en cardigan som var litt pem-like.  
Men etter at vi fikk den lange halen, så må man skille mellom rasene ut i fra at de skal være 
mer typisk både i hodet og kroppsbygning for at du skal se at dette er en cardigan. Man kan 
se tilfeller av pembroke som har fallende kryss og hengende hale, det er ikke typisk for en 
pembroke, det er mer typisk for en cardigan. Det som skiller mest er at cardigan har 
kraftigere hode, runde ører. En pembroke med runde ører var tidligere en dødssynd for 
engelske dommere. Og for meg kan en pembroke med cardigankryss ikke tolereres. Ellers 
er jo kroppsbygning og det hele relativt likt bortsett fra at cardigan har mer avrunda former i 
bryst og kryss, mer flyt i fra nakken, ryggen og bakover, mens hos pembroke er alt litt mer 
kantete.  
Her kommer opprinnelsen til cardigan og pembroke til uttrykk gjennom at cardigan har 
dachshund-aner i sitt opphav, mens hos pembrokens aner finner vi spisshunder.  
 
Kan kritikken fra utstillinger være et hjelpemiddel for en oppdretter i avlssammenheng? 
 
Olav humrer litt og sier at det kommer an på kritikken: En av tispene her i huset kom en 
gang hjem med følgende kritikk:  Kom, så og vant! 
 Definitivt en positiv kritikk, om enn ikke så informativ☺ 
Men jo, det har vært et tema at kritikkene kunne være mer detaljerte og informative.  
 
Så for å snu litt på flisa, kan man si at en høyt premiert hund er et uttrykk for en god 
avlshund? 
 
Nei, sier Olav kontant. Det er noe som heter gener! Og de kan vi ikke se på hunden! Det 
ligger mye mer bak dette som vi ikke vet noe om. 
 
Dommeren kan bare bedømme det han ser der og da. 
 
Tusen takk til Olav Hedne.                           
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NKK Forskningsforum Hund 2008 
 
 
Onsdag 15. Oktober var det tid for det årlige  
NKK (Norsk Kennel Klub) Forskningsforum 
Hund.  
NKK Forskningsforum er et snart 20 år gammelt nært  
samarbeid mellom NKK og Forskningsforumene. På  
miniseminaret blir siste forskningsnytt om hund presentert. 
 
I år fant begivenheten sted i Fellesauditoriet på  
Norges Veterinærhøgskole. Auditoriet var mer eller mindre  
fullsatt og det var flere som ønsket å komme enn det var plass til. 
Temaene i år spente vidt. Det var foredrag om bl.a. antibiotikabruk 
og resistens, atferdsutvikling hos valp, hofteleddsdysplasi og tidlig 
valpedød. Det var også utdeling av midler fra Dyrlege Smidts legat. 
 
Hofteleddsdysplasi 
Hofteleddsdysplasi (HD) er en arvelig sykdom, men den er ikke 
medfødt hos hund, slik som hos mennesker. Hunden fødes med en 
genetisk disposisjon for å utvikle sykdommen, men trenger ikke å 
utvikle HD. Det finnes tre forskjellige metoder i verden som brukes 
for å bestemme om en hund har HD. Andelen hunder som blir 
røntget i Norge er høyere enn i andre land. Hundens aktivitetsnivå er 
en god parameter på at den har det bra. 
 
Hofteleddsdysplasi: Gullimplantater som smertebehandling 
Det har blitt forsket på om gullimplantater kan lindre smerte hos 
hund med hofteleddsdysplasi. I undersøkelsen ble det implantert 
gullimplantater i hoften til HD-syke hunder og tilsvarende placebo i 
hoften til HD-syke hunder i kontrollgruppen. Ingen fikk vite hvilke 
hunder som fikk gullimplantater og hvilke som fikk placebo. Etter 
seks måneder ble det rapportert om 83 % bedring i gruppen med 
gullimplantat og 60 % bedring i kontrollgruppen med placebo. Det 
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var bekymring for om gullbitene ville ”vandre”, dvs flytte seg rundt i 
kroppen etter at de var blitt satt inn, eller om de ville bli på stedet der 
de ble satt. I løpet av undersøkelsen hadde bare to av syv hundre 
gullbiter vandret, og begge bitene var i en St. Bernhard hund i vekst; 
m.a.o. i en hunderase som vokser både mye og fort. Konklusjonen i 
denne studien ble derfor at gullimplantater har smertestillende effekt 
og effekten inntrer etter to-tre uker. Metoden har ingen bivirkninger, 
men det kan forventes en økt beinpåleiring. Metoden har mest effekt 
på unge hunder (under 2 ½ år), og unge hunder blir bedre uansett. 
 
Hvorfor dør spedvalper? 
Det har blitt gjort en undersøkelse av tidlig valpedød hos hunder, 
hvor det ble funnet at 62 % av de valpene som døde før åtte uker, 
enten døde under fødselen eller var dødfødte. Fødselen er altså den 
farligste tiden for en valp. Noen risikofaktorer for flere dødfødte 
valper er større kull og lang fødsel. Ved kull med en eller flere 
dødfødte valper var gjennomsnittlig tid på fødselen 13,8 timer, mens 
den ved kull med ingen dødfødte valper bare var 7 timer. Det ble 
også funnet at mange av de dødfødte valpene kunne vært reddet med 
hjelp av veterinær i adekvat tid.  
 
Om valpen overlever fødselen, er det neste kritiske punktet de tre 
første dagene. En nyfødt valp er utsatt for både lav kroppstemperatur, 
lavt blodsukker og væskemangel. En nyfødt valp kan med andre ord 
både fryse i hjel og sulte i hjel. I tillegg står den i fare for å bli klemt 
i hjel av tispa. En nyfødt valp kan også dø av forskjellige 
infeksjonssykdommer, men det er heldigvis lav forekomst av 
infeksjonssykdommer i Norge. Et annet funn i studien var at 
fødselsvekten var avgjørende for om valpene overlevde; hvor en 
tyngre valp ofte hadde større sjanser. En nyfødt og frisk valp skal ha 
en vektøkning og bør veies minst en gang daglig – dette for å unngå 
at den dør av sult. Etter åtte-ti uker bør den ha doblet vekten! Det 
beste rådet for at en nyfødt valp, som har overlevd fødselen, også 
skal overleve de to første ukene av livet er å ha tilsyn når tispa er 
sammen med valpene. 
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-EN GAMMEL, MODIG LITEN VENN- 
 
17. oktober var katastrofenatten. 
Den natten brant driftsbygningen på gården. 25 av de 33 hestene døde i brannen. 
Vi var maktesløse mot flammene som slukte de store bygningene i løpet av få 
øyeblikk. 
Selv om vi oppdaget brannen på et veldig tidlig tidspunkt av varslingsanlegget , var 
stallene og låven overtent i løpet av fire-fem minutter. 
Både vi , brannvesenet med 11 biler og 40 mann og 180 000 liter slukningsvann i 
timen, var hjelpeløse mot de enorme kreftene i brannen. 
Før brannvesenet ankom etter få minutter, hadde vi rukket å åpne alle stallens 
utgangsdører, nøddører og boksdører for alle hestene. 
Men hester er vanskelige å evakuere, de stoppet ved dørene eller nektet å gå ut av 
boksene – ,der følte de seg trygge. Vi er egentlig sjanseløse når instinktene styrer 
over ”fornuften”.  
 
En liten corgi, aldrende BØLLA, som i hele sitt elleveårige liv har bodd her og hatt 
stallen som sitt arbeidssted sammen med oss, var på jobb også denne natten. Som  
alltid ellers, fulgte hun meg tett – men jeg så henne ikke. 
I tett røyk og mørke fulgte hun meg inn i stallen og var der mens jeg prøvde å 
evakuere 13 hester fra den ene fløya. Hun var der i mørket og røyken mens jeg 
prøvde å få hestene til å gå ut og prøvde å bremse flammene med et avrevet 
vannrør. 
 
Ola, mannen min hadde åpnet nøddørene og kom til å tråkke på henne i mørket 
uten at jeg fortsatt visste noe om henne. 
 
Hennes fortvilelse må ha vært stor. 
 
Ola løp inn i den andre fløya der varmen var intens og der 12 av 15  hester ble 
brannens ofre. 
Lille gamle og lojale Bølla løp fortvilet omkring og prøvde å være med oss begge. 
 
Først da vi ble beordret til å flytte bilene og brann- og redningsvesen hadde overtatt 
ansvaret, oppdaget jeg henne. Hun ble løftet inn i bilen som jeg kjørte et stykke 
unna gårdsplassen. Der ble liggende en stund alene. Politiet tok seg senere av både 
henne og de to andre hundene som var i huset. De ble overlatt til mine ansatte som 
tok seg godt av dem.  
Vi ble sendt til behandling på A-hus, men fikk vite at hundene ble tatt godt vare på 
av folk de kjente. 
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I dagene etter var det en preget hund som var urolig for at vi skulle bli borte for 
henne.  
Det ble særbehandling og hundekurv på soverommet (noe vi ikke ellers 
praktiserer), alltid med i bilen og i følge med oss. Nå har hun roet seg, gjenopptatt 
sitt normale liv så langt det går. Men hun ”krever” litt av de fordelene hun 
opparbeidet seg i de første ukene etter brannen. 
Hun har jo også sin sorg å bære – arbeidsplassen er borte. 
Alle menneskene som kom daglig og hadde ord og klapp til henne kommer ikke 
som før. 
Hverdagen hennes er fullstendig snudd på hodet, sånn som for oss. 
Unghunden Devine, som også hadde ”begynt på jobb” i stallen, er også på leting 
etter arbeidsplassen sin. 
 
De går fortsatt og leter…………. 
 
 
I dag, halvannen måned etter brannen, har Bølla en flott blå ”polvott”  på den ene 
foten og er nå friskmeldt. Hun har i flere uker nytt gleden ved ekstra 
oppmerksomhet, noe hun setter stor pris på. En negl hadde blitt revet løs i roten 
mens hun løp i stallen. Misfarging av tå og feilstilling av negl kom etter noen 
dager, men uten at hun var halt. Hel neglen måtte fjernes og etter mye medisiner og 
mange bandasjeskift og veterinærkontroller, ser alt ut til å bli bra igjen. I skrivende 
stund ser det i alle fall lovende ut. 
 
Gården med staller skal gjenoppbygges. 
Vi ser frem til å ta i mot våre oppstallører som ønsker å komme ”hjem” igjen, noen 
med har hester som klarte seg, andre har allerede funnet seg hest og er i gang igjen. 
Resten er på let etter ny hest. 
Vi har alle hatt tunge dager, men støtten vi alle har fått har vært overveldende og 
hjulpet oss videre i en hverdag som var ny og ukjent på et øyeblikk. 
Fra fjern og nær, kjente og ukjente, har hilsener kommet i mange former.  
Lys tennes fortsatt ved gården og blomster legges ned. 
På vår hjemmeside var det i løpet av de to første dagene over 300. 000 treff!  
Et ufattelig antall mennesker har brydd seg om det som hendte på en god måte. 
Det har hjulpet oss alle. Og vi er svært takknemlige. 
 
Vi tenker fremover. Det ligger mye arbeid og planlegging foran oss. 
Vi gleder oss til at det igjen kan lyse fra stallvinduene, hester og mennesker, lyder 
og lukter som vi nå savner, er tilbake. 
Nå er alt så ufattelig mørkt og stille. Nå er det bare tre arbeidsløse corgier, fire 
forskremte ”hjemløse” katter og vi tilbake. Men mange kommer heldigvis innom 
på besøk! 
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Til Corgiklubben som sendte en vakker blomsterhilsen og gode ord, 
til enkeltmedlemmer som har sendt blomster og hilsener eller stilt 
opp på andre måter: 
 

Tusen, TUSEN takk! 
 

 
 Hilsen fra Ola og Vigdis W 
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-VI VIL 
GJERNE ØNSKE ALLE LESERE – 

 MED ELLER UTEN HUND – 
EN FREDELIG OG GOD JUL 

og 
ET GODT, GODT NYTT ÅR! 

 
NÅR DET NYE ÅRET RINGES INN, ER VÅR GÅRDSKLOKKE 
STILLE. 
DEN BLE GRAVET UT AV BRANNRUINENE OG SKAL PÅNYTT HENGES 
OPP NÅR NY DRIFTSBYGNING STÅR KLAR. 

 
Vi går alle sammen inn i et nytt og krevende år – med 
håp og forventninger av mange slag. 
La det bli et år vi kan huske med glede! Et godt år for 
mennesker og dyr… 
 

 

    

                         Hilsen       

Kennel GREY SHADOW 

Vigdis Wærhaug 

2020 Skedsmokorset 

Tlf 63 87 69 79 – 957 966 92 

Mail: vigdis@waerhaug.no 
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Hei alle corgivenner! 
 
Jeg er ganske fersk i denne verden og vil gjerne få presentere meg, jeg 
heter e'Lita (Afrodite) og bor sammen med mamma Phoebe og pappa 
Freddy og matmor Caroline. 
 
Jeg ble født sist i et kull på 6 og var en del mindre enn mine søsken, men 
kvikk og våken. Jeg var den første som reiste meg opp og gikk, og den 
første som rømte ut av 
valpekassa. 
 Jeg lekte og koste meg som de 
andre valpene, stor var derfor 
overraskelsen da vi kom til 
dyrlegen for å få helseattest osv. 
Oi , sa Hilde her er det en kraftig 
bilyd på hjertet!! Dagen etter var vi 
på Veterinærhøyskolen, der ble 
det konstatert at det var en blodåre 
som skulle ha lukket seg, men at 
det ikke hadde skjedd hos meg. Den gode nyheten var at det kunne 
opereres. Galskap å hjerteoperere en valp sier sikkert mange, kanskje det, 
men de som har sett meg skru på sjarmen skjønner at ingen orket å gi meg 
ei sprøyte, for det var alternativet. 
Noen dager etterpå ble jeg lagt inn og operert, på sykehuset ble jeg alles 
kjeledegge og gikk fra arm til arm og koste meg.  

 
 
 
Etter 3 dager fikk jeg komme hjem igjen, der ble 
jeg ønsket velkommen av alle sammen, de syns 
nok at jeg luktet litt rart, men ville gjerne leke og 
kose med meg. De første dagene måtte jeg ta 
det litt med ro, men det gikk ikke lang tid før det 
var full fart. 
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En etter en flyttet søsknene mine til sine nye hjem, matmor sier at jeg skal få 
bli her, det går ikke an å selge en sånn hjerteknuser sier hun. 
Nå har jeg blitt 4mnd. og er stor og sterk, jeg elsker å leke med pappa, for 
han legger seg ned og lar meg 
få gjøre alt jeg vil. 
 
 
 
 
 
Vel det var litt om meg, vi 
treffes helt sikkert i en 
corgisamling, ha det godt så 
lenge! 
 
Hilsen e'Lita 
 
 
 
 
 
 
 
Vent litt, matmor vil også si 
noe: 
 
 
 
 Dette er mitt første valpekull og jeg vil gjerne få takke dere som har 
hjulpet meg og gitt meg gode råd og støtte under drektighet, fødsel og 
valpetid, TUSEN TAKK! 
 
 
Hilsen Caroline 
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IMME`S KENNEL - Oppdrett av 
Welsh Corgi Cardigan 
 
Hei alle Corgi venner! Ja så fikk jeg 
stafettpinnen da.  
Å skrive om seg selv er ikke så lett, men 
jeg får gi det et forsøk. 
Navnet Imme`s Kennel kommer av at min 
lillesøster kalte meg Imme da hun var 
liten. 
Jeg vokste opp med Schæferhund i et 
hjem der utstilling og lydighet var en stor 
interesse. 
Som voksen og etablert, det var i 2000, 
ønsket jeg å starte mitt eget 
hundeoppdrett. Jeg ville finne en rase som passet for meg; en rase som var sunn og frisk. 
Den skulle være både klok og vennlig, robust og tåle en støyt. 
 
Jeg kjøpte en hundebok og begynte å lese om alle rasene. Jeg la et ark over bildene, for jeg 
ville ikke finne en hund etter utseendet, men etter dens kvalitet. Jeg kom frem til Corgien 
gang på gang og når jeg så bildet, holdt jeg på å le meg i hjel – jeg hadde aldri sett noe 
lignende i hele mitt liv! Når man vokser opp i Schæferhundmiljøet lærer man at det er 
Schæfer, og så er det alle de andre rasene. Men jeg er faktisk en genuin hundeelsker 
uansett rase. 
 
Corgien var rasen for meg, så da var jakten på en oppdretter i gang. 
Jeg fikk kontakt med den Svenske Corgi klubben og ble videreformidlet til Gusigans Kennel. 
Der fikk jeg min første Corgi, en blue merle tispe. Interessen vokste og ønsket om en til 
bare vokste. Så Gusigans Kennel ordnet ei tispe fra Finland for meg. Ei lita tricolor tispe på 
10 mnd fra Newcard`s. 
 
Mitt første kull kom ikke før i 2004. Frøya ble paret med en hann Ingrid P. Ohm hadde tatt 
inn fra Australia. Han het Bilbao Silversmyth of Oz. Det blei et kull på 7 valper. Angel er min 
stamtispe. Hun var fra dette kullet. Hun ble Norsk Champion i år. Hun føder lett og er en 
fantastisk mamma. Hun er en herlig hund å ha i 
hverdagen. Hun er klok og har en stor personlighet. Hun 
skal ha kull nå i Desember med Gillis.   Gillis er en hann jeg 
fikk kjøpe fra Sverige fra Verdidas Kennel. Han er en 
vakker gentlemann. Han har også avkom hos andre 
oppdrettere; hos Cardigarden i Norge og på Vistruphus 
Kennel i Danmark. Flere av hans avkom er Champions og 
er kvalifisert til Crufts. 
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Jeg ble helt bitt av avlsbasillen. Leste stamtavler. Kontaktet oppdrettere rundt i verden. Fikk 
masse kjeft og ros på veien, og jeg takker hjertelig alle som har gitt meg både ros og ris. 
Ingrid har vært helt fantastisk til å dele sin kunnskap med meg. Jeg har fått mange gode 
venner rundt i verden pga hundene mine. Skulle gjerne nevnt dem alle. Men det er det ikke 
plass til. For ikke å snakke om mine fantastiske forverter. Kunne ikke hatt et så bra oppdrett 
uten deres fantastiske hjelp. 
Jeg synes det er viktig at hundene skal ha mental og fysisk stimulanse. 
De skal være en del av en familie og ha sitt eget hjem. 
 
På 8 år har det blitt en del hunder her. Og dessverre så kan ikke alt videre i avl eller jeg kan  
ikke beholde alle selv. Så noen blir solgt som familiehunder og noen bor i fòrhjem. 
Jeg har tatt inn 3 hunder fra Sverige, 1 fra Danmark, 3 fra Finland, og nå blir det en 
Champion hann fra USA. Neste er forhåpentligvis en vakker herremann fra Irland som jeg 
venter på. 
 
Akkurat nå har jeg 3 corgier og en Grand Danois i huset. Så bor det tre pusekatter her og 7 
hester. 
Så blir det valper i desember. Dyrehage tenker du nå... Ja, det er vel det. Men jeg stortrives 
med dette. Gubben gjorde ikke det, så han måtte omplasseres. He he... Valget var ikke 
vanskelig for meg. 
Dyrene mine var min familie. Jeg er sikker på at det er mange andre som har det sånn. Da 
jeg ikke kan få barn så betyr det veldig mye for meg å kunne ha dyr i livet mitt. 
Jeg har uføretrygd grunnet Fibromyalgi og er jo stort sett bare hjemme. 
Bor på et småbruk i skogen på Akkerhaugen. Det ligger 20 min fra Notodden og 20 min fra 
Bø i Telemark. Her er det skog på alle kanter og masse fine turmuligheter. 
 
Det er stor interesse for rasen nå, det er veldig moro. Etter så mye arbeid. 
Og ikke minst utgifter så er det veldig givende å se at det faktisk var verdt det. Den første 
utstillingen min med Corgi da var det bare meg. Men nå begynner vi jo å bli en del. Og flere 
skal vi bli:-) Jeg må si at jeg synes vi har en meget høy kvalitet på våre Cardigans i Norge 
nå. 
 
Se gjerne innom på min hjemmeside www.freewebs.com/immes hvis du lurer på noe. Eller 
ta gjerne kontakt. 
 
Ser frem i mot en ny vår og mange nye kull. Håper å se mange nye ansikter i Corgi miljøet. 
 
Jeg ønsker dere alle en herlig vinter med lek og moro i 
snøen ute, og masse kos foran peisen med hundene. 
 
Ingvild fra Imme`s Kennel 
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             En riktig God Jul 

Og et Godt Nytt år 
Til alle våre corgivenner 

Hilsen Caroline, Marianne og 
Tommy, Phoebe, Freddy og 

E’Lita 
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KENNEL BENFRO 

 
 

 

                    ØNSKER ALLE VALPEKJØPERE OG 
CORGI VENNER I INN- OG UTLAND 

 

EN RIKTIG GOD JUL OG 
ET GODT OG FREMGANGSRIKT 

NYTT ÅR. 
 

 
KENNEL BENFRO 
SIRI ALNÆS OG ROLF BRUNSNES 
STOKSTAD - 2056 ALGARHEIM 
Tlf: 63 97 69 92 – 47 75 00 50 
kebenfro@online.no 
http://www.kennel-benfro.net  
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KENNEL BENFRO 

 
 

Vi gratulerer  
DK CH KBHV-07 DKklb CH Benfro’s Ivanhoe Corran –  
DKK rasevinner 2008 og årets Gullhund 2008 i Danmark  
for andre år på rad . 
Benfro’s Knight of Northern Lights – med Norsk Championat. 
Benfro’s Molly Mischief med 4BTK på sin første utstilling 
 

 
DK CH KBHV-07 DKklb CH Benfro’s Ivanhoe Corran 
 
Vi takker våre forverter og våre valpekjøperne som stiller ut og 
håper å  
se dere i utstillingsringen like ofte i 2008. Ikke minst takker vi de 
dommere som har premiert våre hunder. 
 

 

KENNEL BENFRO 
SIRI ALNÆS OG ROLF BRUNSNES 
STOKSTAD - 2056 ALGARHEIM 
Tlf: 63 97 69 92 – 47 75 00 50 
kebenfro@online.no 
http://www.kennel-benfro.net  
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”PANDORA”, ”PIPPI” OG ”LUCAS” ÖNSKER ALLE  
 
CORGIVENNER I BYGD OG BY 

 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR 

 
 
OG ”BILLY” OG ”LUCAS” 
SOM BLE FÖDT 25. 
FEBRUAR 2008, SENDER 
OGSÅ SINE HILSNER. 
SÖSTER ”ZELDA” VAR 
ALLEREDE VEL PLASSERT 
I NORD-TRÖNDELAG  DA 
BILDET BLE TATT! (Den 
stolte mor på överste 
trappetrinn) 
 

 
 

 
 

                          Med hilsen 
 
    

KARL – FRIDTJOF JOHANSEN 
 

ASPÅNG 60450 53 HÄLLEVADSHOLM 
SVERIGE 

TLF: 0046524 51105 
                                                  E-POST: kfj@telia.com 
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I året som har gått har vi opplevd å få en hund til;  
Hashfan`s Linedance Girl,  
som vi har importert fra Danmark.  
Vi har også fått godkjent vårt kennelnavn, som vi 
ble svært fornøyd med, kennel Cardigarden. 
Vi har hatt mye moro på utstillinger, noe som gir 
blod på tann og planer for flere nye hunder til 
neste år, så følg med på vår hjemmeside: 
www.123hjemmeside.no/cardigarden  
 
 

Så ønsker vi alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR.☺  
Hilsen Vilde, Helge og Mimmi Momrak 

              Aia, Snoopy, Kimmi og Line. 
3870 Fyresdal. Tlf: 350 41 218 
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 NUCh Borgatuns Estelle 

NUCh Anna av Kleve 

NUCh Andy Capp 

Hilsen Gry Moen og Richard Gjersøe 
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            Till alla  
                  Corgi-vänner  
Önskar 

 
Eva Sjöström 
+46320 - 810 86 

0705 - 75 32 25 

igroc@swipnet.se 

 



55 

Fra kos til krise 

I forrige utgave av CP stod et stykke om at sjokolade kan være 

særdeles farlig for hunder. Men sjokolade er ikke alene om å være 

absolutt nei-mat for hund.  

Derfor følger vi nå opp med en artikkel av 

veterinær Trine Fosser ved Nordby 

Dyreklinikk: 

 Godsaker du ikke skal gi hunden! 

Det er mange av oss som mener at hunden eller 
katten vår bør nyte like godt av de goder vi har - i 
matveien. 

  Det er en menneske-skapt myte at dyra våre blir ”matleie”, og at det å spise 
tørre kuler to ganger om dagen hele livet er ”kjedelig” kost for ”Fido”.  

Dyra har stort sett bare ett mål med måltidene sine; å oppnå metthetsfølelse. 
Det er altså bare vi mennesker som synes de tørre kulene blir kjedelige i 
lengden.  Det er dog enkelte ting og godsaker vi absolutt ikke må gi til 
dyrene våre. 

  Brød-deig : 

 Rå brød-deig hvor gjær er en av ingrediensene kan forårsake store skader 
hos hunder. Skadene oppstår når deigen eser inne i mage/tarmsystemet og 
lager utspilt magesekk/tarm. Grunnet etanol som produseres av gjæren i 
deigen kan det i tillegg oppstå ubalanser i stoffskiftet og metabolismen, samt 
nedsatt funksjon av det sentrale nervesystemet.  

Symptomer: Depresjoner, forsøk på å kaste opp uten at det kommer noe. 
Utspilt buk. Ettersom alkohol absorberes ser man tegn som ubalanse, 
desorientering, svakhet, koma, lavere kroppstemperatur og kramper. Det er 
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alkoholen som absorberes som forårsaker de største skadene og også død, 
mer enn selve gjæren som eser deigen i magen. 

 Rosiner og druer: 

 Nå når det lakker og lir mot den søte jule-tid er det all grunn til å være 

forsiktig med rosinene: 

 Trine skriver  : av husdyrene våre er det mest hunder som får 
komplikasjoner pga rosiner/druer 

Problemene oppstår fordi hundens fordøyelses-system ikke klarer å bryte 
ned rosinen/ druen, slik at den blir liggende som en klump i magen eller 
tarmen. 

Et enda større problem er at rosiner/druer forårsaker nyresvikt slik at 
dyrene ikke klarer å produsere urin i det hele tatt. Hva det er som gjør druen 
og dens tørkede slektning så giftig for dyrene er foreløpig ukjent, men en vet 
at nyresvikten oppstår 24-72 timer etter inntak, og at 32 gram pr kilo 
kroppsvekt for druer og 11-30 gram pr kilo kroppsvekt for rosiner er 
skadelig. 

 Symptomer: Oppkast og/eller diare innen 6-12 timer, men også svakhet og 
depresjon. Dårlig matlyst, men drikker mye, magesmerter, dehydrering og 
skjelving. Hunden dør, eller må bli avlivet, i det nyresvikten er et faktum. Det 
er foreløpig uklart hvorfor enkelte hunder kan spise utalllige druer uten å bli 
dårlige, mens andre får nyresvikt etter kun noen få.  

 Avocado: Denne frukten kan gi nekrose av hjertemuskelen (dvs at deler 
av hjertemuskelen dør) hos en rekke dyr; fugler, hest og hund er også utsatt. 
Det er giftstoffet persin som forårsaker denne dødelige tilstanden.  

Symptomer: Depresjon, pustevansker, ødemer i hode og tunge, blålig 
fargede slimhinner og hoste oppstår 24-48 timer etter inntak. 
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  Legemidler: 

Det er mange legemidler ment til oss mennesker som ikke er egnet for våre 
kjæledyr. De kan gi sterke bivirkninger og skader hos dyr. 

Selv om det er gjort i beste mening anbefales det å snakke med en 
veterinær før du gir hunden noe som helst form for behandling.  

 En klassiker er bruk av Paracet eller Ibux til hunder som har smerter eller 
feber. Når hunden blir syk vil man som en god hunde-eier gjerne hjelpe den, 
noe som kan få fatale følger: 

 Paracet: (paracetamol)   

Hunder (og katter) mangler et enzym i sitt fordøyelses-system som er viktig 
for nedbrytningen av paracetamol. Paracetamolen blir dermed bare delvis 
brutt ned i dyrets kropp og hoper seg opp som giftige stoffer.  

Symptomer: Depresjoner, feber, kramper, koma, magesår og leverskader. 
Giftig dose for hunder er mer enn 100 mg pr kilo kroppsvekt. 500 mg pr 
kilo kroppsvekt har vist seg å forårsake dødsfall hos hunder.  Giftig dose til 
katt er kun 10-40 mg pr kilo kroppsvekt.  

 Ibux: (Ibuprofen)  

Disse tablettene viser seg å være enda giftigere enn Paracet. Med meget 
god effekt på feber og smerter hos oss mennesker har kun 6 mg pr kilo 
kroppsvekt vist seg å være giftig for hunder.100 mg pr kilo kroppsvekt har 
gitt alvorlige forgiftninger. Mer enn 300 mg pr kilo er dødelig.  Hos katt er 
dosen langt mindre, kun 50 mg pr kilo kroppsvekt gir alvorlig forgiftning.  

Også her er det mangelen av et enzym som har skylden. 

Symptomer: Alt fra mage/tarm-forstyrrelser etil nyresvikt, kramper, 
ubalanse og død er sett som symptomer, avhengig av størrelsen på 
ibuprofen-inntaket . 
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Cardigan hanhund 
 
 
Nuch Such NV-06  
Tamlin Frans Hals, 
”Ludvig” 
 
Eier: Hanne Tvestad 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nuch  
 Adonis A Noble Lad, 
”Pelle”  
 
Eier: Silje K. Bjarkøy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuch 
Yardican Black Knight 
“Barney” 
Eier: Per Morten Aarak 
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Am Ch Can Ch Nuch   
Such NordV-07 NV-08 
Shadowalk Trademark 
“TM” 
Eiere: Susan & Don Lassila    
og Ingrid Prytz Ohm  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuch Lux Uch  Bl Uch  
Int Uch 
All Trade Lasting Impression 
“Tiger” 
Eiere: Per Morten Aarak og 
Marianne Korsrud 
 
 
 
 
 
 

Cardigan tispe: 
 
 
 
Nuch 
Imme`s A Blue Angel 
     ”Angel” 
Eier: Ingvild Ruud Lie                                 
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Ned uch Luch Uch Bl Uch 
Int Uch 
 
All Trade Minnie The Moocher 
 
“Minnie” 
Eier: Christine Sonberg 
 
 
 
 

 
 

 
Nuch NV-07 NordV-07 
 
All Trade Quit Or Double 
 
“Flora” 
Eier: Per Morten Aarak 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Nuch NV-08 Am ch 
 
Phi Vestavia Cameron  
Brig   
 
 “Brig” 
Eiere: Cathy Ochs-Cline, Per 
Morten Aarak og  
Ingrid Prytz Ohm  
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NuCH 
Yardican Glorious  
 
 “Nelly” 
Eier: Hilde Mathiesen og 
Per Morten Aarak 
 
 

 
 
 
 
Pembroke 
hanhund:  
 
Such Nuch 
 Igroc`s Star Trek 
 
“Pepper” 
BIM cacib cert v 
Kongsvinger 4.10 
 
Eier: Marie Ingemarsson 

 
 
 
 
Pembroke tispe: 

 
Nuch Such  
Cymar`s Bring It On, 
 
“Tiril” 
 
Eier: Hanne Tvestad 
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Nuch Such NV-06 
Cymar`s Aurora 
 
”Aurora” 
 
Eier: Hanne Tvestad 

 
 
 
 
 

 
 
NKK, Rogaland, 13. september 
Dommer: Mjærum, Eivind 
Pembroke: 5 
Hannhund: 3 
Leite-Gård's Baros, 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR (4) 
Serigstad, Jane  
 
Leite-Gård's Neo, 1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK CACIB (3) 
Serigstad, Irene 
 
Tispe: 2 
Leite-Gård's Baronesse Beatrix, 1.JK 1.JKK CERT 2.BTK (3) 
Byrkja, Målfrid 
 
Black Autumn Rose, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIM (4) 
Serigstad, Irene  
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Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb, 27. september 
Dommer: Müller, Hans 
Cardigan: 2 
Hannhund: 1 
All Trade Rollercoaster, 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIM (4) 
Nøkling, Tone Beate  
 
Tispe: 1 
Yardican Glorious, 1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR (4) 
Aarak, Per Morten  
 
NKK, Kongsvinger,  4. oktober 
Dommer: Alcrudo, Rafael Malo 
Cardigan: 3 
Hannhund: 2 
All Trade Lasting Impression, 1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK R.CACIB (3) 
Ohm, Ingrid Prytz  
 
Geestland's Picked Pard, 1.CHK 1.CHKK CERT 1.BHK CACIB BIR 
 
Tispe: 1 
Geestland's Quite A Quiz, 1.CHK 1.CHKK CERT 1.BTK CACIB BIM 
 
Pembroke: 11 
Hannhund: 4 
Leite-Gård's Baros, 1.UK 1.UKK CK 4.BHK (2) 
Serigstad, Jane 
 
Siggen's Whiepering Simon, 1.CHK 2.CHKK CK 3.BHK R.CACIB (3) 
 
Igro`c Star Trek, 1.CHK 1.CHKK CERT 1.BHK CACIB BIM  
Ingemarsson, Marie  
 
Vovselia's Www Dot No, 1.VTK 1.VTKK CK 2.BHK (4) 
Hansen, Ulf E. 
 
Tispe: 6 
Leite-Gård's Baronesse Beatrix,, 1.UK 1.UKK CERT 
Byrkja, Målfrid 
 
Siggen's Uptown Girl, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIR (7) 
Wilberg, Julie 
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Siggen's Ayla, 1.CHK 2.CHKK CK 3.BTK R.CACIB (3) 
Miltvedt, Synnøve 
 
Vovselia's Queen, 1.VTK 2.VTKK CK 4.BTK (2) 
Hansen, Ulf E. 
 
Otreks Only In My Dreams, 1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK (4) 
Miltvedt, Synnøve og Wilberg, Julie  
 
Tromsø Hundeklubb 18. oktober 
Dommer: Iversen, Per 
Cardigan: 2 
Hannhund: 1 
Mandylay's Ultimately Blue, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 
Kivikoski, Kirsi  
 
 
 
NKK, Tromsø, 19. oktober 
Dommer: Indergaard, Anne 
Cardigan: 3 
Hannhund: 1 
Mandylay's Ultimately Blue, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIM 
Kivikoski, Kirsi  
 
Tispe: 2 
Blåtirans Cajsa Cavat, 1.UK 1.UKK HP 
Angler, Rita Kristin  
 
Shiwacca Aoine Athos, 1.AK 1.AKK CERT 1.BTK CACIB BIR 
Ronkainen, Niina  
 
Pembroke: 3 
Hannhund: 1 
Suukkosuun Dreamlover, 1.UK 1.UKK CERT 1.BHK CACIB BIR 
 
Tispe: 2 
Puksipuun Sabma Sangria, 1.CHK 1.CHKK CERT 1.BTK CACIB BIM 
 
Kulkurin-Tähden Nuppustiina, .CHK 2.CHKK CK 2.BTK R.CACIB 
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Norsk Miniatyrhund Klubb , 25. oktober 
Dommer: Hansen, Kari Granaas 
Cardigan: 2 
Tispe: 1 
Skärgårdsvallaren's Emma, 1.UK 1.UKK HP 
Lie, Ingvild Ruud  
 
Pembroke: 2 
Dommer: Bråthen, Ulf 
Hannhund: 1  
Kongen A' Queens Av Lee Armand, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR (4) 
Løken, Vigdis Karlsen 
 
Tispe: 1 
Cimaith's By Siggen's Request, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM (4) 
Haugstad, Kari  
 
Norsk Dalmatiner Klubb , 26. oktober 
Dommer: Raita, Ritva 
Cardigan: 2 
Tispe: 1 
Skärgårdsvallaren's Emma, 1.UK 1.UKK  CERT 1.BTK BIR (4) 
Lie, Ingvild Ruud  
Pembroke: 5 
Hannhund: 2 
Spring Expectations Av Milkcreek, 1.UK 1.UKK CERT 1.BHK BIR (4) 
Bakke Jørgensen, Liv 
 
Tispe: 3 
Znorkefrøken Av Lee Armand, 1.JK 1.JKK HP 
Normannseth, Elin  
 
Spring Flower Av Milkcreek, 1.UK 1.UKK CERT 2.BTK (3) 
Bakke Jørgensen, Liv 
 
Cimaith's By Siggen's Request, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM (4) 
Haugstad, Kari  
 
Kongsberg Hundeklubb , 8. november 
Dommer: Mjærum, Eivind 
Cardigan: 8 
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Hannhund: 2 
Smultronbackens Kummin, 1.UK 1.UKK CERT 1.BHK BIR (5) 
Momrak, Heidi Engen  
 
Adonis' A Noble Lad, 1.AK 1.AKK CK 2.BHK (3) 
Bjarkøy, Silje Katrine  
 
Tispe: 6 
Imme's Delightful Blue, 1.JK 2.JKK HP 
Lie, Ingvild Ruud 
 
Hashfan`s Linedance Girl , 1.JK 1.JKK CK 2.BTK (3) 
Momrak, Heidi Engen  
 
Pirtek Piana Dantalian, 1.JK 4.JKK HP 
Lie, Ingvild Ruud  
 
Imme's Delicious Surprise, 1.JK 3.JKK HP 
Bjerke, Camilla  
 
Skärgårdsvallaren's Emma, 1.UK 1.UKK CK 3.BTK (2) 
Lie, Ingvild Ruud  
 
Imme's A Blue Angel, 1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIM (4) – NY NORSK 
CHAMPION 
Lie, Ingvild Ruud  
 
 
Pembroke: 9 
Hannhund: 3 
Spring Expectations Av Milkcreek, 1.UK 1.UKK CERT 2.BHK (3) 
Bakke Jørgensen, Liv 
 
Andy Capp, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM (4) 
Moen, Gry 
 
Tispe: 6 
Annwn's Xmart Malva, 1.JK 1.JKK CERT 2.BTK (3) 
Ekern, Sigurd  
 
Siggen's Elle Melle, 1.JK 2.JKK HP 
Wenaas, Aud Hege  
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Spring Flower Av Milkcreek, 1.UK 1.UKK CK 4.BTK (1) 
Bakke Jørgensen, Liv 
 
Anna Av Kleve, 1.CHK 2.CHKK CK 3.BTK 
Moen, Gry (2) 
 
Siggen's Ayla, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR (5) 
Miltvedt, Synnøve  
 
Otreks Only In My Dreams, 1.VTK 1.VTKK CK 
Miltvedt, Synnøve, Wilberg, Julie  
 
Orkdal Hundeklubb , 8. november 
Dommer: Muldoon, Colette 
Cardigan: 1 
Hannhund: 1 
Tamlin Frans Hals, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR (4) 
Tvestad, Hanne 
 
Pembroke: 8 
Hannhund: 3 
Annwn's Winnie The Pooh, 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR (5) 
Blikø, Jelena  
 
Cymar's Colargol, 1.UK 2.UKK CK 3.BHK (2) 
Spjøtvold, Jostein  
 
Cimaith's Calvin Klein, 1.UK 1.UKK CK 2.BHK (3) 
Myrvold, Finn  
 
Tispe: 5 
Annwn's Xmart Kamille, 1.JK 2.JKK CK 4.BTK (1) 
Eilertsen, Kristin  
 
Annwn's Xalvia, 1.JK 1.JKK CERT 3.BTK (2) 
Skogø, Trude  
 
Cymar's Chelsea, 1.UK 1.UKK CK 
Solem, Heidi  
 
Cymar's Bring It On, 1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK (3) 
Tvestad, Hanne 
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Siggen's Quality New Era, 1.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIM (4) 
Tvestad, Hanne 
 
Fitjar - Stord Hundeklubb, 8. november 
Dommer: Wallin, Per-Erik 
Hannhund: 2 
All Trade Rollercoaster, 1.JK 1.JKK CERT 2.BHK (3) 
Nøkling, Tone Beate  
 
Yardican Black Knight, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR (4)  
Ohm, Ingrid Prytz  
 
Tispe: 2 
All Trade Quit Or Double, 1.AK 1.AKK CERT 2.BTK (3) 
Ohm, Ingrid Prytz  
 
Yardican Glorious, 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM (4) 
Aarak, Per Morten  
 
 

 
 
 
 
 

NB – Korrekt Gull Corgi Liste for 2008 kommer i nr. 1-2009 
 

 

 
 

CARDIGAN 
 

Hannhund Tispe 
 

1 Yardican Black Knight 19/5 1 Yardican Glorious 19/5 
2 Adonis' A Noble Lad 15/4 2 Skärgårdsvallans Emma 17/5 
3 All Trade Lasting Impression 13/4 3 Vesa Borgs Vadelma 10/3 
4 Smultronbackens Kummin 12/5 4 Immes A Blue Angel 8/2 
5 All Trade Rollercoster 11/3 5 All Trade Quit or Double 7/2 
6 Tamlin Frans Hals 9/2 5 Hashfan`s Linedance Girl 7/2 
7 Shadowalk Tradesmark 8/2 7 Blåtirans Cajsa Cavat 4/1 
   7 Immes Buffy Ballerina 4/1 
   9 Astrantias Stary Eyes 3/1 
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PEMBROKE 
  

 

Hannhund Tispe 
 

1 CiMaiths Calvin Klein 30/5 1 Siggens Ayla 32/5 
2 Spring Expectations Av Milkcreek 22/5 2 Otreks Only in My Dreams 28/5 
3 Leite-Gårds Baros 19/5 3 Vovselias Queen 22/5 
4 Andy Capp 16/4 4 Siggens Uptown Girl 20/3 
5 New Kid on The Block av Milkcreek 15/4 5 Leite-Gårds Baronesse Beatrix 19/5 
6 Annwns Winnie The Pooh 12/3 6 Cymar’s Bring It On 18/5 
6 Jonloran Jack Frost 12/3 7 CiMaith By Siggens Request 16/4 
7 Benfros Knight of Northern Lights 7/2 8 Vovselias Zurriburri 12/4 
7 Siggens Dooley 7/2 9 Siggens Elle Ville 10/3 
9 Cymars Collargol 6/2 9 Siggens Zeta Jones 10/3 

10 Kongen av Queens av LeeArmand 4/1 11 Annwns Xmart Kamille 9/3 
10 Leite-Gårds Baron Boris 4/1 11 Siggens Quality New Era 9/3 
10 Vangårdens Andy 4/1 13 Anna av Kleve 8/3 
10 Vovselias WWW Dot No 4/1 13 Spring Flower of Milkcreek 8/3 
 
 

 
 
 
Pembroke 
 
Far: Leitegårds Baron Baros  
Mor: Leitegårds Sigrid 
 6 valper født 15. juli 2008 
 Igjen for salg: 1 rød/hvit hann med hale 
Henv.: Kennel Leitegård 
 Målfrid Byrkja, 4312 Sandnes 
 Tlf. 51 67 33 47 
 
Far: Benfro's Kind of Magic 
Mor: Charmed Phoebe 
 6 valper født 23. juli 2008 
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 Igjen for salg: 1 rød/hvit hann stump  
Henv.: Caroline Ljungquist, 1408 Kråkstad 
 Tlf. 64 86 64 38 e. kl 1600, Mobil 416 00 631 
 E-post: Caroline_Ljungquist83@hotmail.com    
 
Far: Aust. N UCH Bojojamile Bullet Proof 
Mor: N UCH Siggen’s Zeta Jones 
 Valp født 24. september 2008 
 1 tispe, rød/hvit med hale 
Henv.: Kennel Cimaith 
 Åse og Finn Myrvold, 7039 Trondheim 
 Tlf: 73 83 70 48, mobil 951 97 250 
 E-post: finnmyrv@online.no 
 Hjemmeside: http://www.cimaith.no/  
 
Far: N UCH Cimaith’s Otreks Atlantic Crossing 
Mor: Eidland's Gård Susi  
 4 valper født 30. oktober 2008 
 2 tisper, 1 r/h m lang hale, 1 tricolor m halvlang hale 
                      2 hanner, begge tricolor - 1 m stump, 1 m halvlang hale 
 Henv.: Kennel Eidland's gård  
 Geir Idland, Eidland, 4330 Ålgård  
 Tlf. 51 61 82 94 etter kl 18.00        
 
Cardigan:     Ingen valper til salgs for øyeblikket 
 

Pembroke 
Ingen paringer innmeldt. 
 
Cardigan 
Hannhund:  Verdidas Gillis to Immes 
Tispe:  N Uch Imme’s A Blue Angel 
 Paret 16. oktober 2008 
Henv.:  Imme’s Kennel 
 Ingvild Ruud Lie, Akkerhaugen 
 Tlf.: 412 03 526 
 Hjemmedside: http://www.freewebs.com/immes/index.htm  
 E-post: immes@c2i.net 
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Hannhund: Am Can N Such Shadowalk Trademark 
Tispe: All Trade Lill Miss Chevious 
 Paret 20. oktober 2008 
Henv. Kennel All Trade 
 Ingrid Ohm Prytz, Nedre Vats 
 tlf. 52 76 20 49 eller 917 14 996 
 Hjemmeside: http://www.alltrade.no/  
 E-post: alltrade@hesbynett.no  

 
Etterlysning av vandrepremier 
 
Er det noen som kan hjelpe meg å finne de to savnede  
vandrepremiene for cardigan?  
 
Det er:  
Daleviz Vaida`s Minnetrofe  
Til Beste Norskeide Welsh Corgi Cardigan Hannhund  
 
Vaida og Vallie`s Vandrepremie  
Til Beste Welsh Corgi Cardigan Tispe Av Norsk Oppdrett  
 
Det kan jo være at det er noen som har fått den og som har flyttet.  
Håper at det er noen som vet hvor de kan være. Det er jo synd at 
cardiganvinnerne ikke kan få sin vandrepremie på Spesialen.  
Sikkert leit for giverne av premiene også.  
 
Kontakt: Åse Myrvold  
95197250  finnmyrv@online.no 
 
 
Manusfrist for nr. 1/09: 1. februar,  2009 
Vi vil gjerne ha fortellinger, bilder og nyheter fra leserne. 
 
Og et lite hjertesukk fra innhoppende redaktør:  
 
Vær så snill å sende inn annonser og artikler som Word-dokument,  

A-5 format. Da blir jeg så glad! ☺. Hvis du ikke vet hvordan, bare spør 
oss i redaksjonen.                                                                  Mimmi.  
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B-ECONOMIQUE 

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

 
 
 
 

 

 


