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MEDLEMSBLAD FOR 

NORSK WELSH CORGI KLUBB 

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  

Leder:   Rita Tilley Wilberg  

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

   rita@wilberg.info 

 

Nestleder:   Kari B. Lysholm 

   Mob:  91 85 41 9 

   kari.lysholm@gmail.com 

 

Sekretær:   Madelen Hærnes-Vestgård 

   Mob. 46 42 49 05  

                                                     madelen.vestgard@nftas.no 

 

Kasserer:   Anita Bjørnstad 

   Mob. 93 20 67 36 

   janrbjoe@online.no   

 

Styremedlem:  Per Morten Aarak 

   Tlf: 52 76 20 49 Mob. 93 06 45 22 

   pma@hesbynett.no 

 

Varamedlem 1:  Bjørn Erling Løken 

Varamedlem 2:                           Per Olav Ramberg  

  

REDAKSJONSKOMITE:  corgipost@corgi.no 
  

           

 

           

                
 

KONTAKTPERSONER:  
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 

Trøndelag: Hanne Tvestad  90 05 68 89  
Vestlandet:                Kari B. Lysholm                        91 85 41 97 

Nord-Norge:         Tonje Rønnevig                    99 59 04 34 
 

VALPEFORMIDLER:        Gry Moen 

                          valpeformidler@corgi.no 

         Mob. 41322591 

 
 

 

  

   

 

         CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

Ca.  Februar 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

15.09.2016 

 

Manusadresse, post er: 

Kyrre Eirik Øien 

Nymyra 43 

4352 Kleppe 

corgipost@corgi.no 

 

NB! Bruk kun denne  

e-postadressen 

 

ANNONSEPRISER: 

For   Medlemmer 

1/1 side:kr 200,- 

½   side: kr 100,- 

1/1 side i alle 4 utgaver: 

kr 600,- 
 

For ikke Medlemmer: 

1/1 Side    Kr 400.- 

 

KLUBBENS  

HJEMMESIDE: 

http://www.corgi.no/ 

Klubbens adresse er: NWCK, Hærneskroken 10,  1545 Hvitsten 

Organisasjonsnummer: 981 233 220 

e-post: welsh.corgi@klubb.nkk.no 

Medlemskap koster kr.410,-inkl. medlemskap i NKK 

Konto Nr: 0530.28.84880      VIPPS: 17162 

Kyrre Eirik Øien  

Lena Randin-Sandstrand 

Lilly Renee Lauten 

Kari B. Lysholm  (Styrets Representant) 

 

mailto:rita@wilberg.info
http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
mailto:welsh.corgi@klubb.nkk.no
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Nå nærmer sommerferien seg med stormskritt og to og firbente gleder 

seg til ekstra mye tid sammen. Skal vi reise med bil må vi huske på å 

sikre hunden vår, enten med bur eller med setebelter for hund. En annen 

viktig ting er at vi ikke må etterlate hund i bil på varme sommerdager. Se 

på tabellen nedenfor 

Tid Temperatur ute Skygge/sol Temperatur i bil 

08.30 14°C Skygge  19°C 

09.30 18°C  Skygge  38°C  

10.30 20°C Blandet  47°C  

11.30 20°C Sol  58°C  

12.00 23°C  Sol  62°C  

13.30 22°C Sol  85°C 

Og les hva Mattilsynet sier om hund i bil: 

«Hvert år utsettes hunder som er etterlatt i biler for overoppheting, noe 

som fører til store lidelser og i verste fall død. Kanskje er det ikke 

nødvendig å ta med hunden hvis du bare skal ut en snartur? Som regel 

har den det bedre hjemme enn i en varm bil. 

Dersom du må ta hunden med og forlate den i bilen, så parker i skyggen 

og ha vinduene åpne slik at det blir god ventilasjon. Husk at solen flytter 

seg, og at det raskt kan bli for varmt også i en bil som ikke står direkte i 

solsteken. Mange tilfeller av overopphetinger av hunder i bil skjer faktisk 

i overskyet vær, fordi eieren da ikke er så oppmerksom på faren for 

overopphetning. 

Husk at dyr, som mennesker, har behov for mer drikke når det er varmt. 

Skal du ut på en litt lengre tur, bør du alltid ta med en ekstra flaske vann 

til hunden og en skål den kan drikke av. Hunder svetter ikke på samme 
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måte som mennesker, og blir derfor raskt varme. I verste fall kan din 

firbente venn få heteslag. 

Den hyppigste årsaken til alvorlig overoppheting, er at luften inne i bilen 

mettes med vanndamp. Dyr kvitter seg med varmeoverskudd blant annet 

ved å pese. Når luftfuktigheten blir høy minker effekten av pesingen, 

siden fordampningen (som avkjøler dyret) hemmes.                       

Dersom hundens kroppstemperatur blir for høy, kan den få alvorlige 

skader i hjernen, hjertet, tarmene, leveren og nyrene, og kan i verste fall 

dø.»                                                                                                              

I skrivende stund har jeg fått vite at en kjent handler i Europa hadde fått 

ødelagt aircondition anlegget i bilen sin og 11 hunder døde i varmen i 

mai måned. 

Når dette leses har NWCK i vår avholdt flere arrangementer for 

medlemmene sine, fra medlemsmøte med gjennomgang av standardene 

for de to rasene våre, feiring av Hundens dag med treff på Folkemuseet 

på Bygdøy og Corgiens dag på Berg gård i Ås. Disse har vært vellykket 

og blir omtalt andre steder i bladet. Takk til medlemmene som stiller opp. 

Nå håper vi på rekordoppslutning om fellesutstillingen og fellesmiddagen 

med svenskene på Morokulien den 6.&7.august i år. 

Jeg har også vært deltaker på det europeiske raseseminaret i Danmark, et 

arrangement i forbindelse med utstillingen EuroCorgi-16. Se eget referat.  

 

Til slutt vil jeg ta opp et viktig etisk tema. Vi har dessverre oppdaget at 

medlemmer på sine private facebooksider omtaler andre medlemmer i 

negative ordelag og lar uoverensstemmelser og konflikter diskuteres på 

disse sidene. Styret i NWCK henstiller til alle medlemmer å vise medie-

vett og følge de etiske regler for publisering av innlegg. 

 

Styret mener at private facebook-sider i utgangspunktet ikke angår 

klubben, og at eventuelle uoverens-stemmelser/konflikter må ordnes opp 

i av de involverte seg imellom. Dette er et privat- rettslig anliggende. 

Klubben skal på ingen måte dras inn i en konflikt.  

Dersom dette skjer vil styret be om at innlegget blir strøket umiddelbart. 

 

Med ønske om en riktig god sommer!           Rita 
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Hei da var sommerutgaven av Corgipost med referater og 

reportasjer fra våren og sommerens aktiviteter. 

Samt litt info fra klubben og Styret. 

 

Vinner av juleannonsen ble kennel Stompen. 

 Premie vil bli tilsendt til vinneren. 

 

TIL ALLE MEDLEMMER . 

Styret har besluttet å sende ut neste utgave av Corgiposten elektronisk, 

altså ikke på papir. Julenr. vil bli sendt ut som vanlig papirutgave. 

Styret vil gjerne ha tilbakemelding fra våre lesere om hvordan dere 

ønsker å få Corgiposten i fremtiden – enten som papirutgave eller 

elektronisk. 

Ønsker alle en fortsatt fin sommer.  

MVH 

Kyrre 
Send info kun til:corgipost@corgi.no 

Send inn helst som word-dokument I A5 , med 1,5 cm marg 

mailto:corgipost@corgi.no
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Corgiklubben trenger frivillige til å være på standen til klubben på Norsk 

Vinner 2016 den 19 - 20 november 2016. Veldig kjekk jobb!  

 

Styret trenger hjelp til å finne en ny plass til kontaineren og en 

henger. Det bør være mulighet til tilkobling til strøm. Er det noen av 

våre medlemmer på østlandet fortrinnsvis  i Akershus,Hedemark 

eller Oppland- området som har plass ,, vær så snill å ta kontakt med 

styref. 

Styret ber om at de som opplever å ha problemer med sine hunder i 

forhold til RAS gir beskjed til styret slik at vi kan ha en kontinuerlig 

oppdatering av RAS. 
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Til         

 Norsk Welsh Corgi Klubb      4. mars 2016  

 

Vi ønsker med dette å informere om at Norsk Kennel Klub vil stoppe 

avlesning av albuebilder fra  

følgende raser midlertidig: dachshundrasene, drever, corgirasene, 

skye terrier, pekingeser, tibetansk  

spaniel, shih tzu, lhasa apso og västgötaspets.  

Hunder av kortbente raser kan være utsatt for andre sykdommer i 

albuene enn dem som inngår i  

begrepet «albueleddsdysplasi». NKK sin nåværende form for 

screening er dermed uegnet og vil  

kunne gi feilaktige diagnoser i vurdering av albuelidelser hos disse 

rasene.  

En røntgenvurdering av albuelidelser hos kortbente hunder vil kreve 

andre projeksjoner og  

vurderings-kriterier. Vi ønsker å hindre at feilaktige diagnoser blir 

brukt som grunnlag for  

avlsarbeid, og ønsker derfor ikke at disse rasene skal vurderes etter 

samme kriterier og metode som  

de store brukshundrasene.   

Vi vurderer alternative screening-undersøkelser for de aktuelle 

rasene, men mens dette arbeidet  

pågår velger vi altså å stoppe AD-avlesningen.   

Representanter fra raseklubbene til de berørte rasene er velkomne 

til et informasjonsmøte om dette,  

i NKKs lokaler på Bryn, 26. april 2016 kl. 18:00.  

I mellomtiden kan spørsmål rettes til helse@nkk.no.  

  

Med vennlig hilsen  

for Norsk Kennel Klub  

  

Kim Bellamy  

Avlskonsulent/Veterinær 
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HUNDENS DAG 28 mai. 

 

 

 
Vi vandrer i naturskjønne omgivelser 

 
Norsk Welsh Corgi klubb markerte hundens dag på Folkemuseet på Bygdøy med 

turgåing og medbragt lunsj. 

Vi har i de senere år hatt arrangementer på denne dagen som skal være med på å 

promotere rasene våre. 

Det er alltid hyggelig å treffe gamle kjente og nye medlemmer i klubben og denne 

gangen var begge deler representert. 
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Hundenes alder var fra 6 måneder til 9 år og vi var så heldig at vi kunne vise frem begge 

rasene. 

Flokken vår vekket oppsikt, og vi ble avbildet av utallige utenlandske turister og også 

av besøkende landsmenn. Det var ekstra hyggelig at mange kjente igjen corgiene, men 

det kan ha sin forklaring i dronning Elisabeths jubileum og all fokusering på hundene 

hennes i den forbindelse. 

 

Lunsjen ble inntatt foran stavkirken og det var pussig å se på turistene, halvparten av 

kameraene var vendt mot kirken, den andre halvparten mot oss. 

Takk til alle som var med på å gjøre vår versjon av Hundens dag så vellykket! 

 

 
 

 

 

Bildet viser noen av deltakerne under lunsjen 
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Elever gleder demente gjennom besøkshundprosjekt 
Corgier til nytte og glede 

 

Ved bruk av corgier som terapi og aktivitet har elever ved Hvam videregående skole 

gjennomført et skoleprosjekt ved et bofellesskap for demente. 

 

- Vi lærer å jobbe med mennesker og dyr på en annerledes måte. Vi får nyttig 

jobberfaring samtidig som vi lærer det som står på læreplanen, sier Tonje 

Landberg (18) 

- De eldre blir veldig glade når vi kommer og det føles bra å være med på å 

skape glede, sier Emilie Albrigtsen (17) 

Jentene er elever på VG 2, naturbruk, og har hatt hund som en del av undervisningen. 

Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen har jentene fullført kurs og blitt 

aktivitetsvenner. Kurset gir verdifull kompetanse og kursbevis som kan være nyttig å ha 

når man en dag skal søke jobb. 

 

-Vi har trent mye med corgiene på skolen og jeg vil si at de er veldig lydige, noe som er 

en forutsetning for at de skal fungere som besøkshunder, sier Emilie. 

-Størrelsen gjør at de er enkle å håndtere og rasen er trygg og glad. Det gode humøret 

gjør hundene utholdende i oppgaven, legger Tonje til. 

 

Hundene er lånt gjennom en avtale med Kennel Siggen og naturbrukslærer.  

-Vi får gode tilbakemeldinger fra oppdretter, men også streng beskjed om ikke lære dem 

alt mulig. Det er visst ikke ønskelig med en hund som sitter, ligger og ruller rundt i 

utstillingsringen, sier jentene, de flirer og legger til at begge hundene nå kan rulle rundt 

og ligge på kommando. 

-Vi synes det er veldig gøy å trene hundene. Vi har planer om en liten agilitybane på 

skolen og vi har lært grunnprinsippene for trening av hund. -Det viktigste er å være 

rolig og bestemt, ha tålmodighet og belønne med en gang hunden gjør rett, forteller 

Emilie. -Vi bruker aldri straff når vi trener hundene, sier Tonje. -Bare masse ros når de 

er flinke. 

 

Jentene erfarer at beboerne på Fjuk viser veldig stor glede når de kommer med hundene. 

Andre holder seg litt i bakgrunnen, men vil likevel være tilstede når de er på besøk.  

-Vi opplever at når vi kommer så får beboerne at avbrekk i de daglige rutinene. På 

skolen har vi også lært at berøring og fysisk kontakt med en myk og varm hundekropp 

øker produksjon av oxytocin, da får brukerne bedre humør og mindre behov for 

medisiner. Dette er seriøs forskning og det blir mer og mer vanlig med dyr på 

institusjoner forteller jentene. 

 

Hege Berntzen er enhetsleder ved Fjuk bofellesskap og kan fortelle dette til Corgipost: 

Vi er så heldige å ha fast avtale hver tirsdag med Hvam videregående skole – med to 

elever som går naturbruk, tre hunder og elevenes lærer. I det øyeblikket denne gruppa 

kommer gjennom porten hos oss, samler pasientene seg automatisk rundt dem. Hver 

gang ser vi hvor meningsfylt møtet mellom pasienter, ungdom og dyr er; med 
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utveksling av minner om egne hunder og andre dyr, noen å snakke med - og ikke minst 

hunder å kose med. Pasienter som har hatt en vanskelig dag – både med uro eller tristhet 

– endrer stemningsleie og finner ro og glede. Pasienter med lite språk, begynner å 

snakke med hundene og ungdommene. En av pasientene våre har lite mestringsevne i 

daglige aktiviteter og lite sosial kontakt med andre, men når hundene kommer, 

blomstrer han opp, tar hundelenken og går tur på eget initiativ med hundene etter tur - 

med rett rygg! I tillegg bruker elevene og lærerne mye tid sammen med pasientene – 

med lett samtale og omsorg som pasientene setter stor pris på. I dag satt de ute i solen – 

og elevene lærte pasientene hvordan de gir korte ordre til hundene – som adlød. 

Læreren har til og med har tatt aktivitetsvenn-kurs hos oss (via Nasjonal 

kompetansetjeneste for aldring og helse), så vi er utrolig heldige! Derfor håper og tror vi 

at besøkene her hos oss også er meningsfulle for elever, lærer – og for hundene! 

  

Vi ønsker også å vektlegge at kontakt mellom personer med demens og hunder er 

veldokumentert -  også i norske studier som «Dyrebar omsorg». «Rapporterte effekter 

fra internasjonale studier er økt sosial interaksjon/konversasjon – her ble deltakerne 

motivert til å snakke mer, både med hunden og med hverandre. Noen studier viser 

reduserte symptomer på angst, ensomhet eller reduserte symptomer på depresjon. 

Andre studier viser reduserte symptomer på aggresjon og utagerende adferd, og noen 

viser forbedret sosial adferd. Og noen studier dokumenterer ting man allerede kan 

tenke seg; at man blir mer avslappet sammen med hund, eller at blodtrykket reduseres. 

Alle disse studiene baserer seg på intervensjonsstudier der deltakerne har hatt 

regelmessig kontakt med hund, f.eks. 30 min to ganger i uka i 10 uker». Det gir effekt!» 

(link: http://www.bystemmer.no/2014/04/03/omsorgshund-til-begjaer/ av Nina Jøranson 

som nylig tok doktorgrad i «Dyrebar omsorg). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi håper at avtalen vår med 

Hvam videregående skole kan 

fortsette også til høsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonje (til venstre) med Stella 

og Emilie med Janis.  

 

Foto: Lene Wilberg 

 

http://www.bystemmer.no/2014/04/03/omsorgshund-til-begjaer/
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Sykepleier Liv Bjerkem (bak)forteller at beboere ved demensboligen setter pris på å få 

besøk av hunder. Tonje (i midten) med Stella, Emilie med Janis og Schæferen Ella.  

Alle hundene er trygge og rolige noe som er en forutsetning for at de skal kunne fungere 

sammen med mennesker som kan ha en litt uforutsigbar væremåte.  
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 Ragnhild Larsen synes det er fint å 

få besøk av Stella og hennes 

hundefører.  

Foto: Lene Wilberg 

 

Det blir mye kos med en hund 

på fanget.  

Foto: Lene Wilberg 

 

Ivar og Ragnhild Larsen setter pris 

på å få besøk av hunder og elever.  

Foto: Lene Wilberg 
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Læring er alltid hyggeligere når man kan ta  

med hundene inn i klasserommet.  

 

Foto: Lene Wilberg 

 

 

 

 

 

 
Bare det å kunne sitte i ring å se på en sovende hund, snakke om hunden, stryke den. 

Beboerne viser at de setter pris på besøk av elever og hunder fra Hvam videregående 

skole. Foto: Lene Wilberg 

 
Samvær, samtale, hygge og mosjon. 

Besøkshunder iser seg å være god terapi 

for demente. Emilie og Janis gjør en 

viktig jobb for beboerne på Fjuk.  

Foto: Lene Wilberg 
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Corgiens Dag på Berg gård ved Årungen rostadion i Ås 
 
Det ble en fantastisk Corgiens dag! Været var så absolutt på vår side, strålende sol fra 

skyfri himmel og en liten bris som kunne avkjøle varme to- og firbente. 
Og folk strømmet til i finværet. På det meste var vi flere enn 45 tobente med smått og 

stort. En av NWCKs eldste og trofaste medlemmer, Grete Hedne (snart 87år), var også 

tilstede med sin hund. Imponerende Grete, hyggelig å se deg! I andre enden av 

aldersskalaen var det tre stykker under 8 måneder og flere under 8 år.  

Ekstra hyggelig var å se så mange nye ansikter, unge og eldre, og at de ga uttrykk for at 

de koste seg på arrangementet og ville være med på flere i fremtiden. Jeg håper at dette 

også betyr at vi får økt medlemstall i klubben vår. 

Dessverre var vår annonserte dommer blitt syk, men NWCKs sekretær Madelen Hærnes 

–Vestgård, pembroke oppdretter og under utdannelse til ringsekretær, stilte sporty opp 

og overtok oppgaven. Hun hadde jo hatt hele opplegget rundt arrangementet også- så 

dette var en formidabel innsats. 

Ros til Madelen som var vennlig og rolig, men effektiv i ringen og ga alle hundene 

anledning til å vise seg frem på beste måte.  

5 hunder med utstillingsfeil var de første inn i ringen. De konkurrerte i samme klasse og 

ble rangert fra 1-5. Alle fikk premie, men den gjeveste premien gikk til Bandit. 

Så var vi over til det store Match Showet som hadde hele 22 deltakere. Dette er en 

konkurranseform hvor to hunder møtes om gangen og en går videre, altså et cupsystem. 

Til slutt står man med to finalister og de blir altså kåret til Best in Show nr.1 og 2. 

Dagens finalister var pembroke Zeppelin og cardigan Lilly. Det lengste strået trakk 

unge Zeppelin, en 10 måneder gammel junior hannhund. Han fikk også æren av å motta 

Kennel Karwins vandrepremie som tildeles vinneren på Corgiens dag 

 

 
BIS 1 og 2 og dommer Madelen Hærnes-Vestgård 



 
18 

17 hunder stilte opp i konkurransen om dagens «vakreste øyne». Den som hadde de 

vakreste øynene var Josse. 

Deretter valgte Madelen hunden med dagens «vakreste pels». Av 13 hunder vant 

Karma. 

Så var det tid for barn og hund. Alle 5 deltakerne var i yngste klasse under 10 år. Eldste 

var 8 år, den yngste 2år. De fleste hadde litt hjelp av mamma, bestemor eller en tante. 

Herlig! 

Plasseringene var: 

 
               1. Eskil med Josse 

               2. Johan med Pamela 

               3. Maiken med Lilly 

 
               4. Molly med Pytte 
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5 Victoria med Hazel 

 

Endelig hadde alle valpene som skulle være med, ankommet. Det var trafikkaos i Oslo 

fordi Bryns tunnelen var helt stengt, ikke bare ett løp som vanlig i disse dager. Tre 

kullsøsken deltok i yngste klasse 4-6 måneder: 

1 Meeka 

2. Marve 

3. Nimah 

 
Meeka og Sara 
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I eldste klasse 6-9 måned deltok to og plasseringen ble: 

1 Sara 

2. Arthur 

Deretter møtte de to valpevinnerne hverandre for å få kåret Best in Show valp. Her falt 

valget på den eldste, Sara. 

Dagen ble avsluttet med 6 deltakere i trillebårløp på tid og kåring av dagens raskeste 

corgi på 60m.  

Vinner av trillebårløpet var Pytte og Cathrine. 

 

 
Nina Ramberg i fin stil 

 
Hanne hadde ikke full kontroll, hvor ble det av hunden? 
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Bandit vant 60m overlegent og mottok Edwards vandrestav for tredje gang. Dette er en 

evigvarende vandrepremie gitt av Bjørn Range til minne om hans pembroke hannhund 

Edward. 

 

Mens vi snakker om premier, her var det premier til alle; for-premier, pokaler, leker, 

kopper, lykter, lommelykter, tepper og flotte rosetter. Stor takk til sponsor Mera Dog for 

alle for-premiene! 

 

NWCKs pleier alltid å ha et lotteri med flotte premier på Corgiens dag. Så også i år hvor 

hovedgevinsten, en stor fruktkurv, ble vunnet av Leif-Herman Wilberg. 

 

Corgiklubbens berømte kafeteria var også i sving. Her var det pølser, vafler, kaker, 

kaffe og brus til salgs. 

Takk til alle som hjalp til med smått og stort på Corgiens dag! 

Ingen nevnt, ingen glemt. Ikke vær redd for å tilby din hjelp neste gang. Klubben er 

kjempeglad når nye medlemmer spør om de kan trå til og det kan være lærerikt også. 

 

Undertegnede hadde gleden av å ønske velkommen - og etter 4 flotte timer, ønske alle 

sammen vel hjem og takke for et supert arrangement. 

Håper ikke noen ble altfor solbrent. 

Med ønske om en fortsatt god sommer,  

 

Rita Tilley Wilberg 

Leder NWCK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøte 13.april. 

Den 13.april ble det arrangert medlemsmøte på Sørumsand. Tema var 

gjennomgang av våre to rasers standard og bevegelsesmønster. 

Christine Sonberg gikk igjennom Cardigan og Leif Hermann Wilberg gikk 

gjennom Pembroke. Det var et godt oppmøte denne kvelden, både av 

garvede og ferske corgifolk. 

Det var spennende å få en gjennomgang, ikke bare av dagens standard, 

men av rasenes historie og utvikling. Det har skjedd mye på alle disse 

årene. For de av oss som ikke driver oppdrett var det å få en innføring i 

tenkning rundt stadig bedring av rasene interessant. Hvor er vi nå kontra 

for ti år siden? Hva må vi være obs på?  

Det er flott med medlemsmøter der en virkelig opplever at en lærer noe 

nytt, også for de som har jobbet med rasen gjennom mange år. Vi blir aldri 

utlært og det er spennende. 

 
Lilly R Lauten 



 
22 

AD-albueleddsdysplasi. 
 

Våren 2016 fikk Norsk Welsh Corgi klubb en invitasjon fra NKK til et møte om AD-røntgen. 

«Vi ønsker med dette å informere om at Norsk Kennel Klub vil stoppe avlesning av albuebilder 

fra følgende raser midlertidig: dachshundrasene, drever, corgirasene, skye terrier, pekingeser, 

tibetansk spaniel, shih tzu, lhasa apso og västgötaspets. 

Hunder av kortbente raser kan være utsatt for andre sykdommer i albuene enn dem som inngår i 

begrepet «albueleddsdysplasi». NKK sin nåværende form for screening er dermed uegnet og vil 

kunne gi feilaktige diagnoser i vurdering av albuelidelser hos disse rasene. 

En røntgenvurdering av albuelidelser hos kortbente hunder vil kreve andre projeksjoner og 

vurderings-kriterier. Vi ønsker å hindre at feilaktige diagnoser blir brukt som grunnlag for 

avlsarbeid, og ønsker derfor ikke at disse rasene skal vurderes etter samme kriterier og metode 

som de store brukshundrasene. 

Vi vurderer alternative screening-undersøkelser for de aktuelle rasene, men mens dette arbeidet 

pågår velger vi altså å stoppe AD-avlesningen. 

Representanter fra raseklubbene til de berørte rasene er velkomne til et informasjonsmøte om 

dette, i NKKs lokaler på Bryn, 26. april 2016 kl. 18:00.» 

 

Fra vår klubb møtte leder og utstillingskomiteens leder. Det var et godt besøkt møte, både fra 

raseklubbenes og fra NKKs helseavdeling. Viser til referat fra møtet, se nedenfor. 

 
Referat fra møte om AD-røntgen av chondrodystrofe raser  
 
Leder for helseavdelingen Kristin Aukrust ønsket velkommen.  

Bakgrunnen for innkallingen er at NKK har besluttet å stoppe AD-avlesning for følgende raser: 

dachshundrasene, drever, corgirasene, skye terrier, pekingeser, tibetansk spaniel, shih tzu, lhasa 

apso, västgötaspets og bassetrasene utenom basset hound.  

Magnus Rørvik, NKKs røntgenavleser, innledet med en presentasjon. Rørvik forklarte at de i det 

siste har mottatt en økende mengde albuebilder fra små, kortbeinte raser. Det er problematisk av 

flere grunner:  

Hunder som både er små (lette) og chondrodystrofe (kortbeinte) får i praksis ikke AD – altså er 

det unødvendig å bruke energi og penger på å AD-røntge dem.  

Hunder som er chondrodystrofe kan ha såkalt subluksasjon i albuen som følge av short ulna 

syndrom. Det er en albuelidelse som ikke inngår i AD-begrepet. Når avleserne mottar bilder av 

hunder som er fri for AD, men har subluksasjon i albuen, kan ikke dette klassifiseres innenfor 

avlesningskriteriene til vanlig AD-screening. Avleserne kan derfor være nødt til å sette «fri» i og 

med at hunden ikke har AD, men dette gjør jo at eier og oppdretter feilaktig vil konkludere med at 

hunden har «friske» albuer.  

Dagens screeningprogram for AD inkluderer kun et sidebilde av albuene hvor hundene er 

fotografert med stor grad av bøying av albueleddet. Dette bildet er ikke optimalt for vurdering av 

subluksasjon.  

 

Det var diskusjon omkring basset hound og AD-avlesning.  

Store chondrodystrofe raser som basset hound, kan få UAP (en type AD) – altså vil det kunne 

argumenteres for at det fortsatt bør være mulig å AD-røntge dem (på lik linje med alle andre raser 

÷ enkelte unntak). NKK ønsker derfor fortsatt å godta AD-avlesning av basset hound. Det betyr 

ikke at man nødvendigvis anbefaler denne undersøkelsen for rasen, men at muligheten er der 

dersom enkelte oppdretter ønsker å gjøre det. Raseklubben tar kontakt med NKK dersom de 
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ønsker at AD-avlesning ikke lenger skal tilbys for denne rasen. Hundeeiere må være 

oppmerksomme på at ved AD-røntgen er det kun AD som vurderes, ikke grad av subluksasjon.  

 

 

Oppsummert:  

Små, chondrodystrofe raser er ikke disponert for verken OCD, UAP eller FCP (de ulike typene 
AD) –altså er det ingen vits å AD-røntge dem.  

Chondrodystrofe hunder har short ulna syndrom, og det kan medføre subluksasjon av albuen. 

Dersom man skal ta albuebilder av chondrodystrofe raser er det grad av subluksasjon i albuen 

man evt. må vurdere. Dette kan ikke vurderes godt på den type bilder som sendes inn til AD-
screening.  

AD-avlesning for de nevnte raser stoppes nå.  

Magnus Rørvik kan tilby faglig bistand i et eventuelt prosjekt om vurdering av grad av 

subluksasjon i albuen, dersom det er interesse for det i rasemiljøene.  

 

Møtet ble avsluttet med spørsmål fra salen.  

Referent: Kim Bellamy  
 
Temaet var også oppe på det europeiske rase og oppdretterseminaret i Askov, Danmark 14.05 

2016. 

Der var det dyrlege og spesialist Peter Weis som omtalte «short ulna syndrom». Han hadde 

mange like synspunkter som den norske veterinæren Rørvik, men han ville ikke slutte med 

avlesing av AD-røntgen på hunder med dvergvekst før den internasjonale komiteen av 

røntgenavlesere i FCI hadde blitt enige og anbefalte dette. 

Ser vi på de norske tallene for AD fra 1989 til 2016 synes det ikke som om dette er et problem for 

vår rase 

 

Rtg  Fri  Svak Middels Sterk 

Pembroke:. 

AD 

12  08 02 00  02 

 

Cardigan: 

AD 

20  16 00 01  03 

 

Dersom vi skal ønske å gå inn for et prosjekt om vurdering av grad av subluksasjon i 

albuen, må dette være basert på antall problemtilfeller som medlemmene våre melder 

inn til klubbens ledelse. 

 

RTW 
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Raseseminar og EuroCorgi i Danmark 14-15.mai 2016 
 
Det var med stor forventning Leif-Herman og jeg puttet seks hunder i bilen og satte 

kursen for Askov. Vi startet grytidlig for å ta første ferje om morgenen fra Larvik til 

Hirtshals og deretter et par times kjøring sørover i Danmark. 

Vi kom frem til Askov høyskole tidlig fredag ettermiddag og møtte 

arrangementskomiteen mens de rigget i stand til seminaret lørdag og utstillingen 

utendørs på søndag. De kunne fortelle at deltakere fra mer enn 10 land hadde meldt sin 

ankomst.  

Lørdag åpnet seminaret med at Erik Faarup, leder av den danske welsh corgi klubben, 

ønsket alle hjertelig velkommen og håpet at vi ville få to fine dager sammen. 

Første punkt på agendaen var fagdyrlege Peter Weis, ortopedkirurg, som snakket om 

Short Ulna. Det viste seg at han hadde mange like synspunkter som den norske 

røntgenavleseren, veterinær Magnus Rørvik. Derfor ber jeg dere lese hva som er skrevet 

om AD-røntgen i dette nummeret av Corgipost. Der har jeg også flettet inn Weis og 

hans kommentarer til NKKs utspill. 

Simon Parson holdt deretter et historisk tilbakeblikk på de to rasene våre og nevnte de 

mest kjente avls- og utstillingshundene i både cardigan og pembroke. Her var Simon i 

sitt ess, historisk interessert som han er. 

 

 
Kim Vigsø Nielsen taler 
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Neste programpost var at lederne for de nordiske klubbene fortalte om arbeidet og 

arrangementene i sin klubb. 

En av nyhetene er at Danmark og Sverige skal arrangere fellesutstilling samme helg i 

2017 etter mønster av Morokulien. Dog blir det litt lenger avstand mellom 

utstillingsstedene, Sverige skal ha sin i Malmø-traktene, Danmark sin på andre siden av 

Øresundbroen. 

I 2017 vil EuroCorgi bli arrangert i Italia. 

Så var det den litt tyngre delen av programmet. Peter Clifton hadde meldt avbud, og 

Simon Parson gikk i gjennom begge standardene alene, men med noe hjelp fra dyktige 

deltakere. Men for oss som hadde hatt samme tema på vårt siste medlemsmøte i april, 

og hørt entusiastiske Christine Sonberg ta for seg cardiganstandarden og ringreven Leif-

Herman Wilberg snakke varmt om sin favorittrase pembroke, ble dette en nedtur.  

 

 
Ekteparet Wilberg koser seg med danske venner under festmiddagen. 

 

 

 

Vi var nesten de eneste nordmenn der, men vi må regne Marina Augustsson som norsk 

selv om hun er bosatt i Sverige. 

Dagen ble avsluttet med en deilig felles middag, godt drikke, gode taler og sang.  

En stor takk til den danske corgiklubben for et vellykket seminar. Og takk til alle 

deltakerne som også var med på å gjøre det til en minnerik opplevelse. 
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EuroCorgi 2016 
 

 
Lederen av den danske corgiklubben, Erik Faarup,  

med dommerne Amanda Rees GB og Mike Vincent GB 

 

 

Årets EuroCorgi hadde deltakelse av 76 cardigan og 45 pembroke. Amanda Rees er en 

relativ ny dommer på pembroke, mens Mike Vincent er en mer erfaren dommer som 

også dømmer andre raser enn cardigan. 

 

Amanda Rees valgte å følge en hard linje i sin bedømming. 

Kun fire hannhunder fikk CK og det var mest blå, gule og grønne sløyfer som ble delt 

ut. I tispeklassene var det litt mer rødt, men ikke mer enn at det ble stor applaus rundt 

ringen når noen fikk excellent. 

 

 

Været var skiftende under utstillingen, fra strålende sol til nedbør med hagl så store som 

isbiter. Bedømmelsen måtte avbrytes flere ganger og folk og hunder søke ly i telt og 

innendørs. 
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BIR pembroke ble norske Int.Nord.GB.HR.WJW-13 Siggen’s Queen of Spades.  

BIM var fra Litauen, oppdrettet i Ukraina LT.Ch. Orden Keltov Chelsea Royal 

Cadwalader. 

 

 

Beste pem.baby ble Siggen’s Another Star 

 

 

Beste oppdretterklasse med hederspris ble Kennel Siggen som klarte å stille med fire 

avkom med CK 

 

 

BIR cardigan og senere BIS ble Faarup Penny 

BIM cardigan ble DK.Ch.Katholm Chester 
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CORGIWALK I ROGALAND 
 

 

 
 

Hittil i år har vi hatt tre treff, med mange blide fjes og en hel haug ville 

og glade corgier. 

Vi åpnet året allerede 9. januar i iskald nordavind med hele 18 firbeinte 

med familier! Snakke om Vikingblod ! 

22. Mars møtte en gjeng med bare pemmer denne gangen til en frisk tur 

på Borestranda og  14. mai møtte vi igjen på området vi leier fra 

Landhandelen.   

Gruppen vår vokser stadig og det er kjekt å se hvordan corgimiljøet 

vokser her i Rogaland. 

Nå planlegger vi nytt treff om ikke så lenge! 

 

Kari. 
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Pembroke 
 
Ingen innmeldt 
 
 

Cardigan 
 

 
Far:  N Uch Jedi Knight Cymraeg Ci 
Mor:   N Uch NV-15 Lulubelle's Cut The Crap 
 1 rød hanne ledig. 

 
Far:  Lulubelle's Amazing Ambition 
Mor:   Kashmir Cymraeg Ci 
 1 brindle tispe ledig. 

 
Far:  N Uch Jedi Knight Cymraeg Ci 
Mor:   N Uch Lulubelle's Bright Blossom 
 1 tricolor Hann og ei blue merle tispe ledig  
Henv.: Kennel Lulubelle v /Elisabeth Lærum 
 Dustadveien 8,  3483 Kana  
 Tlf 412 99 764   kennellulubelle@gmail.com 
 
 

Far:  BaltW-14, C.I.B, AM & CAN & FI & SE & EE & LT& CH 
  Dunes Not All Treasure Is Silver And Gold. 
Mor:   NUCH, SUCH, DKCH, Nordic CH, Int. CH, NORDJV-10, 
  Danish Winner 2012 Cardigardens Dion C`s Melody. 
  
 1 Hann ledig.  Født 3.5.2016. Leveringsklar 28.06.2016  
Henv.: Kennel Shepardo v /Nina og Per Olav Ramberg 
 Toveien 34,  1407 Vinterbro  
 Tlf 951 78 949    nramberg@online.no 
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Pembroke 
 
Far: Franki Goes to Hollywood av Ronarau 
Mor: Trinitys Cory 
 Parret 6-7. mai 2016 
 Forventet valper ca.9. juli 
Henv.: Anne M. Otterå  
 Liarstøl 23, 5416 Stord 
 Tlf.: 930 49 242    annem.ottera@sklbb.no 

 
Cardigan 
 
Ingen parringer innmeldt 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 NORSK JV-15 N UCH SE UCH DK UCH Bronn Chernovodny 

Eier: Jane Serigstad 
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Ny internasjonal champion. C.I.B. 

 
INT.N.SE.SF.DK. NORD.U.CH.NW-15, DKW-15 NORD.W-15 

SIGGEN’S PUSJKIN 

Far: Int. GB.RUS.Multi.Ch WW08, EuW11  

Andvol Ya Tvoy Kumir 

Mor: Nord. Ch Siggen’s Jozze Finfin 

Eier: Rita Tilley Wilberg. Forverter: Rikke og Arild Aas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 Den 5.mars ble Cardigarden’s Justin Thyme norsk champion på Letohallen.  
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Min Corgi og jeg har vært på agilitystevne i Voss helgen 2-3 April med gode resultater 

Storfotens Lyn Koda Naruto (6år) 

Plasseringer: 

Lørdag Agility klasse 2 liten: 1.Plass med tid 55.51 dommer Veronica Bache, Voss 

Hundeklubb arrangerer 

Søndag: Agility klasse 2 liten: 1.Plass med tiden 50.18 dommer Veronica Bache, Voss 

Hundeklubb Arrangerer 

Søndag: Hopp Klasse 2 liten: 2.plass med tiden 43.58 dommer Veronica Bache, Voss 

Hundeklubb arrangerer 

Storfotens Lyn Koda blir Nr 2 i NM i klasse 2 på NKK Drammen. 

Det innebærer 2 fullførte løp Lørdag og 2 feilfrie (og raske) løp Søndag.  
Koda danker ut sheltier, jacker og andre raske raser og vinner tittelen Nr 2 
Drammensmester 2016 klasse 2 small og blir nr 2 i NM klasse 2 small 
 
Dommer var Poul Lærche fra Danmark og vi fikk 2 x 2.plass i finaleløpene med tidene 
48.04 og 40.65 
 
 
 
Morro når det ikke er så mange Corgier på Agility 

 

Yvonne Langerud Eriksen 
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Ølen - Etne - Vindafjord Hundeklubb 

Etne 13.02.2016 

Dommer: Tast, Harry 

Cardigan 6 

Hannhund 1 

Carddicted Limited Edition    
VG.JK 1.JKK  

Sørvik,Hilde Elisabeth Mathisen 

Tisper 5 
Cardigarden's Eragon Of Dragonheart   

G.AK   

Nøkling,Tone Beate 

Carvaro's Arya Of Westeros    

VG.UK 1.UKK    

Tone Beate Nøkling/Roald Nøkling 

Govannon's Far-flung Flower    

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR (4)  

Lysholm, Kari 

Hova Bonde's Iris Cooper    

VG.JK 2.JKK    
Sørvik,Hilde Elisabeth Mathisen 

 

Imme's Iron Maiden    
G.AK   

Moen,Silje 

Pembroke 1 

Hannhund 1 

Bytham Desert Dundee    
VG.JK 1.JKK  

Kohan,Kaveh 

Norsk Kennel Klubb 

Bø - Telemarkshallen 20.02.2016 

Dommer: Redlicki, Miroslaw 

Cardigan 9 

Hannhund 5 

 

Carddicted My Jazz King    
VG.JK 2.JKK    

Hopen,Rikke 

 
Elfborg Dansing Dragonhead    

VG.AK 1.AKK    

Ruud,Ingvild 
 

Imme's Long John    

G.AK    
Åsten,Mimmi 

 

Lulubelle's Counting Crows    
Exc.CHK 1.CHKK    

Aasmundsen,Alf Petter 

Skotmyra's Bellroy    

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM (4)  

Didriksen,Anne Sidsel 

Tisper 4 

Carddicted Lady Of The House    

Exc.JK 1.JKK  

Fredriksen,Linda Cecilie 
 

Imme's Upperclass Gossip    

Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK CACIB 
BIR (5)   

Ruud,Ingvild Angel 

 
Lulubelle's Exclusive Enigma    

VG.JK 2.JKK    
Aasmundsen,Alf Petter 

 

Made In Norway Cymraeg Ci    
VG.AK 1.AKK  

Lærum,Elisabeth 

Pembroke 9 

Hannhund 3 

Andvol Marshal    
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM (4)  

Wilberg,Rita Tilly 

 
Bytham Desert Dundee    

VG.JK 2.JKK    

Kohan,Kaveh 



 

34 

Welincha's Kristian I V    
Exc.AK 1.AKK    

Skavelden,Kristin W. 

Tisper 6 

Busy Angel Amberynlea    

Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BTK (2)  
Einvik,Jørn Ove/Nilsen,Tore 

 

Bytham Carmelita    
Exc.CHK 2.CHKK    

Serigstad,Jane 

 
Bytham Disney Dee    

VG.JK 3.JKK   

Aas,Michelle Gjerde 
 

Bytham Dixie Daisie    

Exc.JK 2.JKK   
Serigstad,Irene 

 

Siggen's Marguerita    
EXC.CHK 1CHKK CK CERT 2BTK 

R.CACIB -NUCH (3)   

Wilberg,Rita Tilly 

Siggen's Xtraordinary    

Exc.UK 1.UKK CK 1.BTK CACIB BIR 

(5)  Wesenberg,Ingrid 

 
Nordhordland Hundeklubb 

Nordhordland 27.02.2016 

Dommer: Molin, Nils 

Cardigan 2 

Tisper 2 

Cardigarden's Eragon Of Dragonheart   

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR (4)  

Nøkling,Tone Beate 

Carvaro's Arya Of Westeros    
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 2.BTK (3) 

Tone Beate Nøkling/Roald Nøkling 

  
 

 

 

 

 

Norsk Miniatyrhund Klubb  

Letohallen 05.03.2016 

Dommer: Bognic, Sanja Momcilovic 

Cardigan 6 

Hannhund 2 

Cardigarden's Justin Thyme    
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR (5)  

Anders Nordby Lauten/Lily Renee 

Dixieblues Arctic Big Blue    

Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BHK (3)  
Kristiansen,Anette 

Tisper 4 

Black Pumas Lyra    

Exc.JK 2.JKK CK 3.BTK (2)  
Momrak,Heidi Engen 

Carddicted Jigsa W Puzzle    
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 

(4)  Vindenes,Wenche 

Carddicted Lady Of The House    

Exc.JK 1.JKK CK 2.BTK (3)  

Fredriksen,Linda Cecilie 

Jolizi's Another Miracle    

Exc.UK 1.UKK  

Pembroke 5 

Hannhund 3 

Andvol Marshal    
Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BHK (3)  

Wilberg,Rita Tilley 

 
Andy Capp    

Exc.VTK 1.VTKK CK 3.BHK (2)  

Moen,Gry 

Benfro's Nipper    

Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR (4)  
Alnæs,Siri/Brunsnes,Rolf 

Tisper 2 

Magpie's Idja    

Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK (3)  Hege 

Hofstad Jacobowitz/Caroline 
 

Stompen's Pamela    

Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM (4)  
Moen,Gry 
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Norsk Miniatyrhund Klubb 

Letohallen 06.03.2016 

Dommer: Jørgensen, Leif Lehmann 

Cardigan 1 

Tisper 1 

Black Pumas Lyra   Exc.JK 1.JKK (0)  
Momrak,Heidi Engen 

Pembroke 3 

Hannhund 2 

Andvol Marshal   Exc.JK 1.JKK CK 

CERT 1.BHK BIR (4)  Wilberg Rita Tilley 

Benfro's Nipper   Exc.CHK 1.CHKK (0)  
Alnæs,Siri/Brunsnes,Rolf 

Tisper 1 

Magpie's Idja   Exc.JK 1.JKK CK CERT 
1.BTK BIM (4)  Hege Hofstad 

Jacobowitz/Caroline 

 

Norsk Kennel Klubb 

Kristiansand 12.03.2016 

Dommer: Lindstrøm, Terje 

Cardigan 4 

Hannhund 2 

Analog Cc Back In Black    

Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BHK (3)  

Thorsen,Lisbeth Yvonne 

Lafayette Cymraeg Ci    

Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB 
BIR (4)  Bjarkøy,Silje Katrine 

Tisper 2 

Carddicted Lady Of The House    

Exc.JK 1.JKK  

Fredriksen,Linda Cecilie 
 

Imme's Upperclass Gossip    

Exc.UK 1.UKK  
Ruud,Ingvild Angel 

 

 

 

Pembroke 7 

Hannhund 3 

Bronn Chernovodny    

Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK CACIB BIM 
(4)  Serigstad,Jane 

Stompen's Pelle    
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK R.CACIB 

(3)  Randen,Sverre/Kronholm,Eva 

Tisper 4 

Bytham Carmelita    
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK R.CACIB 

(3)  Serigstad,Jane 

 
Bytham Dixie Daisie    

Exc.JK 1.JKK  

Serigstad,Irene 
 

Gwentail's Enya    

VG.AK 1.AKK 
Randen,Sverre/Kronholm,Eva 

 

Siggen's Xtraordinary    
Exc.UK 1UKK CK 1BTK CACIB BIR 

BIG -2 (5)   

Wesenberg,Ingrid 

 

Norsk Miniatyrhund Klubb 

Rogaland, Orre 19.03.2016 

Dommer: Cronander, Åke 

Cardigan 1 

Tisper 1 

Govannon's Far-flung Flower    

Exc.JK 1.JKK  

Lysholm,Kari 

Pembroke 5 

Hannhund 2 

Bronn Chernovodny    

Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK BIR (4)  

Serigstad,Jane 

Bytham Desert Dundee   VG.JK 1.JKK (0)  

Kohan,Kave 

Tisper 3 

Bytham Dixie Daisie    

Exc.JK 2.JKK  

Serigstad,Irene 
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Bytham Elune Whisper Wind    

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM (4)  
Serigstad,Jane 

 

Bytham Ezelda    
Exc.JK 3.JKK  

Andreassen.Mari 

 
Norsk Miniatyrhund Klubb 

Rogaland, Orre 20.03.2016 

Dommer: Beare, Andrew 

Cardigan 1 

Tisper 1 

Govannon's Far-flung Flower    

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR (4)  

Lysholm,Kari 

Pembroke 3 

Hannhund 1 

Bronn Chernovodny    

Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK BIR (4)  

Serigstad,Jane 

Tisper 2 

Bytham Elune Whisper Wind    
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM (4)  

Serigstad,Jane 

 
Bytham Ezelda    

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

Andreassen,Mari 

 

Klubben For Gårds- Og Fjellhunder 

Letohallen 26.03.2016 

Dommer: Mijatovic, Jadranka 

Cardigan 3 

Tisper 3 

Black Pumas Lyra    

VG.JK 1.JKK  
Momrak,Heidi Engen 

Carddicted Jigsa W Puzzle    

Exc.AK 1.AKK CK 1.BTK BIR (4)  

Vindenes,Wenche 

Lulubelle's Evergreen Eclipse    

Exc.UK 1.UKK CK CERT 2.BTK (3)  
Larsen,Anne Grete 

Pembroke 4 

Hannhund 2 

Andvol Marshal    
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR (4)  

Wilberg,Rita Tilley 

 
Cymar's Daydreaming Diego    

VG.CHK 1.CHKK  

Hærnes-Vestgård,Madelen 

Tisper 2 

Bytham Disney Dee    

VG.JK 1.JKK  

Aas,Michelle Gjerde 
 

Siggen's Stella Polaris    

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

Wilberg,Rita Tilley 

 
Norsk Kennel Klubb 

Bergen Racketsenter 16.04.2016 

Dommer: Siklósi, Béla 

Cardigan 6 

Hannhund 1 

Lafayette Cymraeg Ci    
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB 

BIM (4)   
Bjarkøy,Silje Katrine 

Tisper 5 

Cardigarden's Eragon Of Dragonheart   
Exc.AK 1AKK CK CERT 1BTK CACIB 

BIR - NUCH (5)   

Nøkling,Tone Beate 

Carvaro's Arya Of Westeros    

Exc.UK 2.UKK CK 4.BTK (1)   
Tone Beate Nøkling/Roald 

 

Govannon's Delicious Diana    
Exc.AK 2.AKK CK  

Lysholm,Kari 
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Govannon's Far-flung Flower    

Exc.UK 1.UKK CK 3.BTK R.CACIB (2)  
Lysholm,Kari 

Hova Bonde's Iris Cooper    
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK (3)  

Sørvik,Hilde E.Mathisen 

Pembroke 5 

Hannhund 1 

Bronn Chernovodny    

Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK CACIB BIM 
(4)  Serigstad,Jane 

Tisper 4 

Bytham Elune Whisper Wind    
Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK (3)  

Serigstad,Jane 

 
Bytham Ezelda    

Exc.JK 2.JKK CK 4.BTK (1)  

Andreassen,Mari 
 

Leite-gård's Lydia    

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

R.CACIB (2)   

Byrkja,Målfrid 

 
Siggen's Xtraordinary    

Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB 

BIR (4)   
Wesenberg,Ingrid 

 
Surnadal Og Rindal Hundeklubb 

Sunndalsøra 23.04.2016 

Dommer: Nielsen, Eva 

Pembroke 3 

Hannhund 1 

Magpie's Irish Hunter    

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM (4)  

Valdal,Maren Kimberly 

Tisper 2 

Berit Av Quantos    

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR (4)  
Johansen,Tor W. 

Bytham Disney Dee   Exc.JK 1.JKK (0)  

Aas,Michelle Gjerde 

 
Norsk Dobermann Klubb 

Letohallen, Dal 23.04.2016 

Dommer: Östlund-Holmsten, Maritha 

Cardigan 2 

Tisper 2 

Carddicted Jigsa W Puzzle    

VG.AK 1.AKK  

Vindenes,Wenche 

Imme's Upperclass Gossip    

Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR (4)  

Ruud,Ingvild Angel 

Pembroke 3 

Hannhund 1 

Andy Capp    

Exc.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIM (4)  

Moen,Gry 

Tisper 2 

Stompen's Pamela    

Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK (3)  

Moen,Gry 

Stompen's Quella    
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR (4)  

Miltvedt,Synnøve 

 
Norsk Berner Sennenhundklubb 

Letohallen 24.04.2016 

Dommer: Harsányi, Péter 

Cardigan 7 

Hannhund 2 

Dixieblues Arctic Big Blue    

Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK BIM (4)  

Kristiansen,Anette 

Shepados Hot & Wise    
Exc.UK 1.UKK CK CERT 2.BHK (3)  

Ramberg,Nina/Per Olav 
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Tisper 5 

Black Pumas Lyra    
Exc.JK 1.JKK  

Momrak,Heidi Engen 

Imme's Upperclass Gossip    

Exc.UK 2.UKK CK 3.BTK (2)  
Ruud,Ingvild Angel 

Lulubelle's Evergreen Eclipse    
Exc.UK 1.UKK CK CERT 2.BTK (3)  

Larsen,Anne Grete 

Shepados Fa Li    

Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR (5)   
Ramberg,Nina/Per Olav 

 

Shepados Hot & Delicate    
Exc.UK 3.UKK  

Ramberg,Nina/Per Olav 

Pembroke 5 

Hannhund 1 

Andy Capp    
Exc.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIR (4)  

Moen,Gry 

Tisper 4 

Cayira's All About Karma    

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

Magpie's Idja    

Exc.JK 2.JKK  
Hege Hofstad Jacobowitz/Caroline 

 

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

Moen,Gry 

 
Stompen's Quella    

Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM (4)  

Miltvedt,Synnøve 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunndal Hundeklubb 

Sunndalsøra 24.04.2016 

Dommer: Ulltveit-Moe, Annika 

Pembroke 2 

Hannhund 1 

Magpie's Irish Hunter    

Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM (4)  
Valdal,Maren Kimberly 

Tisper 1 

Berit Av Quantos    

Exc.AK 1.AKK CK 1.BTK BIR (4)  
Johansen,Tor W. 

 
Norsk Kennel Klubb 

Ålesund 07.05.2016 

D: Janeiro, Francisco Salvador G. 

Cardigan 1 

Tisper 1 

Shepados Hot & Sweet    

Exc.AK 1.AKK  
Myrene,Kristin Opsahl 

Pembroke 4 

Hannhund 1 

Magpie's Irish Hunter    
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM (4)  

Valdal,Maren Kimberly 

Tisper 3 

Bytham Disney Dee    
Exc.JK 1.JKK  

Aas.Michelle Gjerde 

 
Cymar's X-mas Gift    

Exc.AK 1.AKK  

Tvestad,Hanne 
 

Siggen's Xtraordinary    
Exc.CHK 1CHKK CK 1BTK CACIB BIR 

- BIG- 2 (4)   

Wesenberg,Ingrid 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

                2016 
           CARDIGAN 

 
Hannhund Tispe 

 
1 Lafayette Cymraeg Ci 12/3 1 Imme's Upperclass Gossip 11/3 
2 Dixieblues Arctic Big Blue 10/3 2 Govannon's Far-flung Flower 10/3 
3 Cardigarden's Justin Thyme 7/2 

3 

Cardigarden's Eragon Of 

Dragonheart 

9/2 

4 Carddicted My Jazz King 4/1 4 Carddicted Jigsa W Puzzle 8/2 
 Skotmyra's Bellroy 4/1  Lulubelle's Evergreen Eclipse 6/2 

6 Analog Cc Back In Black 3/1  6 Shepados Fa Li 5/1 
 Shepados Hot & Wise 3/1 7 Carvaro's Arya Of Westeros 4/2 
   8 Lulubelle's Cut The Crap 4/1 

    9 Carddicted Lady Of The House 3/1 

     Hova Bonde's Iris Cooper 3/1 

    11 Black Pumas Lyra 2/1 

      

      
      
      

      

 

                  2016 
            PEMBROKE 
 

 
 
Hannhund Tispe 
 
1 Bronn Chernovodny 16/4 1 Siggen's Xtraordinary 18/4 
2 Andvol Marshal 14/4 2 Bytham Elune Whisper Wind 11/3 
 Andy Capp 14/4 3 Stompen's Pamela 10/3 
4 Magpie's Irish Hunter 12/3 4 Bytham Dixie Daisie 8/2 
5 Benfro's Nipper 7/2  Berit Av Quantos 8/2 
6 Cymar's Daydreaming Diego 5/1  Stompen's Quella 8/2 
7 Stompen's Pelle 3/1 7 Magpie's Idja 7/2 

    Lejregård's I'm Midtnight Sun 7/2 
   9 Siggen's Stella Polaris 4/1 
   10 Bytham Ezelda 4/2 
   11  Bytham Carmelita 3/1 

    12 Siggen's Marguerita 3/1 
      



 

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 


