
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:   Per Morten Aarak 
   Tlf: 52 76 20 49 – Mob: 93 06 45 22 
   E-post: pma@hesbynett.no 
 
Sekretær:   Madelèn Hærnes-Vestgård 
   Mob. 464 24 905 
   madelen_vestgaard@hotmail.com  
 
Kasserer:   Annette Kronholm 
   Mobil: 95 05 88 65 
   annette.kronholm@gmail.com  
  
Styremedlem:  Kari B Lysholm 
   Mob. 918 54 197  
   kari.lysholm@gmail.com 
 
Varamedlem:  Line Ingwardo Borgen 
   Mob. 980 98 755  
   lineelisabeth@gmail.com 
    
 
REDAKSJONSKOMITE: corgipost@corgi.no 
   
 Elisabeth C. Waksvik  
 Kyrre Eirik Øien 
 Silje Kathrine Bjarkøy 
    
                
KONTAKTPERSONER:  
Sørlandet: Anne Christoffersen 41 63 35 83 
Trøndelag: Hanne Tvestad  90 05 68 89  
 
 
VALPEFORMIDLER:  Gry Moen  
        valpeformidler@corgi.no  
        Mob: 413 22 591 

CORGIPOST 
kommer ut med  
4 nummer i året 

 
Ca.  Februar 

Juni 
September 
Desember 

 
Neste manusfrist: 

25.05.2015 
 
 

Manusadresse, post er: 
Elisabeth Waksvik 

Minnehallveien 16B 
3290 Stavern 

 
corgipost@corgi.no 

NB! Bruk kun denne  
e-postadressen 

 
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, Hærneskroken 10, 1545 Hvitsten 
Organisasjonsnummer: 981 233 220 
e-post: welsh.corgi@klubb.nkk.no 

Medlemskap koster kr.360,-inkl. medlemskap i NKK 
Konto nr: 0530.28.84880 
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Vi er blitt svindlet! 

Vår årsmøtevalgte kasserer har tømt hele klubbens kasse av 
oppsparte midler. 

Styret har trodd at de har hatt kontroll på begge klubbens konti ved at 
de har forlangt at bankkontoutskrifter skulle legges frem for hele 
styret hver måned.  

Men de kontoutskriftene styret fikk, viste seg å være forfalskninger, 
dyktige forfalskninger. 

Resultatet kjenner dere forhåpentligvis, vi har sendt en kunngjøring 
til alle medlemmer på epost og satt følgende inn på klubbens 
hjemmeside: 

«Styret i Norsk Welsh Corgi klubb har oppdaget økonomiske 
uregelmessigheter av betydelig størrelse, samt dokumentforfalskning.  
Vi har derfor gått til politianmeldelse av forholdet, samt suspendert 
vedkommende fra alle verv i klubben. 
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NWCK er nå avhengig av at alle medlemmer støtter opp om klubben 
for å få den på fote igjen, klubbkassen er tom. 
Dette kan du gjøre ved å betale kontingenten så raskt som mulig - og 
å stille opp på våre arrangementer enten som deltaker eller frivillige 
hjelper. 
Klubben trenger en kollektiv dugnadsånd- og vi håper du vil bidra. 
Møt opp på årsmøtet onsdag 25.mars og følg med på vår 
hjemmeside: www.corgi.no  
 
Hilsen styret i NWCK» 

Men dette gir oss ikke automatisk pengene tilbake. 

Derfor ber vi nå om samhold og felles innsats.  

Stå på for klubben din, delta på arrangementene, hjelp til - vi skal 
vise at dette ikke skal knekke corgiklubben. 

Ettersom vi håper på stort oppmøte på årsmøtet er dette flyttet til 
NKKs lokaler på Bryn, kl 1900 

Adresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo   

Årsmøtesakene er tatt inn i dette nummer av Corgipost. 

Det er også de nye, godkjente lovene våre. 

Vel møtt! 
 
Rita Tilley Wilberg 
Leder 
NWCK 
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Et nummer med mye tall og informasjon om dagens 
situasjon. Jeg vil bare benytte anledningen å takke alle dere 

som står på på, på vegne av alle oss medlemmer! Det er 
imponerende innsats dere gjør! 

 

 
Opp i alt må jeg dessverre velge å gå fra å være redaktør 

ansvarlig pga jobb og påbegynt skolegang. Men håper på å 
være med litt på sidelinjen. 

Jeg takker for meg og ønsker lykke til videre til 
redaksjonen! 

Elisabeth Waksvik 
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Innkalling  til  årsmøte 
i NORSK WELSH CORGI KLUBB 
onsdag den 25. mars 2015 kl. 19.00 

Sted: NKKs lokaler på Bryn, Adresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo 
DAGSORDEN: 
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 2. Valg av møteleder 
 3. Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen 
 4. Valg av tellekorps 
 5. Årsberetning 2014 inkl.Trøndergruppens  

6. Regnskap 2014 inkl.Trøndergruppens  
Underslag foretatt i  
siste toårsperiode. Revisor og hans oppnevnte 
spesialgruppe orienterer. 

 7. Forslag til budsjett for 2015 
 8. Kontingent for 2016.  Styret foreslår kr.390,- 
 9. Innkomne forslag fra medlemmene: Ingen 
             10.Innkommet forslag fra styret. Ingen 
             11.Valg 
 Leder:      Rita Tilley Wilberg :– ikke på valg 
Styremedlem:    Madelen Hærnes-Vestgård- ikke på valg 
Styremedlem:    Per Morten Aarak – på valg for 2 år  
Styremedlem:    Annette Kronholm – på valg for 2 år  
Styremedlem:    Kari Brønn Lysholm – på valg for 2 år       
1. varamedl:      Line E. Borgen – på valg 1 år  
2. varamedl:      Ny – på valg for 1 år      
 
Revisorer:          Richard Gjersøe -  ikke på valg  
Vararevisor:    Maren M. Wilberg - ikke på valg 
Valgkomite: 
Leder:    Gry Moen – ikke på valg 
Medlem:  Ingrid P. Ohm - ikke på valg 
Medlem:  Leif-Herman Wilberg - ikke på valg 
Varamedl:   Anne Christoffersen – på valg for 1 år 
 
Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2015 
 
Vel møtt                                      STYRET 
 
Corgipost:  utnevnes av styret etter valget 
Elisabeth C. Waksvik – på valg for 2 år 
Silje K. Bjarkøy- på valg for 2 år 
Kyrre Eirik Øien – ikke på valg 
Styrets representant tiltrer. 
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Årsberetning 2014 

1. Antall medlemmer:  
Pr. 31.12.2014: 297 betalende medlemmer +14 gratis 
medlemmer(dommere) (2013: 310) 

2. Styret:   
Leder: Rita Tilley Wilberg 

   Nestleder: Per Morten Aarak 
   Sekretær: Madelen Hærnes-Vestgård 

  Kasserer: Annette Kronholm 
   Styremedlem: Kari Brønn Lysholm 
   Varamedlem: Line Ingwardo .Borgen 
3. Regnskap: med varebeholdning og eiendeler, se egne skriv 
4. Møter, utstillinger og aktiviteter: 

Det er avholdt 10 styremøter i 2014 og på disse møtene 
er det behandlet 44 saker. 

8-9.februar  Fellesutstillingen med Boxerklubben 
26. mars Årsmøte i NKKs lokaler på Bryn, Oslo. 30 deltakere 
10-11.mai ” Moro med hund” i Frognerparken, avlyst grunnet få 

påmeldte 
24.mai Hundens dag, Slottsmarsj i Oslo. 14 deltakere 
17.august Corgiens dag, hos Stall og Kennel Torefjell, Kløfta 
   Dommer: Freddy Christensen, N.  

22 deltakere i matchshow, 3 deltakere i valpeshow, 3 
deltakere i barn og hund og et ukjent stort antall i 
konkurransene om vakreste øyne og pels og 
Corgisprinten. 

13.september NWCKs spesialutstilling på Sandnes. Dommer for 
begge raser: Rachel Dijkhorst- Noij fra Nederland, 
kennel Waggerland, 32 voksne og 10 valpedeltakere. 
Utstillingen avsluttet med en meget vellykket 
festmiddag for dommer, ringpersonell, arrangører og 
utstillere på Thon Hotell, Sandnes 

13.september Ingrid Prytz Ohm ble slått til ridder av «Den kuperte 
hales orden» 

20., 27.sept.og 4.okt Sporkurs, avlyst av instruktør 
27- 28. September Ringsekretærseminar                NWCKs representant: 

Julie Wilberg Brandvik 
11-12.oktober NWCKs aktivitetshelg i Drammen hundepark med 

Doggydance og Agility. 10 deltakere 
8.november Dialogmøte mellom NKK og raseklubber og forbund 

NWCKs representanter: Madelen Hærnes-Vestgård og 
Rita Tilley Wilberg 

8-9.november  NKKs representantskapsmøte 
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NWCKs representant: Leif-Herman Wilberg 
14.november Dogs4All Norsk Vinnerutstilling. Stand 
14.november  Julebordmiddag. 26 deltakere 
15-16.november Dogs4All Nordisk Vinnerutstilling. Stand samt felles 

lunsjbord etter bedømmingen 15.november 
22-23.november Oppdretterskolen 

NWCKs representanter: Madelen Hærnes-Vestgård. 
Det er i tillegg refundert to kursavgifter for gjennomført 
kynologikurs til Elisabeth C. Waksvik og Mimmi 
Momrak 

5. NWCK på internett: 
Hjemmeside adressen er www.corgi.no 
Webmaster Christine Sonberg har jobbet med siden og 
fått den over på ny plattform. Den er fremdeles under 
utvikling og vil bli en prioritert satsnings- oppgave for 
det nye styret i 2015. Styret takker webmaster for 
innsatsen. 

6. Corgipost: 
   Corgipost kom ut med 4 nummere. 
   Redaktør: Elisabeth C.Waksvik 
   Medlem: Kyrre Eirik Øien 
   Medlem: Silje Kathrine Bjarkøy 
   Styrets medlem: Rita Tilley Wilberg 

Styret takker redaksjonen for innsatsen. 
7. Registreringer ifølge NKKs  lister: 
   Cardigan: 108  Pembroke: 36 
8. Utmerkelser i 2014: 
Gullcorgi 2014:  
Cardigan:  Analog Cc Kind Of Blue 
   eier:  Bjørn Erling Løken 
 
Pembroke:  Siggen’s Queen of Diamonds 

eier:  Rita T. Wilberg  
 
Trønderpokalen 2014: Antudor Accidentally in Love 
   eier:  Christine Sonberg 
Veteranpokalen 2014: Andy Cap     
 eier:  Gry Moen 
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Nye champions: Norske 
Cardigan: 

Cardigarden’s Found My Nemo eier:  Elisabeth C.Waksvik 
Analog CcKind of Blue  eier:  Bjørn Erling Løken 
Shepados Fa Li   eiere:  P. O & Nina Ramberg 
Lafayette Cymraeg Ci  eier:  Silje K. Bjarkøy 

Pembroke: 
Cymar’s Daydreaming Diego eier:  M. Hærnes-Vestgård 
Siggen’s Pusjkin  eier:  Rita T. Wilberg 
Siggen’s Q-Per   eier:  Synnøve Miltvedt 
Siggen’s Quartz  eier:  Stian Brandvik 
Siggen’s Queen of Diamonds eier:  Rita T. Wilberg  
Siggen’s Queen of Spades eier:  Rita T. Wilberg   
    
Lilla pris, veteraner med minst 3 CK i løpet av året: 
Andy Cap   eier:  Gry Moen 
Anna av Kleve   eier:  Gry Moen 
Rød pris, ekvipasjer som har utmerket seg i. 
Agility:    ingen rapportert 
Lydighet:   ingen rapportert 
Rallylydighet:   ingen rapportert 
Funksjonsanalyse:  ingen rapportert 
9. Kontaktpersoner: 
Trøndelag: Hanne Tvestad 
Sørlandet: Anne Christoffersen 
Vestlandet: Kari Brønn Lysholm ny 
Valpeformidler: Gry Moen ny 

Sign. 
 
 
Rita Tilley Wilberg   Per Morten Aarak 
Leder     Nestleder 
    
 
 
Madelen Hærnes-Vestgård  Kari Brønn Lysholm 
Sekretær    Styremedlem   
  

 
 
 
Line Ingwardo Borgen 
Varamedlem 

 



 
 
 

11 

 
Regnskap og Budsjett 

 

 
 
 

DriftsInntekter Resultat/2014 Budsjett/2014 Budsjett/2015
3000 Medlemskontingent/0/Dette/år 60/600,00//////// 62/000 62/000////////////
3010 Corgispesialen 23/197,00//////// 5/000 20/000////////////
3011 Fellesutstilling 47/496,19//////// 70/000 65/000////////////
3012 Corgiens/Dag 5/762,00///////// 2/500 5/000//////////////
3013 Andre/aktiviteter 2/660,00///////// 10/000 10/000////////////
3100 Corgipost/0annonser 1/500,00///////// 1/500 1/500//////////////
3703 Diverse/inntekter//(MOMS0refusjon) 0///////////////// 10/000 10/000////////////
3704 Utleie/utstyr 400,00//////////// 1/000 1/000//////////////

Eurocorgi 55/000////////////
3705 Lotteri/0/inntekter 2/920,00///////// 0 5/000//////////////

Sum/DriftsInntekter 144/535,19////// 162/000 234/500///////////

DriftsKostnader

4000 Dogs4all 03/228,00//////// 012/000 010/000///////////
4005 Andre/aktiviteter 0///////////////// 010/000 010/000///////////
4006 Corgispesialen 010/268,50/////// 0 010/000///////////

Eurocorgi 030/000///////////
4008 Corgiens/dag 01/923,38//////// 0 02/500/////////////
4010 Administrative/utgifter 1/189,00///////// 02/500 02/000/////////////
4012 Annonse/0/Hundesport 0///////////////// 01/000 05/000/////////////
4013 Premier/0//Rosetter 012/821,21/////// 020/000 015/000///////////
4016 Corgi/shop 1/900,00///////// 010/000 05/000/////////////
4055 Kursutgifter 02/850,00//////// 010/000 05/000/////////////
4056 Oppdretterseminar 05/000/////////////

Medlemsmøter 02/000/////////////
Dommerseminar 02/000/////////////
Kompendier 03/000/////////////

4100 Corgipost/0/trykking 06/100,00//////// 025/000 028/000///////////
4102 Corgipost/0/Porto 05/913,75//////// 010/000 08/000/////////////
4702 Andre/gaver/Blomster 01/320,00//////// 07/000 02/000/////////////
5000 Styregodtgjørelse 017/000 017/000///////////
6800 Kontorrekvisita 0107,00/////////// 01/000 01/000/////////////
6803 Helseundersøkelse 021/000,00/////// 021/000 0
6804 Data/EDB/kostnader 01/915,00//////// 02/000 02/000/////////////
6805 RAS 0///////////////// 010/000 010/000///////////
6809 Diverse/utgifter 0///////////////// 0500 0500///////////////
6810 Lotteri/0/utgifter 02/171,00//////// 0 03/000/////////////
6901 Administrativ/porto 0266,90/////////// 05/000 01/000/////////////
7301 Julefest 04/655,40//////// 015/000 010/000///////////
7702 Årsmøte 01/250,78//////// 05/000 02/000/////////////
7790 Klubbutstyr/0/Telt/og/henger 04/602,75//////// 05/000 05/000/////////////
7791 Klubbutstyr/0/lagercontainer 0///////////////// 02/000 02/000/////////////

Ubetalte/regninger/2014 035/056///////////
Sum/DriftsKostnader 077/304,67/////// 0191/000 0233/056//////////

DRIFTSRESULTAT 67/231//////////// B29/000 1/444//////////////

Finansposter
8040 Renteinntekter 12/517,57//////// 7/000 1/250//////////////
8140 Renteutgifter//og/gebyrer 0519,50/////////// 01/000 0700///////////////

Sum/Finansposter 11/998,07//////// 6/000 550/////////////////
ÅRSRESULTAT 79/228,59//////// B23/000 1/994//////////////
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Årsberetning 2014 NWCK – Trøndergruppa 
 
2014 har vært rolig på aktivitetsfronten i Trøndelag, men ett treff med godt 
oppmøte har vi hatt. 
Regnskap 2014 
Kontantbeholdning 01.01.2014  1300,- 
Innestående bank 01.01.2014  3079,51 
Kontantbeholdning 31.12.2014  1300,- 
Innestående bank 31.12.2014  3089,51 
Den eneste bevegelsen som har vært er renter på bankkonto (Kr. 3,-) 
 
Eiendeler:  
Utstillingsbord 
Sløyfeeske 
10 liters termos 
Vaffeljern 
Toastjern 
Plasseringsskilt til utstillingsring 
 
Meldal, 01.02.15 
Hanne Tvestad 
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Oversikt	  over	  NWCK's	  eiendeler 

 
 

	  
	       1	   Tilhenger	  m/deksel	  

	  
1	   Walesisk	  flagg	  

8	   Utstillingsbord	  
	  

2	   Strømboks	  m/kabler	  
1	   Vannkoker	  

	  
2	   Kabletromler	  a	  25m	  

4	   Målestav	  
	  

1	   Stor	  kjele	  
1	   Laptop	  -‐	  Acer	  

	  
1	   Liten	  kjele	  

1	   Skriver	  -‐	  multi	  HP	  Photosmart	   1	   Gasskoker	  m/flaske	  
4	   Stoler	  

	  
1	   Pølsekoker	  

5	   Bord	  
	  

3	   Smørbrødbrett	  
2	   Store	  partytelt	  m/vegger	  

	  
4	   Termokanner	  

2	   utstillingstelt	  
	  

2	   Store	  pumpekanner	  

17	  
Esker	  m/utstillingsutstyr,	  permer,	  
penner	  ol.	  

	  
3	   Termopumpekanner	  

1	   Bøtte	  m/slegge	  og	  teltplugger	   160	   Pappkrus	  
4	   Pengebelter	  

	    
Plastbestikk,	  ca	  50	  av	  hver	  

1	   Matchshowplakat	  
	  

2	   Corgiplakater	  
25	   Plastbøtter,	  ass.	  Farger	  

	  
1	   Corgiplakater,	  innrammet	  

1	   BIS	  tavle	  
	  

1	   Corgigobelinteppe	  

2	   Corgifigur	  f/plass	  1-‐4	  
	  

1	   Eske	  "hundesport"	  m/rasebeskrivelse	  
17	   Esker	  m/bånd	  

	  
5	   Esker	  m/div.	  utstillingsutstyr	  

2	   Ruller	  ringbånd	  
	    

Div.	  permer	  
13	   Laminterte	  bilder	  

	    
Rosetter	  i	  plast-‐/pappesker	  

2	   Reoler	  
	  

1	   Vaffeljern	  
4	   Cafebord	  og	  3	  stoler	  

	  
1	   Kaffetrakter	  

2	   Walesiske	  drakter	  m/hatt	  
	  

1	   Banner	  (2,5m)	  
2	   Plastkasser	  for	  drakter	  

	  
1	   Bedroller	  

1	   Container	  
	  
1,5	   Ruller	  -‐	  duker	  

1	   EuroCorgi	  plakat	  
	  

4	   Stakitt	  a	  1,8m	  
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  BALANSE 2014 

  KontoNavn  KontoSum  
  

EIENDELER  
  
Omløpsmidler  
Debitorer (underslått beløp 2013) 352 843,15                 
Debitorer (underslått beløp 2014) 110 493,86           
Kontanter           0 
Postbanken  0530.28.84880           451,85  
DnBNOR Høyrente 2 - 1203.58.29944  120,49                            
                        -    
        
Sum Omløpsmidler       463 909,35  
  
SUM EIENDELER       463 909,35  
  

GJELD OG EGENKAPITAL  
  
Gjeld (ubetalte regninger) 35 056,00 
  
Egenkapital  
  
Inngående egenkapital        384 680,76  
Årsresultat (Opptjent egenkapital)       44 172,59 
Sum Egenkapital              463 909,35  
  

  
  SUM  EGENKAPITAL           463.909,35  
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Underslag av NWCKs eiendeler 
 
 

Undertegnede har i egenskap av å være valgt revisor for klubben 
gjennomgått forhold omkring de underslag som ble oppdaget av 
klubbens leder, Rita T. Wilberg 02.02.15. Til hjelp i dette arbeidet 
har jeg spurt klubbmedlem Anita Bjørnstad som er 
regnskapsutdannet, og Øystein Melkild (tidligere medlem), jurist. 
Gjennomgangen har vært i forståelse med styret. 

Dette er en forenklet gjennomgang, og kun av de ulovlige uttak som 
er oppdaget, av hensyn til tidspresset før manusfrist til Corgipost. En 
mer detaljert regnskapsgjennomgang, vurderinger av styrets 
handlinger, politianmeldelse etc. vil bli gitt ved det kommende 
årsmøte. 

 
Underslag i 2013, sparekonto    Underslag i 2014, sparekonto 

Dato	   Beløp	   	   Dato	   Beløp	  
28.10.2013	   39	  750,00	   	   27.01.2014	   -‐120	  000,00	  
30.10.2013	   38	  750,00	   	   28.02.2014	   85	  000,00	  
11.11.2013	   59	  350,00	   	   13.03.2014	   25	  000,00	  
12.11.2013	   77	  700,00	   	   28.03.2014	   25	  000,00	  
14.11.2013	   42	  950,00	   	   10.04.2014	   18	  750,00	  
10.12.2013	   42	  346,00	   	   16.04.2014	   9	  500,00	  
11.12.2013	   52	  654,00	   	   20.05.2014	   30	  000,00	  

	   	   	   	   	  
SUM	   353	  500,00	   	   SUM	   73	  250,00	  

 
Beløp med  "-" er beløp innsatt av kasserer, som også er underslått 
opplysning. 
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Underslag i 2014, fra driftskonto 

Dato	   Beløp	  
24.09.2014	   7	  000,00	  
25.09.2014	   8	  000,00	  
31.10.2014	   106,12	  
31.10.2014	   395,18	  
31.10.2014	   3	  300,00	  
13.11.2014	   895,00	  
13.11.2014	   895,00	  
13.11.2014	   297,72	  
14.11.2014	   895,00	  
25.11.2014	   -‐16	  000,00	  
01.12.2014	   1	  700,00	  
10.12.2014	   388,40	  
11.12.2014	   200,66	  
11.12.2014	   1	  000,00	  
12.12.2014	   118,00	  
15.12.2014	   542,28	  
22.12.2014	   600,00	  
22.12.2014	   787,32	  
31.12.2014	   -‐400,00	  

SUM	   10	  720,68	  

 

I tillegg er kontantbeholdning på kr. 12.340 tømt fra kasse. 

Manglende rentebeløp samlet for 2013 og 2014 utgjør kr. 13.526,33. 

Samlet underslag utgjør kr. 463.337. 

 

24.02.15 

Richard Gjersøe (sign.) 
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VALG 2015 
	  
Norsk Welsh Corgi Klubb’s valgkomite’s innstilling til nytt styre for 2015. 
Alle kandidatene er forespurt og har sagt seg villig. 
  
Formann:                 Rita Tilley Wilberg                      Ikke på valg 
  
Styremedlem:        Per Morten Aarak                      Gjenvalg for 2 år 
  
Styremedlem:         Kari Brønn Lysholm            Ny for 2 år 
  
Styremedlem:          Anita Bjørnstad                         Ny for 2 år 
  
Styremedlem:          Madelen Hærnes -Vestgård      Ikke på valg  
  
1.varamedlem:       Bjørn Erling Løken                      Ny for 1 år 
  
2.varamedlem:        Per Olav Ramberg                     Ny for 1 år 
  
Revisor:                    Richard Gjersøe            Ikke på valg. 
  
Vararevisor:           Maren Mathiesen Wilberg   Ikke på valg 
  
 
 
Valgkomite: 
 Leder:                          Gry Moen                                   Ikke på valg 
 Medlem :                    Ingrid P. Ohm                             Ikke på valg 
 Medlem:                     Leif-Herman Wilberg                 Ikke på valg 
 Varamedlem:             Anne Christoffersen            På valg for 1 år 
 
Gry Moen               Leif-Herman Wilberg                  Ingrid Prytz Ohm  

 
Stemmeseddel for innsending: 20-21  
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Til redaksjonskomite i Corgipost foreslår styret:  
 
Redaktør:  Kyrre E. Øien 
Medlemmer:  Kari B. Lysholm,  

Lena Randin   
Lilly Renee Mikalsen Lauten 
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STEMMESEDDEL 
 
 

På baksiden 

 
 
 

 
 
 
 

Siden kan klippes ut eller kopieres 
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STEMMESEDDEL FOR VALG 2015 
VED ÅRSMØTET I 

NORSK WELSH CORGI KLUBB 
 
Ved valget stemmer jeg på følgende:        Ja    Nei 
 
Styremedlem: Per Morten Aarak, gjenvalg for 2 år    

Styremedlem: Kari Brønn Lysholm, ny for 2 år    

 Styremedlem: Anita Bjørnstad, ny for 2 år  

1. varamedlem: Bjørn Erling Løken, ny for 1 år 

2. varamedlem: Per Olav Ramberg, ny for 1 år 
Øvrige tillitsvalgte er ikke på valg i 2015 

 

 Valgkomité: 

De faste medlemmer er ikke på valg i 2015 

Varamedlem: Anne Christoffersen, gjenvalg for 1 år  

 
Forslag til Årsmøtet i følge innkalling, kan ikke forhåndsstemmes over.  
 
Fyll ut med X i ruten for ja eller nei. Dersom det ikke settes kryss i noen 
rute anses dette som blank stemme. I praksis telles slike stemmer som 
neistemmer. 
Stemmeseddelen legges i en konvolutt merket VALG, uten annen påskrift. 
Denne konvolutten legges så i en annen konvolutt adressert til klubbens 
adresse: NWCK, Hærneskroken 10, 1545 Hvitsten. 
Merk konvolutten VALG og skriv avsender på baksiden. 
 
Konvolutten må være oss i hende senest 18.mars 2015.  
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Lover for Norsk Welsh Corgi Klubb stiftet 20 april 1971 

Lovene revidert 17. mars 1994 
Korrigert etter krav fra NKK 19.juni 1995 

Revidert 20. mars 2013 
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 02.02.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER  
§1-1 Organisasjon og virkeområde  
Klubbens navn er Norsk Welsh Corgi KLubb, og forkortes til NWCK. Klubben er selvstendig 
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk 
Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og 
bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben 
plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å 
handle motstridende mot disse.  
Klubben omfatter rasene Welsh Corgi Cardigan og Welsh Corgi Pembroke  
Klubben har verneting i Oslo Tingrett.  
§1-2 Formål  
 Norsk Welsh Corgi Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i 
Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte 
hunderase. Norsk Welsh Corgi Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig 
behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder 
rasestandard og rasenes sunnhet.  
§1-3 Definisjoner   
Klubbens organer:    

-‐ Årsmøtet  
-‐ Ekstraordinært årsmøte  
-‐ Styret   
-‐ Valgkomite  
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KAP 2 MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE  
  
§2-1 Medlemskap  
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben 
som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.   
 
 
§2-2 Medlemskontingent   
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er 
fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. 
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.   
 
§2-3 Medlemsplikter  
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Welsh Corgi Klubb og Norsk Kennel Klubs 
virksomhet samt å følge Norsk Welsh Corgi Klubb og Norsk Kennel Klubs lover og 
bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter 
og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubbens 
interne regelverk.  
§2-4 Opphør av medlemskap  
Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse  
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling 

og/eller annen uregulert gjeld til klubben 
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

§2-5 Disiplinær reaksjoner   
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  
Kapittelet er tatt inn som vedlegg til lovene her. 
KAP 3 ORGANISASJON  
§3-1 Høyeste myndighet  
 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av Mars 
måned. 
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av 
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ 
flertall).  
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.  
§3-2 Møte og stemmerett  
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Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har 
møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig 
medlemskap. 
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter.For å være valgbare til verv i 
klubben må en ha vært medlem i minst 3 måneder.  
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme 
kan kun brukes ved valg.  
Stemmeseddel legges i en umerket konvolutt som limes igjen. Denne legges så i en 
konvolutt adressert til valgkomiteen merket med avsender og påført ordet valg.  
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 
stemmerett.  
§3-3 Innkalling    
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.    
Styret skal innkalle til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes 
medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.   
Med innkallelsen skal følge:  
   
- Dagsorden 
- Årsberetning  
   
- Regnskap med revisors beretning   
- Budsjett for neste år  
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.   
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-
lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.  
§3-4 Årsmøtets oppgaver.  
Årsmøtets oppgaver er å:  
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å 

gi observatører rett til å være til stede. 
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet. 
c) Behandle årsberetning  
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
e) Godkjenne budsjett for neste år 
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På 

dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av 
kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt 

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
h) Velge: 

-‐ Leder for 2 år   
-‐ 4 styremedlemmer for 2 år  
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-‐ 2 varamedlemmer for 1 år  
-‐ Revisor med vararevisor for 2 år.  
-‐ Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år, og 1 vararepresentanter for 1 år 

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller 
oppnevnes til tillitsverv i klubben.  
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinært årsmøte holdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for-
langer det.  
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære 
saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 
Benkeforslag er ikke tillatt. 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.  
KAP 4 STYRET M.V.  
§4-1 Styret  
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   
§4-2 Vedtak og representasjon  
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.  
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 
skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig ved forespørsel.  
§4-3 Styrets oppgaver er å  

-‐ lede klubben mellom årsmøtene  
-‐ avholde årsmøte  
-‐ drive klubben i samsvar med klubbens formål  
-‐ gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  
-‐ oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for 

særkomiteer.  
-‐ søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen 
-‐ velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret  

KAP. 5 ÅRSMØTEVALGTE VERV/KOMITEER  
§5-1 Valgkomite   
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.  Leder har ansvar for 
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle 
de verv som skal besettes.  
§5-2 Revisor  
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Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 
årsmøtet.  
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i 
regnskapsførsel. 
KAP. 6 DIVERSE BESTEMMELSER  
§6-1 Lovendringer   
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene 
og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det 
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  
§6-2 Tolking av lovene  
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk 
som følge av medlemskapet i NKK.  
§6-3 Oppløsning  
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må 
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak 
trer beslutningen om oppløsning i kraft.  
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.  
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VEDLEGG TIL CORGIKLUBBENS LOVER 

KAP. 7 FRA NKKS LOVER 

DISIPLINÆRE REAKSJONER M.M.  

§7-1 Virkeområde  

 

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle NKKs medlemsklubber, regioner og organer  

samt enkeltmedlemmer i NKKs medlemsklubber.  

 

Disiplinærbestemmelsene gjelder også for deltakere på arrangement i regi av NKK, samt 
avl  

hvor avkom registres eller søkes registrert i NKKs register, selv om personen ikke er  

enkeltmedlem hos noen av NKKs medlemsklubber.  

 

NKKs medlemsklubber kan ilegge klubbinterne reaksjoner overfor enkeltmedlemmer etter  

bestemmelsene i dette kapittelet så langt de passer. Medlemsklubbene kan ikke ha 
avvikende  

disiplinærbestemmelser i sine lover.  

 

De avgjørelsen kan få betydning for skal alltid gis anledning til å uttale seg før avgjørelse  

treffes. Medlemsklubbenes avgjørelser kan påankes til Appellutvalget.  
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Hovedstyret kan gjøre unntak for reglene i dette kapittelet der medlemsklubben er et annet  

nasjonalt forbund.  

§7-2 Handlinger som kan medføre reaksjon  

 

En eller flere reaksjoner etter dette kapitel kan ilegges, dersom:  

a)  

NKKs eller medlemsklubbenes lover, bestemmelser eller vedtak brytes. Bare brudd på 
lover,  

bestemmelser og vedtak som er bekjentgjort på tilfredsstillende måte før den aktuelle  

handling fant sted, kan danne grunnlag for disiplinærreaksjon.  

b)  

Det i forbindelse med virksomheten til NKK, NKKs medlemsklubber eller avl hvor  

avkommene registreres eller søkes registrert i NKKs register utøves rettsstridig vold, 
opptres  

uredelig, gis villedende opplysninger eller forklaringer, begås økonomiske misligheter eller  

på annen måte opptres uakseptabelt.  

c)  

 Tillitsvalgt, herunder NKK-autoriserte og bemyndigede personer, opptrer på en måte som 
er  

uforenligmed sin rolle. d)Hund behandles på en uakseptabel måte. 

 

Ellerdetgjøresforsøk påeller medvirkes til sådanne forhold. 
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§7-3 Reaksjonene 

 

De reaksjoner som kan ilegges er: 

a)Irettesettelse eller advarsel 

b)Tap av hedersbevisning 

c) Tap av retten til å registrere valper i NKKsregister 

d)Tap av kennelnavnog retten til å ha kennelnavn 

e)Tap av rett til å ha tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelser 

f)Tap av tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelser 

g)Tap av rett til å delta i konkurranser og organiserte arrangementer(utelukkelse) 

h)Tap av enkeltmedlemskap og rett til enkeltmedlemskap medderav følgende rettigheter i 

en eller alle NKKsmedlemsklubber(eksklusjon) 

i)Tap av rett til å avholde arrangementer 

j)Tap av premier/mesterskap når den handlingen som medførerreaksjon kan ha hatt 

innflytelse på det oppnådde resultat eller dersom det vil virke støtende 
ompremien/mesterskapet beholdes 

 

Reaksjoner etter bokstavene c) til i) kan ilegges for en begrenset tid eller for alltid. 

Det kan gis betinget reaksjon med angivelse av prøvetid på inntil 5 år.  

En sak kan avsluttes med avvisning eller henleggelse. 
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Medlemsklubber kan bare ilegge reaksjoner a),b),e), f), g) og h) og j) innen egen klubb. 

 

Medlemsklubbene, utvalg under særkomite, eller andre som har fått delegert myndighet fra 
særkomiteen, plikter å oversende saken for avgjørelse i Disiplinærkomiteen dersom 
handlingens alvorlighet tilsier at utestengning fra alle NKK-arrangement for en viss tid bør 
vurderes. 

 

Utvalg under særkomitékan etter nærmere bestemmelser gitt av Hovedstyret ilegge 
reaksjoner innen a)–j) for maksimalt 2 år. Medlemsklubb, utvalg under særkomité, eller 
andre som har fått delegert myndighet fra særkomiteen, kan når særlige hensyn tilsier det,  

overlate til Disiplinærkomiteen å behandle saken. Det organ som overlater en sak til 
Disiplinærkomiteen skal begrunne hvorfor særlige grunner foreligger når man oversender 
saken til Disiplinærkomiteen. 

 

Disiplinærkomiteen kan ilegge alle typer reaksjoner nevnt i denne bestemmelsen. 

§7-4 Behandlende organer 

 

Reaksjoner kan ilegges av  

 

a) Medlemsklubbene innen deres område.  

b) Særkomité med eget oppnevnt utvalg i henhold til særkomiteens mandat eller den som  

dette delegeres til.  

c) Disiplinærkomiteen.  
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d) Appellutvalget.  

 

Disiplinærkomiteen behandler alle reaksjonssaker i første instans med unntak av saker som  

medlemsklubben selv behandler eller en særkomité etter sitt mandat behandler eller har  

delegert videre. Videre delegering krever samtykke av Hovedstyret.  

 

Representantskapsmøtet kan gi nærmere saksbehandlingsregler.  

 

 § 7 – 5 Utestengelse av hund m.m.  

 

I forbindelse med at fysisk person ilegges en reaksjon kan hund med tilknytning til personen  

eller den aktivitet som begrunnet disiplinærreaksjonen, fratas retten til å delta på  

terminfestede arrangementer og avkom etter hunden kan nektes registrert hos NKK.  

 

Uønsket adferd hos hund i forbindelse med terminfestet arrangement eller annet 
arrangement i  

regi av en av NKKs medlemsklubber, regioner eller særkomiteer, kan medføre at hunden  

utestenges fra terminfestede arrangementer for en tid eller for alltid.  

 

Bestemmelsen i dette kapitel gjelder så langt de passer på vedtak etter denne 
bestemmelsen.  
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 §7-6 Foreldelse  

 

Fristen for foreldelse er 2 år. Den regnes fra den dag det forhold som kan medføre  

disiplinærreaksjon er opphørt uavhengig av når forholdet oppdages. Dersom det vil være  

åpenbart støtende å ikke kunne forfølge forhold som ikke har vært kjent innen 2 års fristen, 
er  

foreldelsesfristen 5 år.  

 

Når offentlig straffeforfølging er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to  

måneder etter den avgjørelse som avslutter straffesaken.  

 

Foreldelsen avbrytes ved anmeldelse.  

§7-7 Avgjørelser, anke og iverksettelse  

 

Bare disiplinærsak som er anmeldt av medlemsklubb, region, Hovedstyret eller særkomite 
kan  

behandles.  

 

Følgende disiplinæravgjørelser kan påankes til Appellutvalget som treffer endelig avgjørelse 
i  
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saken:  

- Disiplinærkomiteens avgjørelser.  

- Medlemsklubbenes avgjørelser.  

- Avgjørelser fattet av en særkomité eller utvalg under denne.  

 

Avgjørelsene kan ankes av partene.  

 

Fristen for å anke er 4 uker fra avgjørelsen ble sendt. En anke som kommer etter 
ankefristen  

kan behandles dersom særlige grunner foreligger.  

 

Anke til Appellutvalget gir det påankede vedtak oppsettende virkning med mindre 
umiddelbar  

iverksettelser besluttes, jf § 7-8. Dersom Appellutvalgets avgjørelse bringes inn for de  

ordinære domstoler, kan Appellutvalget beslutte at deres avgjørelse ikke skal iverksettes før  

saken er rettskraftig avgjort.  

 

Det skal være forholdsmessighet mellom det forhold som begrunner reaksjonen og den  

reaksjon som ilegges. Like tilfeller skal behandles likt. Alle avgjørelser i disiplinærsaker skal  

begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket faktisk forhold som anses bevist, og hvor 
vedtaket  

er hjemlet.  
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§ 7-8 Suspensjon og umiddelbar iverksettelse  

 

Når det er grunn til å anta at en person vil bli ilagt disiplinærreaksjon og særlige grunner 
taler  

for det, kan den som behandler saken, beslutte at den det gjelder suspenderes inntil det  

foreligger en avgjørelse i saken. Suspensjon kan besluttes for inntil tre måneder av gangen.  

Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste 
sine  

rettigheter ved endelig avgjørelse.  

 

Dersom særlige grunner foreligger kan det besluttes at vedtak skal iverksettes umiddelbart.  

Slik beslutning kan treffes både av medlemsklubbene, Disiplinærkomiteen og 
Appellutvalget.  

 

§ 7 -9 Selvdømme og benådning  

 

Ankemulighetene innen NKK skal brukes før sak kan bringes inn for ordinære domstoler.  

 

Hovedstyret kan i særlige tilfelle ettergi eller endre en ilagt reaksjon.  
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Godtgjørelser i NWCK vedtatt på årsmøtet 20.mars 
2013 

 
Styret i NWCK: 
Leder    kr 2000 
Nestleder   kr 1500 
Sekretær   kr 1500 
Kasserer   kr 1500 
Styremedlem  kr 1500 
Varamedlem  kr 1500 
Varamedlem  kr 1500 
    ---------------------------------------
kr 11000 
Utbetaling forutsetter mer enn 50% deltakelse på 
styremøtene 
Leder av komiteer og andre: 
Leder av utstillingskomiteen   kr 1000 
Redaksjonskomiteen i Corgipost  kr 2000 
Komiteen fordeler summen som de selv ønsker 
Materialforvalter     kr 1000 
Valpeformidler     kr 1000 
Arrangementskoordinator   kr 1000 
       ------------- kr 
6000 
Utbetaling for disse funksjoner forutsetter tilfredsstillende 
deltakelse/arbeidsinnsats  
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Siste utstilling på Exporama 

 
I år var siste gang klubben arrangerte utstilling i Exporamahallen i 
samarbeid med Boxerklubben. Neste år er det ikke planlagt noen 
tilsvarende utstilling.  
 
Vår utstillingsdag var lørdag (7.feb), med ca. 760 oppmøtte hunder, 90 flere 
enn i 2014. Av Pembroke stilte 16 voksne og 4 valper, samt en avlsklasse 
og opdretterklasse. Cardigan: 12 voksne og 7 valper.  
 
Arbeidsoppgavene til den oppmødte arbeidsgjengen var de samme som 
tidligerere, det er inngangskontroll, premieutdeling, matlaging til 
ringpersonell og arbeidsgjeng, samt henting, bringing og grovrengjøring i 
hallen.Opp- og nedrigging og frakt til conteiner er også mye jobb! Ikke å 
forglemme alt forarbeid og etterarbeid med regnskap og resultater.  
 
En liten skygge av fortvilelse lå nok denne gang over de fleste Corgifolk, 
siden det bare var noen dager siden at tyveriet av alle klubbens midler var 
blitt oppdaget. Men vi hadde blitt enige om å prøve å fortrenge dette denne 
helgen og holde vårt vanlige humør og arbeidslyst oppe, noe jeg tror vi 
greide.   
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Ringpersonalet fikk god mat  
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Finaleresultater fra Norsk Welsh Corgi klubbs utstilling på 

Exporama 07.02.2015 
BIS-valper 

1. Buhund  Skaubos Frank    eier: Linda L.Methlie, Sande 
2. Doberman Los Hushers Ceri eier: Lisbeth B.Karlsen, Støren 
3. Lhasa Apso Ti La Shu Ztarlight Xpress Lhachris eier: C.Pettersen, 

                      G.åker 
4. Whippet  Utzons Jubileum Julie Flash eier: J.S. Jenssen, Ski 
5. Welsh Corgi Card.Analog Cc Black Magic        eier: Bjørn E.Løken,  

                     Hønefoss  
6. Norsk Staff.Bull Terrier Catstaffs In Your Face  eier: Cathrine Arntzen, 

         Son 
Eurasier  Zicatas Wopo of Velcro eier: J. I. Liljedahl, Mesnali 
Bassett Hound Jill Queens Hermelin eier: Anka Grønvold, Maura 
Rhodesian Ridgback Tusani Sun Hawk Minarbi eier: Ann-Kristin 
               Aune, Mysen 
Borzoi  Russkiy Azart Jasmine eier: Siv-Lene H. Stene, Moss 
 
 

BIS-veteraner 
1. Shih Tzu Hin Chens Jay-Walker eier: H.M. &O.M.Finnanger, 2166 
2. Welsh Corgo Card. Phi Vestavia Goody Goody eier: Christine Sonberg, BE 
3.Tibetansk Spaniel  Sagalands Å-Chevy               eier: Sonja Dramstad. Dilling 
4.Cairn Terrier  Gelitus Good Year eier: L.&G. Stuldalen, Krøderen 

 
 

BIS-voksne 
1. Grand Danois    Smalltalls Evident eier: Heidi Lund, Bjørkelangen 
2. Welsh Corgi pem. Siggens Queen of Diamonds eier: Rita T. Wilberg,  

               Sørumsand 
3. American Akita  Estava Rain Take It To The Limit eier: F.Birkmar, Skarnes 
4. Kerry Blue Terrier Shyloch Qosmos eier: Helge Kvivesen, Halden 

 
Beste oppdretterklasse 

Kennel Hin Chen   Shih Tzu     eiere: H.M. &O. M .Finnanger, Oppaker 
Beste avlsklasse 

Courtborne Don’t Be Cruel    Whippet eiere: R.Juliussen &Kristin Hoff, Meråker 
 

Gruppefinaler 
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Gruppe 1 

1.Welsh Corgi pem. Siggens Queen of Diamonds eier: Rita T. Wilberg,  
                Sørumsand 
2.Welsh Corgi Card. Shepados Fa Li eier:Per Olav Ramberg, Vinterbro 
3.Tervueren       Vestertorps Mia Mendoza eier: Lise A. Nethus, Våler 
4.Shetland Sheepdog Japaro Eye of the Storm eier: Finn H.Olsen/Nixon, 
              Sandnes 
 

Gruppe 2 
1.Grand Danois Smalltalls Evident eier: Heidi Lund, Bjørkelangen 
2. St.Bernhard langh   Toffe Loffes Top Gear eier: Anne B. Prøven, Eidsvoll 
3. Hovawart        Heka-B Tunets Bjuti  eier: Helga Bergvatn, Hunndalen 
4. Dvergpinscher Estrellapinsch Jedi Jabiim eier: Funda A. Acar, Oslo 
 

Gruppe 3 
1. Kerry Blue Terrier Shyloch Qosmos eier: Helge Kvivesen, Halden 
2. Airedale Terrier     Rabbens Quarterback eier: Halvor Sigfridstad, Arneberg 
3. Cairn Terrier          Gelitus Good Year eier: L.& G. Stuldalen, Krøderen 
4. Skye TerrierGleanntan The Goodbye Girl eier: Trond  Storsveen, Lier 
 

Gruppe 5 
1. American Akita  Estava Rain Take It To The Limit eier: Friedrich Birkmar, 
                    Skarnes 
2. Siberian Husky Zaltanas Champagne Mohito  eier: Louise M. Franklyn, Polen 
3. Eurasier  Birk Leonsson  eier: Marianne Stoa, Ulefoss 
4. Akita  Misaki Go Kiyama eier: Inger-Karin Helander, Vang 
 

Gruppe 6/8 
1. Rhod. Ridgeback  Shavano One and Only Winnie   eier: Hege Dufseth, Ilseng 
2. Dalmatiner      Annebellass Pippilotta      eier: Edith Bakken, Gol 
3. Lagotto Romagnolo Chicabeams Vittoria      eier: Mette-E. Olsen,   
                   Flekkefjord  
4. Basset Hound Wenkens Haggrid       eier: Arne K. Arnesen, Heradsbygd 
 
 

Gruppe 9 
1. Boston Terrier Bogerudmyras Yda           eier: Marit Sunde, Gressvik 
2. Bichon Frisè Tjärnshallas Holly Holida        eier: Anne-B.W. Flo, Lørenskog 
3. Tibetansk Span.Sagalands Å-Chevy                eier: Sonja Dramstad, Dilling 
4. Mops  Pugbully Quirky Layla           eier: Christine Sonberg, Belgia 
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Gruppe 10 
1. Saluki Khalils Tarab   eier: Marit E. Borgersen, Fetsund 
2. Whippet Sobresalto X Factor eier: Tonje Heimdal, Gjøvik 
3.Italiensk Mynde Idefix Phoenix  eier: Regina Jensen, Oslo 
4. Afghansk Mynde Kingsleah St. Germain eier: Tanja E. Hofstad, Trondheim 
    

Barn og hund 
Klasse under 10 år. Vinner: Tindra Benarhjelm. 7 deltakere 

Klasse over 10 år. Vinner: Julie Wisth.  2 deltakere 
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Hazel, Quartz og Victoria 
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Det er sunt å være vakker! 
At det er mer gunstig å være frisk og pen, enn å være syk og stygg, er 
vanskelig å argumentere mot. Men hva er å være pen og vakker? 
Hvem bestemmer det? Jeg sikter her til hund og funksjonalitet, avl og 
oppdrett. 
 
Skrevet av Silje Kathrine Bjarkøy 
 
Hundeavl er en finurlig sak og et intrikat fagområde. Det omfatter så mye og 
krever tilsynelatende så lite. Det er opp til den enkelte om en vil være oppdretter 
eller ikke. Det er opp til den enkelte å bestemme hva en vil legge vekt på i 
oppdrettet, og det er opp til den enkelte å velge hvilke dyr som skal brukes i avl. 
Det er ingen som krever å vite noe om hvilke kunnskaper den enkelte har, eller 
hvilken motivasjon som er drivkraften bak oppdrettet. Det er bra, men stiller høye 
krav til oppdretterne som skal ta vare på rasen. Kanskje er det mer krevende enn 
det tilsynelatende ser ut til.  
 
Så hvorfor skriver jeg dette. Jeg har vært på avlsrådskurs i NKK. Det var en nyttig 
og interessant helg. Programmet var omfattende med alt fra Sunnhetsutvalget, 
DNA, innavl, screening, avlsråd, ras og avlsstrategi for å nevne noe. Blant 
foredragsholderne var Astrid Indrebø, leder av NKKS helseavdeling og 
eksteriørdommer Wenche Eikeseth. Også NKKs veterinærkonsulent Kristin Wear 
Prestrud og  NKKs avlskonsulent Kristin H. Aukrust sa kloke ord i tillegg til 
organisasjonssjef i NKK Øystein Eikeseth og administrerende direktør i 
organisasjonen Trine Hage.  
 
Mange raseklubber har såkalte avlsråd som setter regler for hva som skal til for at 
et valpekull blir godkjent av klubben. Det være seg kjente statuser på HD/AD, 
PRA og øyelysing for å nevne noen. Vår klubb har valgt å ikke ha det. Jeg synes 
det er bra. Noen vil kanskje være uenig i at det er bra at det ikke finnes noe 
kontrollorgan i klubben bortsett fra de overordnede reglene i moderorganisasjonen 
NKK, for en sunn avl.  
Jeg tror et kontrollorgan ville gått ut over mangfoldet. Jeg tror ikke på objektivitet.  
Jeg tror på at mennesket til enhver tid legger egne erfaringer og kunnskaper til 
grunn for en tolkning og ut i fra dette danne seg en mening. Kunnskaper og 
erfaringer er som vi alle vet forskjellige, hvem skal da bestemme hva som er rett? 
For å ta et eksempel,- I våre raser dukker det fra tid til annen opp noen som 
snakker varmt og heftig om viktigheten av HD-røntging. Til tider tillater noen seg 
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også å kritisere både klubb og oppdrettere for henholdsvis å ikke kreve dette- og 
for å ikke gjøre det. Jada, jeg vet at corgirasene som alle andre raser, ikke slipper 
unna at det finnes dyr med både den ene og den andre graden av HD. Det er uansett 
ikke poenget. Det jeg vil frem til er som Astrid Indrebø sier at en HD-status 
forteller svært lite om den enkelte hunden er frisk eller ikke. Den sier bare noe om 
hoftene til hunden. Faktisk er det slik at de største problemene når det gjelder 
hunder er knær og hud,- ikke skjelett. Er det da viktig å bruke tester for å finne ut 
av hofter bare fordi det er mulig? Er det da riktig å skulle nekte å godkjenne et kull 
fordi en av foreldrene ikke er røntget? Jeg forsøker ikke å legge opp til en debatt 
om HD bare for å presisere det. Det jeg forsøker å si og som var et gjennomgående 
tema gjennom kurset er at det er dette avl og oppdrett dreier seg om. Ta hensyn til 
mange egenskaper ved hundene som skal brukes i avl og sette dem sammen til en 
helhet som forhåpentligvis tar vare på rasen. Ikke nødvendigvis teste fordi det 
finnes en test. Heldigvis er ikke vi der med våre raser.  
Både genetikk og miljø preger individene vi avler frem. Det er viktig å ikke blande 
de to var blant Indrebøs poeng. For hva er arv og hva er miljø? Hvilke gener finnes 
og hva er det som bare er fremtredende egenskaper? Det er inspirerende å være på 
et seminar med en kursholder som oser av kunnskap! 
 
Så var det det med å være vakker, hva det er og hvem som bestemmer det. 
Eksteriørdommer Wenche Eikeseth sa mye klokt om dette. Det klokeste var 
kanskje påminnelsen om at det finnes en oppskrift på rett og galt! Rasestandarden. 
Den sier noe om hvordan hunden skal se ut, hvordan den skal fungere og 
mentalitet.  
Alle gode kokker har en oppskrift i bunn når de lager en rett, så bør det også være 
med hundeavl. For å få til det kreves det en viss kunnskap hos oppdretterne. De må 
kunne noe om rasehistorikken og den opprinnelige funksjonen til rasen. De må 
kunne noe om anatomi og de må kunne en del begreper,- ikke så ulikt alle andre 
fagfelt.  
Mennesket har alltid latt seg fasinere av ekstremiteter. Opp gjennom årene har 
mange raser endret seg fordi vi har avlet på ekstreme trekk. Også våre raser har 
endret seg om vi ser bakover i tid. Spørsmålet Eikeseth stiller er om endringene 
ivaretar rasens opprinnelige funksjon. Kan for eksempel dagens corgi holde ut like 
lenge som en tidligere utgave av rasen som hadde lengre ben? Jeg slipper takk og 
lov å svare.  
Det er ingen hemmelighet for de som går på utstilling at dommere dømmer ulikt.  
Noen er gode på rasen og noen mindre gode. Noen forbereder seg godt, andre ikke. 
Uansett er det likevel opp til oppdretterne å ikke overdrive ekstreme trekk selv  om 
en dommer skulle premiere det. For mye av noe godt blir sjeldent bra. Lange ører 
på for eksempel Basset er fint og flott, men ikke om de subber i bakken og gir 
hunden sår. Det er oppdretternes ansvar.  Som dommer la også Eikeseth vekt på 
konstruksjon. En sunn hund med en sunn konstruksjon vil være harmonisk å se på, 
mens en mindre godt konstruert hund ikke vil gi det samme inntrykket. Spiller det 
da noen rolle om hunden skal brukes på utstilling, i arbeid eller være turkamerat? 
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Selvfølgelig. En godt konstruert hund vil bruke kroppen riktig og unngå 
feilbelastninger. Det er viktig for oss alle uansett hva vi bruker den firbente til.   
I NWCK er oppdretterne selv ansvarlige for å ta vare på og fremme egenskaper 
ved rasen, tenke arv og miljø. Det finnes ikke et avlsråd som sier tommel opp eller 
tommel ned. Oppdretterne må selv vurdere om avlsdyrene de velger tar vare på 
rasens sunnhet, fysikk og bevegelse og sist, men absolutt ikke minst, mentalitet.  
 
Teknisk sett er det mye en kan si om avl og oppdrett. Jeg for min del er enig med 
Astrid Indrebø og Wenche Eikeseth i at mentalitet og konstruksjon er blant det 
viktigste. Jeg vil ha en funksjonssterk hund som tåler å bruke kroppen og som er 
trivelig selskap. I rasestandarden for Cardigan står helthetsintrykket beskrevet slik: 
«Robust, tøff, bevegelig og utholdende. Lang i forhold til høyden. Avslutter med en 
revelignende, buskete hale i forlengelse med kroppen.» Mentaliteten skal være 
«Våken, aktiv, intelligent og stabil. Ikke sky eller aggressiv.»  For Pembroke er det 
tilsvarende «Lavstilt, sterk og robust, våken og aktiv, gir inntrykk av kraft og 
utholdenhet i en liten kropp.» temperamentet i oppskriften er «Djervt uttrykk, 
arbeidsvillig. Frimodig og vennlig, aldri nervøs eller aggressiv.»  
 
Å mene noe om oppdretterne i NWCKs strategier og arbeid vil jeg aldri drømme 
om å gjøre. Vi har alle godt av å gjøre opp status fra tid til annen uansett område i 
livet, men det får bli den enkeltes ansvar. Jeg går ut i fra at oppdretterne av våre 
raser har alt som trengs for å gjøre rasen vår godt. At det ligger sunne gode 
vurderinger til grunn for valg av hannhund til tispa og ikke den enkle sti med 
hunden til naboen for å sette det på spissen. For å oppnå et genetisk mangfold bør 
mange flere hunder brukes i avl i følge Indrebø som også presiserte viktigheten av 
genetisk mangfold, men selvfølgelig ikke uten vurdering av kombinasjon.  
 
Så tilbake til start,- definisjonen av å være vakker. I denne sammenhengen er 
rasestandarden svaret. Oppskriften er enkel,- å oppdrette funksjonelt friske hunder 
med rasetypisk konstruksjon. Det skal være sunt å være vakker, for å si det med 
Astrid Indrebøs ord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

46 

 

          MINNEORD 
 
02028/02  BENFRO’s GUIENEWERE    (GWEN) 
Reiste over til Regnbuelandet  den 7 august 2014 
Gwen ble født den 18 januar 2002 og ble 12,5 år. 

 
Dette sjarmtrollet fikk vi som forhund fra Siri og Rolf 
7/4-02. På den tiden jobbet jeg på Forsvarets 
Flysamling Gardermoen og hadde henne med hver 
gang. Hun fikk der en god lekekamerat – en 
Newfoundlandshund – disse to løp ute og lekte. Hvis 
det hadde gått litt tid siden jeg sist så dem – gikk jeg i 
døren og ropte hennes navn og klappet i hendene – 
da kom begge i full fart og skulle inn. Etter en tid var 
det tilstrekkelig å klappe i hendene. 
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Gwen viste tidlig at hun var barnekjær. Eva’s datter 
kom på besøk med sin lille datter, hun ble lagt på et 
teppe på gulvet, og etter kort stund lå Gwen og 
”passet” på barnet. 
Etter en tid kom det hann inn i huset – Jonloran 
Custom Made (Tailor). Disse to hadde stor glede av å 
sitte ved gjerdet og følge med på trafikken. Dette var 
til stor glede for noen i en barnehage i nabolaget – de 
var ute på tur med tre mål for øye: 1. Gå tur,  2. Hilse  
på hundene og 3 Spise matpakke i skogen (Vi har en 
100meters skog i nabolaget.  
Gwen var en utrolig rolig hund, vi kan overhodet ikke 
huske å sett henne vise aggressiv oppførsel overfor 
noen mennesker. 

 
 
Hennes etterkommere ble og veldig flotte 
representanter for rasen – fra første kull er vel 
”Fjoffen” og ”Trotter” to som flere av dere sikkert har 
hilst på. ”Fjoffen” endte sitt liv dagen etter Gwen. 
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Den siste tiden: Fredag 27 juli badet Eva hundene for 
vi skulle på Mosseutstillingen påfølgende søndag. 
Hun oppdaget da en kul ved en av brystvortene. 
Lørdag morgen tok vi kontakt med vår faste veterinær 
og fikk time påfølgende mandag. Veterinæren var 
bekymret – men skrev ut resept på en kraftig 
antibiotikakur fordi en prøve hun tok viste 
bakterievekst i vagina. Uken etter ble vi tildelt ny time.   
Undersøkelse med ultralyd viste flere kuler, og i 
tillegg var det betennelse i livmoren.     P g a alderen 
var det ikke aktuelt med inngrep, og tilstanden var 
etter veterinærens uttalelse så alvorlig at vi av 
dyrevernmessig hensyn valgte å avslutte livet der og 
da.  
Veterinæren ville ikke spekulere på hvor lenge det 
ellers ville gå før det ble slutt. 
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Pembroke 
 
Far: Torefjells Obi  
Mor: Luna 
 4 hanner (alle stump) og 2 tisper (en av hver) 
 Født 21. feb. Alle rød/hvite 
Henv.: Kennel Magpie, v/Inger-Lise Rokstad 
  Vennvollbakken 8, 1954 Setskog 
  Tlf. 99539332 
  inger-lise@rokstad.org 
 
 
Cardigan 
 
Far:  Lulubelle’s Awsome Allegiance 
Mor:   Kardashian Cymraeg Ci 
           1 tispe igjen, født 25.11.14. 
Henv.: Kennel Lulubelle v/Elisabeth Lærum 
 Duestadveien 8, 3483 Kana 
 Tlf. 41299764. kennellulubelle@gmail.com 
 www.lulubelle.org 
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Pembroke 
 
Far: N JV-13 Dragonjoy Uther Pendragon 
Mor: N SE Uch Annwn`s Zita 
 Parret 19-20.Jan 2015 
 Forventet valper ca. 24.03.2015 
Henv.: Kennel Bytham, v/Irene Serigstad 
  Rosselandsveien 61, 4344 Bryne 
  Tlf. 47854152 / 51483638. odd.serigstad@lyse.net 
 
Far: SE UCh Cymars Daydreaming Diego  
Mor: Frøken Femke av LeeArmand 
 Parret 16-18.Jan 2015. Forventet valper ca. 20.03.2015 
Henv.: Kennel LeeArmand, Elin Normannseth / Torill Bogstad 
 Grevlingstien 21, 2022 Gjerdrum 
 Tlf. 91307393, elpp@online.no 
 

 Cardigan 

Far: U UCh S UCh DK UCh Nord UCh DKJW-12 KBHW-13 
 EurW-13Hooligan Corlan Gi  
Mor: Immes Hugs N Kisses  
 Parring gjort 23.12.2014 
 Forventet valper ca. 24.02.2015 
Henv.: Kennel Lulubelle v/Elisabeth Lærum 
 Duestadveien 8, 3483 Kana. Tlf. 41299764. 
 kennellulubelle@gmail.com.   www.lulubelle.org 
 
Far: N UCh Jedi Knight Cymraeg Ci 
Mor: Kashmir Cymraeg Ci  
 Parring gjort 19.jan.2015 
 Forventet valper ca. 23.03.2015 
Henv.: Kennel Lulubelle v/Elisabeth Lærum 
 Duestadveien 8, 3483 Kana 
 Tlf. 41299764. kennellulubelle@gmail.com 
 www.lulubelle.org 
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 Norsk Dobermann Klub 
Letohallen 28.12.2014 
Dommer: Jørgensen, Leif 
Lehmann 
Cardigan 6 
Hannhund 3 
Lulubelle's Counting Crows 
Exc.JK 1.JKK 
E: Ruud,Ingvild Angel 
 
 
Imme's Impressive Blue 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BHK (3) 
E:  Ruud,Ingvild Angel 
 
 
Hooligan Corlan Gi 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR (5) 
E: Sonberg,Christine 
 

	  Tisper 3 
Imme's Senterfold 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK (3) 
E:  Lærum,Elisabeth 
 
 
Analog Cc Kind Of Blue 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM (4) 
E: Løken,Bjørn Erling 
 
Imme's Paparazzi 
VG.AK 2.AKK 

	  Pembroke 6 
Hannhund 3 
Stompen's Pelle 
Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BHK (3) 
E: Randen,Sverre/Kronholm,Eva 
 

 
Antudor Accidentally In Love 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR (5) 
E:  Sonberg,Christine 
 
 
 
 
Cymar's Daydreaming DiegoExc.CHK 
3.CHKK 
E:  Hærnes-Vestgård,Madelen 
 

Tisper 3 
Welincha's Queeni Milli Vanilli 
Exc.JK 1.JKK 
E: Endresen,Lisbeth Hårberg 
 
 
Lejregård's I'm Midtnight SunExc.AK 
1.AKK CK CERT 1.BTK BIM (4) 
E: Hærnes-Vestgård,Madelen 
 
 
Gwentail's Enya 
Exc.AK 2.AKK 
E: Randen,Sverre/Kronholm,Eva 
 
 

Sandefjord Hundeklubb 
Langesund 17.01.2015 
Dommer: Pehar, Tino 
Cardigan 6 

Hannhund 3 
All Trade Easy Money 
Exc.CHK 1.CHKK CK CERT 1.BHK 
BIR (4) 

 
Pembroke 2 

Hannhund 1 
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Beit Erez Av Quantos 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR (4) 
E: Johansen,Tor W. 

Tisper 1 

Berit Av Quantos 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM (4) 
E: Johansen,Tor W. 

 Tønsberg Hundeklubb 
Langesund 18.01.2015 
Dommer: Nilsson, Kurt 
Cardigan 2 

Hannhund 1 

All Trade Easy Money 
Exc.CHK 1.CHKK CK CERT 1.BHK 
BIR (4) 

 
Tisper 1 

Cardigarden's Jacinta Calaminta 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM 
(4) 
E: Momrak,Heidi Engen 

 
Pembroke 2 

Hannhund 1 

Beit Erez Av Quantos 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR (4) 
E: Johansen,Tor W. 

Tisper 1 

Berit Av Quantos 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM (4) 
E: Johansen,Tor W. 

 Norsk Schnauzer Bouvier 
Klubb 
Letohallen 24.01.2015 

Dommer: Garach Domech, 
Angel 
Cardigan 2 

Tisper 1 

Lulubelle's Dizzy Dynamite 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR (4) 
E: Lærum,Elisabeth 

  
 
 
Norsk Grand Danois Klubb 
Letohallen 25.01.2015 
Dommer: Johansson, Martin 
Cardigan 1 

Hannhund 1 

Cardigarden's Justin Thyme 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BHK BIR (4) 
E: Lauten,Anders Nordby/Lily Renee 

 
Pembroke 2 

Hannhund 1 

Cymar's Daydreaming Diego 
Exc.CHK 1.CHKK  
E: Hærnes-Vestgård,Madelen 

 
Tisper 1 

Lejregård's I'm Midtnight Sun 
Exc.AK 1.AKK  
E: Hærnes-Vestgård,Madelen 

 



 

  
 

POENGUTREGNING GULLCORGI-LISTA 

1: For utstillinger med 1 til og med 10 deltagende hunder gis følgende grunnpoeng. 

1BHK   2BHK   3BHK   4BHK   

 : 4 poeng   : 3 poeng   :2 poeng   :1 poeng  

1BTK   2BTK   3BTK   4BTK   

I tillegg gis 1 poeng for hver 5. hund man slår.  
Med dette menes at den hund som blir BIR får tilleggspoeng for å ha slått samtlige hunder.  
Både hannhunder og tisper, mens de øvrige får tilleggspoeng hvis de har slått 5 hunder eller 

mer av sitt eget kjønn 

2. For utstillinger fra og med 11 deltagende hunder og oppover gis følgende grunnpoeng: 

1BHK   2BHK   3BHK   4BHK   

 : 6 poeng   : 4 poeng   :3 poeng   :2 poeng  

1BTK   2BTK   3BTK   4BTK   

I tillegg gis 1 poeng for hver 5. hund man slår som i punkt 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2014 
 

CARDIGAN  
 

Hannhund Tispe 
1 Cardigarden's Found My Nemo 36/5 1 Analog Cc Kind Of Blue 41/5 
2 Cardigarden's Gabriel In Black 27/5 2 Govannon's Celestial Chill 24/5 
3 Hooligan Corlan Gi 26/5 3 Pemcader Swanpool Aphrodite 23/3 
4 Lafayette Cymraeg Ci 22/5   Cardigarden's Greenhouse Rock 23/5 
5 Flidaris A Touch Of An Angel 16/4 5 Shepados Fa Li 20/5 
6 

Cardigarden's Justin Thyme 15/4 6 
White Raven Frida At 
Cardigarden 18/5 

7 Blondie's Last Man Standing 10/2 7 Cardigarden's Janice Jolly Up 15/5 
8 Kowboy Cymraeg Ci 9/2  Sira's Saint's Bella Bonita 15/4 
9 Lulubelle's Counting Crows 9/2 9 Team Ulrich's Red Ruby 13/3 

 Imme's Impressive Blue 9/3 10 Imme's Buffy Ballerina 12/3 
11 Meadowsun's Artfull Dodger 8/2   Lulubelle's Cut The Crap 12/3 
12 Trafox Storm And Fire 5/1   Tiwedas Ayla Cuvee 12/3 
  

Verdidas Gillis To Immes 5/1 13 
Cardigarden's Done For 
Diamonds 11/3 

14 Fromax Cedric Diggory 4/1 14 All Trade Centerfold 9/3 
 

 

 
PEMBROKE 

 
 

Hannhund Tispe 
 

1 Antudor Accidentally In Love 30/5 1 Siggen's Queen Of Diamonds 40/5 
2 Siggen's Pusjkin 28/5 2 Siggen's Queen Of Spades 37/5 
  Cymar's Daydreaming Diego 22/5 3 Siggen's Sweet Sensation 26/5 

4 Stompen's Pelle 21/5  Bytham Carmelita 22/5 
5 Arjen 20/5 5 Lejregård's I'm Midtnight Sun 22/5 
  Ryslip Bob's Your Uncle 20/5   Dragonjoy Winner Of My Heart 21/5 

7 Andy Capp 19/5 7 Akela 19/5 
8 Siggen's Strawberry Daiquiri 18/5 8 Astra 17/5 
9 Pemcader The Dark Side 16/4 9 Stompen's Pamela 17/5 

10 Siggen's Q-per 15/4 10 Siggen's Spring Fling 15/5 
 Siggen's Quartz 15/4 11 Gwentail's Enya 13/4 

12 Siggen's Quizmaster 13/3 12 Cymar's Emma 12/3 
 Welincha's Lucky Luke 9/2 13  Wee-folk's Before The Dawn 10/3 

14 Benfro's Nipper 8/2 14 Siggen's Hazel 8/2 
    Welincha's Racy Cat 8/2 



 

 


