
Velkommen til 

Lørdag 18. september arrangerer Norsk Welsh Corgi Klubb «Corgiens dag» på Wærhaug Gård. 

Påmeldinger på stedet starter kl. 10:00, og vi satser på at aktivitetene kan starte rundt kl. 11:00. Det 

er også mulighet å melde seg på aktivitetene på forhånd. Som vanlig skal vi også ha lotteri, og gaver 

til dette mottas med stor takk. 

Dagens aktiviteter er som følger: 

Valpeshow 4-6mnd og 6-9mnd kr. 50,-  

Match-show for hunder over 9mnd Kr. 50,-  

Spesialklasse for hunder med utstillingsfeil kr. 50,-  

Kåring av vakreste øyne kr. 50,- 

 Kåring av vakreste pels kr. 50,- 

 Corgisprinten Gratis 

 Barn og kosedyr Kr. 30,- 

 Juniorhandling (barn over 10 år) kr. 30,- 

Corgi Karneval-Kåring av beste kostyme kr. 50,- 

Vi gleder oss veldig til å se både tobeinte og firbeinte! 

For forhåndspåmelding, betal inn påmeldingsavgift(ene) til klubbens konto eller via vipps, og merk 

betalingen med ditt navn. Send deretter en mail til inger-lise@rokstad.org med navnet ditt, 

hunden(e) og hvem klasser du ønsker delta i. Husk å oppgi både hundens og deltagerens navn og 

alder (for tobeinte er alder kun nødvendig i barn og hund samt junior), samt om hunden er en 

pembroke eller cardigan. Forhåndspåmelding er mulig fra nå og frem til 16. september kl. 24:00. 

 Kontonr.: 0530.28.84880 Vipps.: 17162 

Veibeskrivelse via E6: 

Sving av ved avkjøring nr. 45 Skedsmovollen-krysset Følg skiltingen mot Nannestad og Gjerdrum. 

Følg veien til du kommer til rundkjøringen med Slattum til venstre, her skal du ta til venstre (ved 

Circle K) Følg Trondheimsveien et lite stykke, og sving til høyre mot Slattum og Tærudhallen inn på 

Solbergsveien. Følg Solbergsveien frem til du kommer til skiltet for Wærhaug Gård, her skal du ned 

til venstre. Det blir hengt opp skilter for Corgiens dag her også :)  

Grunnet at arrangementet holdes på en gård vil det være røyking forbudt på utstillingsområdet. 

Dersom du har behov for å røyke må dette gjøres utenfor området.  

Corgiens dag 2021 

Håper vi sees! 

 


