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Takk for et godt corgi-år!
2021 går mot slutten og vi kan se tilbake på et begivenhetsrikt år. Også 2021 har vært et
anderledes år. Pandemien har ennå ikke sluppet taket, og har på sett og vis blitt en del av
normalen. Corgiklubben har feiret året gjennom på tross av koronaviruset. Vi har vært
heldige som har kunnet feire 50-åringen vår som seg hør og bør. Det har ikke vært en
selvfølge. Vi har møtt på utfordringer underveis for å få det til, men det har vi klart. Det har
vært mye arbeid, mange kloke hoder og sterke krefter som har gjort at vi har fått det til.
Corgifolk er arbeidsomme fine folk som er minst like oppsatt på å gjøre en jobb som de
firbente,- og med mål i sikte er ingen hindringer for store. Vår jubilant er verdt å feire. Nå
er den spreke 50-åringen klar for nye 50 år -minst. Jeg vil takke alle og enhver som har
deltatt på arrangementene våre, alle som har bidratt til at vi har fått til alt vi har gjort og alle
dere som gleder seg over corgien hver eneste dag. Dere er fine folk!
2022 er rett rundt hjørnet. Det blir forhåpentligvis et nytt aktivt år. Corgiklubben er en
engasjert klubb med engasjerte hundeeiere. Det skal vi fortsette å være. Flere har bedt om
ulike kurs og tilbud, vi starter året med kynologikurs i Harstad. Deretter skal vi se hva året
bringer. Årsmøtet blir i løpet av første kvartal. De firbente med korte ben og store ørere er
kanskje ikke så interessert, men eierne håper jeg blir med. Det er på dette møtet vi alle har
mulighet til å si hva vi mener og stemme på de folkene vi ønsker inn i styret.
Apropos styret i klubben, og ikke minst alle komiteene, jeg er heldig som får ha en så fin
gjeng å jobbe sammen med. Dere er gull verdt. Vi gjør alle dette på dugnad og på fritiden.
Jeg vet det tar mye tid for mange- så på vegene av meg selv og alle medlemmene vil jeg si
tusen takk til dere som står på. Uten dere ville det ikke skjedd mye.
Jeg vil også berømme oppdrettene våre. Tidligere i år innførte vi egenmelding ved
valpekull. Oppdretterne er flinke til å fylle det ut. Det har allerede gitt oss verdifull
informasjon som vil bli brukt i det videre rasearbeidet, blant annet i et oppdatert RAS. På
vegene av rasen vil jeg takke dere alle sammen for at dere er ansvarsbevisste og tar
egenmeldingen på alvor. Corgiklubben er stolt av å ha ansvarlige oppdrettere som tar
rasearbeidet alvorlig. Det er en av styrkene ved klubben vår, og også en av grunnene til at
vi har sunne og friske raser.
Nå går vi inn julehøytiden. Kos dere og nyt tiden sammen. Plutselig er det januar, nytt år og
nye forsetter… Ta dere tid til hverandre og ikke minst de firbente. Husk at julematen er for
oss mennesker og ikke for hundene selv om de synes det lukter himmelsk..
Kos dere og nyt høytiden. Vi er heldige som har corgi som en del av livet.
Corgihilsen
SiljeK
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Redaksjonen ønsker alle en riktig
God Jul og et Godt Nyttår

Har dere forslag til innslag i Corgipost, så send inn forslag til mailen
vår:

corgipost@corgi.no
Send info kun til:corgipost@corgi.no
Send inn helst som word-dokument I A5 , med 1,5 cm marg
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KYNOLOGIKURS I HARSTAD
14-16 januar 2022

Arrangør : Norsk Welsh Corgi Klubb.
Kursholder er Ingrid Prytz Ohm, eksteriørdommer og oppdretter under kennelnavnet All
Trade.
Kurset består av en teoretisk og en praktisk del
Sted: «Nussebua» til Stangnes Båtforening ca 4 km utenfor sentrum. Det er plass for
bobil/campingvogn utenfor (ikke strøm) Evt. annen overnatting må deltager selv sørge for.
Oppstart: Fredag 14.01.22 kl 18-21 - samt lørdag 9-16 -og søndag 09-16
Pris: kr 1100,- for klubbens medlemmer og 1600,- for ikke-medlemmer
Max antall deltagere 25 stk. Klubbens medlemmer vil ha prioritet.

Påmelding:
Påmelding til info@corgi.no innen 30.12.21
Merk påmeldingen med «Kynologikurs medlem/el ikke medlem»
Påmeldingen er bindene og betales samtidig med påmeldingen.
Betaling : til NWCK kontonummer 0530.28.84880.
For ytterligere informasjon kontakt Bente på tlf 99047700
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Vil du ha klubbvest?
Bestill selv hos Print2You. Vesten finnes i flere størrelse, fargen er kornblå
(Royal Blue).
Pris pr november 2021 er kr 750,-. Prisen inkluderer trykk av klubblogo på
ryggen.
Print2You tar forbehold om prisendringer.
Medlemmer i NWCK får 10% ved bestilling.
Send bestilling til post@print2you.no. Har du spørsmål kan sende dem til
samme adresse. Husk å oppgi at du er medlem i NWCK når du bestiller.
NB: Klubbvesten kan kun bestilles i fargen kornblå ( Royal Blue). Det er
ikke tillatt med kennelnavn på klubbvesten. Dette gjelder også eventuelle
andre effekter med klubbens logo.
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Utklipp fra danske Corginyt:

Innsendt av Leif-Herman Wilberg
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Kennel Magpie ønsker alle valpekjøpere med
familie og corgivenner en riktig god og
fredelig jul og et godt nytt år.

Kennel Magpie,
Inger-Lise Fleischer Egge,
Vennvollbakken 8, 1954 Setskog.
Tlf: 995 39 332.
Mail: inger-lise@magpies.no
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Corgien Wilja og den halvvoksne katten Malvin var på det stedet i verden
hvor de trivdes aller best – på hytta ved havet. Her kunne de foreta lange
oppdagelsesreiser i skogene, eller vandre langs strendene og finne
spennende ting som havet hadde skylt i land. Noen ganger sammen, og noen
ganger hver for seg – corgier og katter har gjerne ulike interesser.
Det nærmet seg jul, og Wilja hadde flere ganger fortalt Malvin at da var det
alltid så god mat. «Her? Nå?» spurte Malvin. «Nei, hjemme. Når vi kommer
hjem.» svarte alltid Wilja. «Kan vi dra hjem nå?» spurte unge Malvin
forhåpningsfullt. «Jada, snart.» «Hvor lenge til er snart?» Wilja måtte
innrømme at hun ikke helt forstod hva ordet «snart» betød. «Men når Kristin
og Ada drar hjem skal vi få god mat.» «De drar ikke fra oss da, og spiser all
12

maten selv?» Malvin var med ett usikker. «Å nei, de vil aldri forlate oss
her» beroliget Wilja.
Dagen da de skulle hjem igjen var Malvin sporløst borte. Kristin gikk rundt
i området og lette og kalte på katten, og Wilja fulgte trofast med. Inntil hun
ble lei. «Hvorfor leter ikke Kristin der hvor Malvin pleier å gå?» spurte
Wilja seg selv. Da Kristin midlertidig gav opp og gikk tilbake til hytta, fikk
corgien mulighet til å finne Malvin selv. Og ganske snart fant hun ham
under noen trær ikke så langt fra stranden. Katten hadde tredd halsbåndet
inn på en kvist, og kom seg ikke løs. «Hvorfor har du en kvist gjennom
halsbåndet?» spurte Wilja. «Nei, jeg … altså – ikke spør så dumt! Jeg
hoppet etter en mus, og så satt jeg fast. Plutselig. Kan du hjelpe meg?»
Corgien gikk nærmere og studerte kvisten, først oppover og så nedover. Hun
hadde bestemt seg. «Nå biter jeg i den tynne delen av kvisten her, og så drar
jeg alt jeg kan. Og så kommer du løs.» Malvin så med beundring på den
kloke corgien. Så enkelt var det altså. Wilja halte energisk og dro kvisten
bakover og bakover til den stod i et voldsomt spenn. Og knakk! Med beina
sprikende i alle retninger ble Malvin slynget flere meter gjennom luften i en
slak bue, og tvers gjennom et kratt! Vooosj! Han kom smaløyet til syne
igjen. «Kun åtte igjen.» bemerket lille Malvin tørt. Han hadde hørt at katter
hadde ni liv.
Kristin fikk en tekstmelding fra sin 12 år gamle datter Ada, som hadde
overnattet hos venninnen sin på en hytte ikke så langt unna. «Folka drar
snart. Kom og hent!» Kristin ville ikke forlate hytta før Wilja og Malvin var
tilbake. Samtidig ville hun ikke uroe datteren, og svarte: «Om du går
snarveien gjennom skogen, kan du være her om 20 min.» Hun fikk svar
sekunder senere: «omg serr?! d r utelukket! Kom NÅ!!!» «Tre utropstegn.»
tenkte Kristin. Altså ingen muligheter til forhandlinger. Hun tok enda en tur
rundt hytta og ropte på Wilja og Malvin. I et par minutter stod hun stille og
lyttet. Så satte hun seg inn i bilen og kjørte grusveien vestover mot hytta der
datteren befant seg. Var hun effektiv, kunne hun være tilbake i løpet av en
halv time.
Wilja og Malvin kom ut på lysningen ved hytta akkurat tidsnok til å se
baklysene på Kristins bil forsvinne rundt svingen. «Å nei, de drar fra oss!»
tenkte begge og løp av sted så raskt de kunne i retningen der bilen hadde
forsvunnet. Og så var bilen borte i skumringen. «Kanskje Kristin og Ada var
leie av å vente på oss og dro hjem for å spise all den gode maten selv?»
spurte Malvin. «Hva gjør vi nå?» «Vi får vel dra hjem vi også, da» sa Wilja.
«Vi har jo kjørt denne veien mange ganger – i hvert fall jeg – og jeg tror at
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jeg husker hvor vi skal gå.» Og så la de på vei, på grusveien nordover. Litt
senere kom de til den asfalterte lokalveien som ledet frem til motorveien.
Bilen til Kristin skrenset i grusen utenfor hytta. Ada hadde nå fått beskjed,
og sammen fordelte de områdene rundt hytta mellom seg. Lommelyktene
deres lyste opp skogen, og med jevne mellomrom ropte de navnene til Wilja
og Malvin. Nærmere midnatt ringte Kristin datteren og sa at de måtte hjem.
De møttes ved bilen og satte seg inn, begge to utslitte, fortvilet og med tårer
i øynene. Kristin snudde seg mot Ada og skulle si: «Om du bare hadde …».
Men et blikk på datteren fikk henne til å tie. Det hadde ingen hensikt.
Da trailersjåføren kjørte oppover en slak bakke og mistet hastighet,
manøvrerte han vogntoget delvis inn på veiskulderen for å gi raskere trafikk
bak mulighet til å kjøre forbi. Snøen lavet ned og det var dårlig sikt
fremover. Gjennom snødrevet fikk han plutselig øye på det han trodde var
én stor og én liten rev som løp i panikk langs etter autovernet – og han
hadde kurs rett mot dem!
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Ikke kunne han dreie vogntoget til venstre inn i veibanen igjen, for der var
det allerede to biler som var i ferd med å passere. Han slo hardt på hornet
flere ganger, lukket øynene i noen korte sekunder og presset frem: «Neeiii!»
Han skulle aldri få vite hvordan det endte.
Malvin bråsnudde da han hørte den høye lyden av hornet fra vogntoget og
så de store lyskasterne komme mot seg! Som et prosjektil fôr han over
autovernet, havnet blant trærne nedenfor veien og løp videre inn i skogen.
Wilja skvatt og stivnet først da hun hørte den voldsomme lyden, men smatt
under autovernet sekundet før vogntogets store hjul nådde henne. Hun rullet
ned skråningen og ble forskrekket liggende på ryggen og så det enorme
vogntoget tordne forbi henne med få meters avstand. Så ble hun liggende
der i mørket i noen sekunder og hente seg inn. Hvor var Malvin?
Wilja var nå redd for den skumle motorveien – der var det farlig – og redd
for hva hun kunne finne der oppe. Derfor bestemte hun seg for å søke i
skogen først – og hun fant Malvin ganske raskt, inne i et kratt skjelvende av
skrekk. Men litt etter litt slapp frykten taket og han ble seg selv igjen.
«Dette utelukker videre vandring hjem på dén veien» sa corgien bestemt.
«Vi får heller se om vi finner en mindre vei som går omtrent i samme
retning». Og snart etter fant de en liten grusvei som fulgte motorveien.
Denne tryggere veien fulgte de lenge, men de så seg hele tiden tilbake, om
det skulle dukke opp skumle kjøretøyer. Grusveien ble etter hvert til en sti,
og stien dreiet langsomt østover og vekk fra motorveien. De måtte gjøre et
valg. «Vi begge vet retningen vi må gå inne i oss, og derfor må vi forlate
stien og gå gjennom skogen i håp om å finne en ny vei», sa Wilja. Malvin
var enig.
Kristin fortale om forsvinningen til Wilja og Malvin til arbeidsgiverne, og
de sa: «Det er jul snart, og ikke så stor arbeidsmengde i vår bransje. Vi
forstår deg – vi har selv kjæledyr. Ta deg fri og dra ned til hytta igjen. De
må jo være et sted. Kanskje de har kommet frem til en gård, og så blir
politiet varslet?»
Wilja og Malvin hadde faktisk flere ganger forsøkt å nærme seg gårder.
Men der var det alltid store sinte hunder som jaget dem vekk. Så vandret de
videre i den retningen som de begge mente var riktig. Malvin forsøkte seg
av og til som musejeger, men den halvvoksne katten hadde ennå ikke nok
erfaring til å fange de raske musene. Så gikk de tause og sultne videre.
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Kristin og Ada dro ned til hytta igjen, og i tre lange dager gjennomsøkte de
områdene rundt hytta, i stadig større sirkler. De ringte også politi og andre i
distriktet som kanskje visste noe. Men ingen hadde sett noen som lignet
beskrivelsen av Wilja og Malvin. Kristin så hvor utslitt Ada var – hun kunne
ikke forlange mer. Men Ada ville ikke gi seg selv om hun gråt av tretthet –
de måtte finne dem! Til slutt tok Kristin den tunge beslutningen om å dra
hjem og håpe det beste.
Etter flere dager uten mat og i stadig dypere snø var både Wilja og Malvin
sultne og slitne. På vei over et jorde stoppet Malvin foran corgien og sa: «Gi
meg mat. Mamma’n min gav meg alltid mat», sa han og så forhåpningsfullt
på magen hennes. Wilja forstod. Vagt husket hun en tid for lenge siden, da
hun fødte fem små valper og diet dem med kjærlighet og tålmodighet. Og så
forsvant valpene – én etter én. Hun så på Malvin. «Det er tomt», sa hun
vemodig. «Det er ingen ting igjen, valpene mine fikk alt.» Hun så at Malvin
liksom sank sammen. Så gikk de videre en stund i taushet. Igjen stilte
Malvin seg foran Wilja. «Bær meg!» sa han. «Jeg orker ikke å gå lenger.»
Hun så lenge på unge Malvin og kjente på sine svinnende krefter. «Så kom
da.» sa hun til slutt. «Vi er sammen om dette, og jeg skal ta vare på deg.»
Malvin hoppet opp og la seg godt til rette på ryggen til corgien. Der tilpasset
han seg hennes rytme og snart gled han inn i søvnen.
Slik gikk Wilja i flere timer med lille Malvin på ryggen over en stor,
snøkledd åker. Hun gikk langsommere og langsommere, med den ekstra
byrden hun bar. Corgien gikk til slutt på ren viljestyrke, i håpet om å redde
dem begge. Men hun hadde ikke flere krefter – det var slutt. Hun la seg
kraftløst ned i snøen. Wilja med det store hjertet. Før hun mistet
bevisstheten, la hun seg slik at Malvin ikke falt ned fra ryggen hennes. Og
Malvin sov intetanende videre. Litt etter litt ble de små kroppene dekket av
snøflakene som dalte tett.
«Er det noe vi ikke har gjort, er det noe vi burde ha tenkt på?» Kristin tenkte
høyt overfor Ada. «Jeg skulle ønske at de var her igjen.» sa Ada. «Jeg er så
glad i dem. Jeg skal aldri mer si nei til å gå tur med dem igjen. Jeg lover.»
Kristin klemte datteren sin.
Lenge.

16

Malvin var så vidt synlig i snøen da han våknet en time senere av lyden av
klover, seletøy og prusting rett ved seg, og så opp. Der så han rett på et
enormt dyr med store horn og med en rød og lysende mule som lente seg
over ham! Han skvatt til og stod i bue på ryggen til Wilja. «Hvordan går det
med dere? Trenger dere hjelp?» spurte det store dyret med nasal stemme og
skrapte med kloven i snøen. Malvin freste og gjorde seg enda større, og satte
klørne sine i kroppen på Wilja. Hun våknet brått av smerten, og sløvt så hun
en fresende Malvin som hoppet sidelengs bortover i snøen, med ryggen i en
stor bue. Og over seg så hun et rødt lys. «Nå må vi bli stående og vente på
grønn mann.» tenkte hun langsomt. «Hvordan går det med dere? Trenger
dere hjelp?» gjentok stemmen.
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Et stykke unna hørte corgien en annen stemme – en buldrende røst:
«Hvorfor har vi landet Rudolf? Vi har dårlig tid og må av sted igjen! Vi har
mye å gjøre i kveld!» «Alt i orden, sjef.» svarte Rudolf, reinsdyret med den
røde mulen. «Bare noen små justeringer sjef, så er vi på vei igjen.» Rudolf
knelte ned. «Hopp opp på ryggen min begge to, så skal vi få bragt dere i
trygghet.» Malvin overhørte oppfordringen og holdt avstand. Wilja var
fremdeles forvirret og stiv av kulden, men gjorde et tappert forsøk på å
hoppe opp. Og falt ned igjen. «Et forsøk til, lille venn.» Rudolf lente seg
enda lenger ned. Og da klarte Wilja å komme seg opp på Rudolfs brede
rygg. «Kom nå Malvin», sa hun rolig. «Jeg vet at han bare vil hjelpe oss».
Malvin lot seg overtale og hoppet opp og la seg til rette foran Wilja. «Og én
ting til, du katten» sa Rudolf. Hvis du skal klore deg fast i noe, så klor deg
fast i seletøyet mitt og ikke i nakken min – er det forstått?»
Malvin adlød øyeblikkelig.
De to reinsdyrene nærmest Rudolf hadde fått med seg alt, men forstod at her
var lederreinen suveren i sine beslutninger og sa ingen ting. Rudolf ropte
tilbake til alle de andre reinsdyrene i spannet: «Alle klare? Av sted igjen –
én, to tre!» Og med et rykk fôr de alle opp gjennom luften.
Et stykke bak seg hørte Wilja igjen den buldrende røsten som lo: «Ho ho
ho!»
Kristin, søsteren hennes Marion og Ada pyntet til jul og tilberedte julematen
i taushet. Det var ingen ting å si. Tankene var ikke på arbeidsoppgavene de
utførte. Til slutt satte Ada seg ned og sa: «Hvorfor gjør vi dette? Egentlig?»
Kristin svarte: «Vi har gjester snart. Vi har invitert bestemor og bestefar –
husker du ikke? Og vi skal ha det så hyggelig i kveld.» «Åååh!» utbrøt Ada,
trampet inn på rommet sitt og smalt igjen døren.
Wilja og Malvin hadde snart fått igjen varmen på Rudolfs rygg, og følte seg
mer opplagte. For en fantastisk flytur og for et fantastisk syn! Under seg så
de storslagne landskaper fare forbi, opplyst av tettsteder og veibelysning.
Med jevne mellomrom landet de og ventet mens «buldrerøsten» hadde sine
ærend i alle hus der det bodde barn. Og så bar det videre. Igjen og igjen
hørte de den lystige og høyrøstede latteren. «Jeg skulle anta at det er dette
som menneskene i HR-avdelingene kaller «Promoting Successful Personal
Growth and Motivation?» undret Wilja. Og så ropte hun til Rudolf: «Se der
nede, der bor vi!» «Ikke noe problem, corgi – vi lander like i nærheten»,
svarte Rudolf.
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Vel nede på bakken, da «buldrerøsten» forsvant for å dele ut gaver til alle
barna som bodde rundt i området, knelte Rudolf på forbenene og sa vennlig:
«Dere to små blindpassasjerer er snart hjemme. Hopp av nå mens sjefen er
borte et øyeblikk, og så finner dere veien hjem».
Unge Malvin hoppet elegant ned, landet på katters vis på alle fire og ventet
på Wilja. Corgien gled ned fra ryggen til Rudolf, så at Malvin var i bedre
form og snudde seg mot reinsdyret.
«Takk skal du ha Rudolf! I kveld reddet du liv.» Et lite smask på den
lysende, røde mulen til reinsdyret, og så forsvant Wilja og Malvin bak
nærmeste snøfonn. Her var de kjent, nå var de snart hjemme og vandret
raskt avsted.
Plutselig fikk de øye på et middelaldrende, pent kledd menneskepar i
lysskjæret fra gatelysene, på vei i samme retning som de selv – det var noe
kjent? Jo, det var dem! Corgi og katt begynte lykkelig å løpe mot de to
menneskene!
«Ding dong» lød det fra dørklokken. «Åh, det må være mamma og pappa.»
tenkte Kristin. Hun kastet et raskt blikk på døren til Adas rom før hun åpnet
utgangsdøren.
Der stod foreldrene hennes, og i armene holdt de frem de mest etterlengtede,
kjæreste og vakreste julegavene hun noensinne hadde sett!

Innsendt av Bjørn Range

19

Amansi Valentine på kanotur.

Innsendt av Ragnhild Belgen
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Immes Sexy N'inoit aka Morris.
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Innsendt av Bente Evensen

Jessie 😊

Innsendt av Morten Moland

22

Stolpegjengen til Malin Myrvoll

23

Stemningsbilder fra en fin dag på Wærhaug gård 18.september, med mange
to-og firbente som koste seg med utstilling, loddsalg, småprat og
kaffe/kaker.

Wærhaug gård

24

Silje ønsker velkommen til Corgiens dag.

25

I ringen.

26

Barn og Hund, alle deltakerne fikk premie 😊
27

Godt utvalg i kiosken.

28

29

Corgisprinten

Innsendt av Hilde Røtterud
30

Corgiens Dag 18.09.21 på Wærhaug gård.
Endelig kunne vi feire Corgiens Dag igjen og sist gang var i 2018.
28 hunder deltok i ulike aktiviteter og flere fikk prøvd seg på ting de aldri
hadde gjort før.
I tillegg til de vanlige aktivitetene, så prøvde vi med hundekarneval igjen.
En deltaker var med der og det var dronning Kira med sin corgi, Inger-Lise.
En stor takk til alle som deltok og gjorde dette til en hyggelig dag. En stor
takk til dommer Bente Løseth, de frivillige hjelperne og til Vigdis for at vi
fikk være på Wærhaug.

31

32

33

34

Foto og tekst: Inger-Lise Fleischer Egge.
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Pembroke
Ingen valper innmeldt

Cardigan
Far:
Mor:

Henv.:

Far:
Mor:

Henv.:

Lulubelle’s Rolls Royce
Alaskan Teddy Bear
7 hanner og 3 tisper. Tricolor og Blue Merle.
Født 8.okt-21. Leveringsklare fra ca.3.des-21.
Kennel Lulubelle v /Elisabeth Lærum
Kjerringvikveien 128, 3280 Tjodalyng
Tlf 412 99 764 kennellulubelle@gmail.com
Martinikkas Bravo Formel1
Lulubelle’s Rare Rainbow
6 hanner og 3 tisper. Tricolor og Blue Merle.
Født 31.okt-21. Leveringsklare fra ca. 26.des-21.
Kennel Lulubelle v /Elisabeth Lærum
Kjerringvikveien 128, 3280 Tjodalyng
Tlf 412 99 764 kennellulubelle@gmail.com

36

Immes Sexy N'inoit aka Morris
NM kvalifisering RL Elite i Arendal fikk vi 195/200 poeng. Cert og
kvalifisert til NM. Vi klarte å diske med glans i finalen da Morris mener
slalåm er tusen ganger mer spennende enn kjegle. Noen helger etter ble det
nytt stevne i Skien. Her klarte vi å få 197/200 poeng som endte i 2 plass og
enda ett cert. Råflink tass dette! Han klarte også å bli RL Champion i høst!
Innsendt av Bente Evensen.
37

Jølle, Myklegardens Bernhard Rev, ble norsk utstillingschampion på NKK
Rogaland sin utstilling i september.
Innsendt av Andrea Terjesen.
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2021
CARDIGAN

Hannhund
1
1
3
4
5
6
6
6
6
10
10
12
12

Analog Cc O’neill
Analog Cc Fatal Attraction
Waggerland Yolo
Carigarden’s Vagabond King
Lafayette Cymraeg Ci
Nordlyspotens Dresses For Success
Cardigarden’s World Of Warcraft
Cardigarden’s Villi Nikkersen
Duomatix Latest News
Elmsmere Star Catcher
All Trade Wild Wild West
Woodshine’s Set Fire To The Rain
Cardigarden’s U Just U

30/5
30/5
23/4
21/4
10/4
8/2
8/2
8/2
8/2
6/1
6/1
4/1
4/1

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
10
11
11

Tispe
Kamlow Limited Edition
Analog Cc Victoria's Secret
Analog Cc No Use For A Name
Jolizi’s Funky Firefly
Maahanjos A-Gucci
Analog Cc Satin Doll
Cadial’s Glorious Diamond
Analog Cc At Last
Black Pumas Aquamarine
Cardigarden’s Vote Catcher
Corgipaw Cheer When I Appear
HenniHenka’s Call Me Madam
Duomatix Blueprint

39/5
31/5
22/3
18/3
12/3
9/2
8/2
7/1
7/1
7/2
7/2
6/1
6/1

2021
PEMBROKE
Tispe

Hannhund
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
11
11

Siggen’s Napoleon
Siggen’s Liquorice
Welincha’s Jellybean Kettu
Siggen’s Nelson
Paco Rabbane Jr Des
Salinesdegoupil
Myklegardens Bernhard Rev
Siggen’s Independent
Magpie’s Irish Hunter
Montmorenja’s Peak Performance
Siggen’s Q-Per
Amansi Valentine
Pemcader Jhon Steede

38/5
29/5
23/5
20/5
17/3
12/3
10/2
8/2
8/2
8/2
7/2
7/2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Siggen’s Lollipop
Siggen’s Karamell
Siggen’s Queen Of Spades
Siggen’s Lotte
Siggen’s Olivia
Siggen’s Penny Lane
ChristmasCandyIzBryshttunovogo
Krajju
Siggen’s Pretty Woman
Reggio Di Sole For Milkcreek
One Follow In Spirit Des Contamines
Bytham Carmelita
Dragonjoy Winner Of My Heart

48/5
41/5
32/5
23/4
22/3
22/4
18/5
17/3
16/4
13/3
12/3
12/4

Returadresse:
NORSK WELSH CORGI KLUBB
c/o Anita Bjørnstad
Kvernbakken 31
1414 Trollåsen

