Referat af opdrættermøde 22. april 2017 på
Fjeldsted Skov Kro, 5592 Ejby
Velkomst
47 var mødt frem, hvilket er et flot fremmøde.
Øjenlysning og debat ved specialdyrlæge i øjensygdomme og øjenlyser Claus Bundgaard ved
AniCura Aarhus Dyrehospital.
Danske øjenlysningsattester er gældende i hele Europa. Tysklands og Italiens attester er kun gyldige
nationalt.
Persisterende pupilmembran (PPM), retinal dysplasi (RD), distichiasis (fejlplacerede øjenhår) og
katarakt (grå stær) er de sygdomme, som er mest interessante i forbindelse med corgier. Alle
unormale forhold registreres på øjenlysningsattesten. Bemærkninger kan bruges til at overvåge, om
der opstår nye sygdomme i racen. Ved forskellige diagnoser indhentes en second opinion hos landets
"chief panelist", denne betales normalt af det danske øjenpanel. Om året øjenlyses 3500 hunde i
Danmark, 2-3 ryger til second opinion. På ecvo.com findes ECVOs avlsanbefalinger. Specialklubber
fastsætter avlsrestriktioner.
Vi ser stort set ikke PRA hos cardigan længere.
Skal en sygdom betragtes som arvelig, skal man op på en forekomst på 1 %.
Distichiasis (fejlplacerede øjenhår) er mere udbredt hos cardigan end hos pembroke. Det er meget
sjældent, det giver problemer. Arveligheden er ukendt.
Corneadystrofi ses sjældent hos corgi (under 1 %).
PPM: Kun strenge, der krydser pupillen noteres ved øjenlysning, hunde bør ikke anvendes ved avl.
Katarakt kan give blindhed, men det er sjældent. Arvegangen er ukendt, måske vigende. Kirurgisk
behandling er eneste mulige behandling. CB har aldrig opereret en corgi. Ved afkrydsning i pkt. 3 eller
pkt. 15 på øjenlysningsattesten skal katarakt betragtes som betragtes som arvelig, og hundene bør
ikke indgå i avlen.
Degeneration af glaslegemet ses hos pembroke i USA.
Retinal Dysplasi (RD): Total RD (nethindeløsning) giver blindhed og er sjælden. Arvegangen er
formodet vigende. Ses hos begge racer, hyppigst hos pembroke. Måske en sygdom, man bør holde øje
med, især hos pembroke. Geografisk RD bør ikke anvendes i avl, fokal/multifokal = kan vælges at
indgå i avl, man ved, det føres videre gennem avl.
Progressiv Retinal Atrofi (PRA/rcd3). Der findes kun et lille antal cardigans med PRA. Påvist hos
enkelte pembrokes, man kan ikke lave gentest på pembroke. Overvågning er vigtig! Der kan ske
mutationer.
Fremtidige krav vedr. øjenlysning.
Det er vigtigt at overvåge forekomsten af arvelige øjensygdomme.
USA og Europa har forskellige systemer til registrering af øjensygdomme, så man skal se den
amerikanske attest for at kunne afgøre, om en amerikansk hund kan bruges i avl.
CB synes, WCK har et godt system. Vi bør være opmærksomme på nye ting, som kan dukke op. Erik
Faarup: Hvis forældredyr har katarakt, bliver det noteret på WCK's Avlsnyt/Hvalpeliste. Bør man være
mere restriktiv? Det er svært som klub at være alt for restriktiv.
Maja Hvidkjær: Bør alle hvalpe øjenlyses? CB: Det er næsten bedre at hæve aldersgrænsen for
øjenlysning. 12 måneder er lige i underkanten. EVCO-attesten er gyldig i 12 måneder. Anbefalingerne
er, at alle hunde undersøges, hver gang de går i avl. Andre hunde ved 3, 5 og 7 år.
Kim Vigsø Nielsen: Der findes en speciel form for RD knyttet til dværgvækst. CB: Ikke til corgiens form
for dværgvækst.

Hvalpelisten! Hvor skal vi hen? v/Erik Faarup
Krav til optagelse er besluttet på opdrættermøder. Skal der ændres noget?
Kim Vigsø Nilsen: DNA-test for importer: det bør pointeres, at det kun gælder cardigan.
KVN: Der bør stå, at der skal opnås very good på en WCK-udstilling eller FCI-godkendt udstilling.
Mikkel Saugmann: Hvad med engelske hunde? EF: Kun præmiering på Championship Shows tæller.
Henriette Vistrup: Man kan søge dispensation. EF: Dispensation skal søges fremadrettet, ikke efter
parringen.
Pernille Slavensky: Hvad med frossen sæd? Hvis udstillingskrav er OK, godkendes det som naturlig
parring.
EF: Skal opdrættere jævnligt opdatere på hvalpelisten, hvor mange hvalpe, de har tilbage?
Der blev udtrykt bekymring for, at hvalpekøbere bliver utilfredse, når de ringer forgæves. Flere synes,
det er svært at opdatere, da man først skal afgøre, hvilken hvalp, som passer bedst til købere, folk
springer fra efter reservationen, eller man vil helst vælge hvalp så sent som muligt.
KVN: Opdrættere bør sende hvalpekøbere videre i systemet frem for at sætte folk på venteliste til
kommende kuld. Det ender med, folk finder en anden race.
Mange gav udtryk for, at de sender hvalpekøbere videre frem for at sætte dem på venteliste.
EF: Ventelister kan aldrig helt undgås. Nogle vil have fra bestemt kennel, evt. fordi de har købt hund
hos opdrætter før. Det tjener ingen at ligge på ventelister. Jo flere hunde, der kommer ud, jo større
interesse kommer der for racen. Bedre service = flere hvalpekøbere. Opdrættere er ikke godet til at
melde tilbage til Flemming Iskov.
Hanne Rohmann: Er man ny, går man ind på hjemmesider. Mange hjemmesider er slet ikke opdateret.
Louise: Folk er frustrerede over, at de ikke kan se noget på hjemmesiderne og ender hos dem, som
har hjemmesider.
Nadja Guldfelt: Hjemmesider, som ikke er opdaterede, sælger ingen hvalpe.
Fremsendt forslag fra Anne-Mette Abildtrup
Fremtidige tiltag/aktivitetsudvalget v/Louise B. Poulsen
Aktivitetsudvalget er blevet udvidet til i alt syv medlemmer, fire fra Jylland og tre fra Sjælland.
Der skal være aktiviteter på tværs af erfaring og på tværs af landet, aldre og året, så der skabes
sammenhold og fællesskab i klubben.
Regler for aktiviteter annonceret i Corgi Nyt blev gennemgået.
Der bliver lavet en aktivitetskalender i Corgi Nyt for hele året fra og med 2018.
Henvendelse fra Anne-Mette opfordrer til fastholdelse af medlemmer i klubben. Opdrættere
opfordres til at gribe fat i hvalpekøbere og fortælle om aktiviteter. Foreslår ambassadører, men det
kræver erfarne personer på tværs af racer, landet og interesser. Kunne have træf sideløbende med
udstilling, evt. hvalpeseminar med diplom/roset og artikel i CN.
Minna Katholm er nervøs for, at ambassadørerne kan overile opdrætterens råd til nye hvalpekøbere.
Erik Faarup er enig med Minna. Hvalpekøbere burde rådspørge opdrættere, men mange er ikke blevet
gjort opmærksom på klubben. Måske bedre, at "de gamle" fortæller om klubbens aktiviteter. Klubben
skal ikke agere fagvidenskab på opdrætternes vegne.
Dorthe Rehder: Mange opdrættere er gode til at afholde hvalpetræf. Kan man lave hvalpetræf i WCK?
LBP: Det er en mulighed
Maja Hvidkjær: Folk er ikke interesserede i at køre langt til træf. Geografien kan være en stopklods.
Minna Katholm: Træf sammen med udstillinger dur ikke sammen med endagsudstillinger, da det bare
bliver to sideløbende arrangementer.
Der blev diskuteret flere modeller, evt. særskilte baby- og hvalpeudstillinger, begynder-ringtræning,
seminarer, heldagstræf, mini-Randbøldal, aktiviteter med tilknyttede ambassadører, som kan åbne
folks øjne for, hvor meget forskelligt, man kan med sin hund.
Fia Nilsson bemærker, at vi er forkælede i Danmark med masser af aktiviteter i forhold til Sverige. Vi

er kommet langt med stor bredde, men mere kræver mere.
KVN: Det er vigtigt at aktivitetsudvalget sorterer, så arrangementer ikke ligger på samme dato.
LBP vil gerne have mails om planlagte arrangementer, så arrangementer evt. kan flyttes. Kalenderen
kommer ikke kun i Corgi Nyt, men også på Facebook og WCK’s hjemmeside.
Klubbens FB-profil, krav/ikke krav? v/Henriette Saffron
Der er brug for mere detaljerede regler for, hvad man må og ikke må i gruppen, da de gamle regler
åbner vide mulighed for fortolkning/omgåelse.
Det blev vedtaget at ændre gruppens navn fra Welsh Corgi DK til Welsh Corgi Klubben, så det
tydeliggøres, hvilken af de mange corgi-grupper, der er WCK’s.
Facebook tillader ikke salg af dyr. Vi blev enige om, at kun parringer/hvalpe, som er optaget på WCK’s
Avlsnyt/Hvalpeliste, må omtales på siden, og der skal udvises mådehold.
Der vil blive opfordret til, at debatten holdes i en god tone. Det skal endvidere fremgå, at klubben ikke
sagsbehandler i gruppen, men at spørgsmål skal sendes til bestyrelsen eller det relevante udvalg.
Sundhedsreg. hos cardigan og pembroke v/Erik Faarup
Klubben mangler sundhedsoplysninger. Oplys om problemer til klubben/SU for at få hjælp og råd. SU
vil gerne lave en attest, som opdrætterne kan udfylde og indsende til SU for at registrere, hvordan
situationen er for kuldet. Vil opdrætterne være med til at registrere? Og til at indrapportere
problemer, I hører om? Klubben kan ikke reagere på problemer, den ikke kender til. Der vil blive
oprettet en database med indberetninger. Det kræver, at alle opdrættere er med. SU skal bruge kopi
af journalen, som vedhæftets oplysninger til SU.
Minna Katholm: Opdrættere blev opfordret til at indsende oplysninger om fødsel/kejsersnit - hvad er
status?
EF: Det var en elev på LIFE, som stod for undersøgelsen.
Kim Vigsø Nielsen opfordrer opdrættere til at komme med idéer til, hvad der kan være brugbart mht.
oplysninger. Det øger chancen for succes.
Maja Hvidkjær: Kan det være en fordel at sammenligne med en anden race?
EF: Det er vigtigst at lave god information for vores egen race. Arvegang er forskellig fra race til race.
Fia Nilsson: Tvungne undersøgelser i Sverige: opdrætterspecifikke spørgsmål frem til 8 uger for hvert
kuld, efterfølgende sundhedsspørgsmål til hundeejerne. Svar er anonyme, så mange svarer. Spørger
specifikt efter ting, som har været oppe på fx FB. Det giver et klarere billede af, da man kan opgøre i
procent. Folk svarer mere ærligt, når de svarer anonymt.
EF: Der skal være sikkerhed for, at hunden er diagnosticeret.
FN: SWCK kræver ikke bevis, men spørger ejere om forløbet.
KVN: Vi havde et godt seminar om short ulna, hvoraf det fremgik, at 90 % af diagnoserne var forkerte.
Henriette Vistrup: Størstedelen af problemerne stammer fra behandling i vækstperioden, foder,
aktivitet.
Anne-Mette Abildtrup: Anonyme svar sikrer ikke, at man kommer problemet til livs. Man er nødt til at
være ærlig.
EF: SU ønsker, problemerne skal kunne følges til dørs. Ifølge LIFE er hjertelidelser ikke et problem for
racen. Hvis der er et mønster, må vi vide, hvor det er. Klubben behandler oplysningerne fortroligt og
vil gerne have klarlagt om diverse lidelser er et problem for racen.
Lisbet Nilsson: Short ulna fejldiagnosticeres, fordi knoglernes form evt. i en del af vækstperioden
ligner short ulna.
Malene Jølver: Man ser ikke mange corgier med short ulna, HD eller diskusprolaps. Tror ikke, det er
store problemer i racen generelt. Røntgenbilleder skal tages på den rigtige måde, ellers kan der stilles
falske diagnoser.
KVN: Opdrættere skal gøre købere opmærksomme på, at en hundehvalp aldrig kan være perfekt.
EF: Vær kritiske overfor dyrlæger. Vi har et ansvar overfor vores race.

HV: Opdrætterne skal bruge hinanden til at finde fagligt dygtige dyrlæger.
Vibeke Rasmussen: Dyrlæge opfordrede til at forsikre kuld, fordi man ikke kan skrive sig ud af alle
problemer.
Eventuelt
Er der et ønske til foredraget lørdag formiddag i Randbøldal?
Vibeke Elmbæk og Mie Søeborg nævner foredrag om hundens tænder v/Camilla Heintze.
Flemming Iskov savner en beskrivelse på hjemmesiden af, hvad det kræver at have en corgi. Har hørt
om hunde, som tydeligvis ikke er blevet stimuleret.
Erik synes, der har været stor deltagelse fra forsamlingen, hvilket er positivt, og takker alle for at
komme. Man opfordres til at promovere mødet overfor andre. Husk: Vi er alle klubben, vi skal alle
arbejde for klubben, det fortjener racerne.
Referent: Henriette Saffron

