
Referat af Welsh Corgi Klubbens opdrætter- og sundhedsinformationsmøde 

uden dagsorden 13. april 2019 på Fjeldsted Skov Kro 
 

Gurli Nielsen og Erik Faarup gennemgik reglerne for optagelse på avlsnyt og hvalpeliste. SU har sat reglerne mere 

overskueligt op race for race. 

Der kan søges dispensation fra reglerne. Hvis fx en tæve kommer i løbetid 14 dage før, den i henhold til reglerne 

kan parres, er der ikke noget i vejen for at give dispensation. 

Jo mere vi står sammen, jo stærkere bliver vores racer, som vi kun har til låns. Vi skal hjælpe nye opdrættere, så de 

kommer godt i vej og føler sig trygge. 

Før 2012 var en han avlsgodkendt, hvis den 9 måneder gammel fik very good på en udstilling. DKK indførte en 

regel for alle racer om, at en avlshan skal være fyldt 12 måneder. DKK ville ikke imødekomme et ønske fra WCK 

om, at en avlshan kan være under 12 mdr. 

Optigens PRA-test for cardigan blev opfundet af tre professorer ved Cambridge. Cardigan blev den første race, 

som blev testen blev anvendt på. Den ene professor er flyttet til Michigan, derfor er Michigan godkendt. Prøven til 

testen skal være en blodprøve. Der har været forvirrende regler og tolkninger af reglerne hos DKK, hvilket har 

medført besvær for opdrættere, som har brugt en udenlandsk hanhund eller har importeret en tæve. DKK skal 

godkende, hvis et FCI-land skriver, at hunden er fri for DNA, også pga. fri aner. Øjenattester skal være 

ECVO-attester. I USA er kun American Kennel Club (AKC) godkendt af FCI.  

Pembroke: Det er vigtigt at få øjenlyst, hvis man importerer fra fx østlande, da ikke alle gør det. 

I 2018 blev alle pembrokekuld opdrættet af WCK-medlemmer. Hos cardigan har man haft tre kuld, hvor tævens 

ejer ikke var medl. af WCK. EF ønsker, at alle siger, tæveejeren skal være medlem af klubben, hvis de skal lægge 

hanhund til. 

Dorthe Rehder Mathiasen synes, at tre dages frist for tilmelding til hvalpeliste er lige i underkanten, hvis man har 

problemer med hvalpene. EF: SU og bestyrelsen vil se på, om fristen kan forlænges til fx 5 dage.  

Gurli fortalte om registrering af sundhedsoplysninger om hvalpekuld. Der er indsendt sundhedsoplysninger for 5 

cardigankuld og 2 pembrokekuld. SU vil gerne have oplysninger, selv om der ikke er bemærkninger til hvalpe. 

Registrer gerne alle kuld og hele kuldet, skriv evt., hvis alt er OK, når hvalpene rejser hjemmefra, så vi ikke kun får 

meddelelser om problemerne, for det giver et forkert indtryk. Man kan altid senere lave ændringer/tilføjelser ved at 

give Gurli besked. 

Sarah Ørum Ravn Slot-Sørensen spurgte til evt. opfølgning på RAS-undersøgelserne. EF: Vi er stadig 

opmærksomme, opdrættere er gode til selv at undgå problemer. Vi kan aldrig avle os ud af alle sygdomme, men 

opstår der mange forekomster af en lidelse, vil WCK følge op på det. 

Henriette Vistrup: HD er ikke et problem hos cardigan, C-hofter er helt normale og giver ikke gener. På den måde 

vi har hund i dag, hvor de er mere aktive end før, burde det give symptomer, hvis C-hofter var et problem. 

Sarah spørger, om DKK ikke kan vurdere HD-billeder hos corgier. EF: Hofter er ikke ens på en langbenet race og 

en dværgvækstrace, de burde vurderes forskelligt, derfor har vi heller ikke det store ønske om, at der skal 

HD-fotograferes. Det er dejligt, at vi ikke har et så stort et problem, at vi skal sætte et stort apparat i sving. 

HV: Knoglen manipuleres ofte for meget under fotograferingen, så det ikke svarer ikke til hundens naturlige 

bevægelser. 

EF takkede for god ro og orden og en konstruktiv snak. 

 

Outrup den 18. april 2019 

Referent: Henriette Saffron 

 


