
Referat fra opdrættermøde d. 20.11.2021, Aarslev Hallen,  

Bøgehøjvej 2, 5792 Aarslev 
 

 
Formanden bød velkommen, og håbede alle vil medvirke til et godt og konstruktivt møde. 

Præsenterede også vores dirigent/ordstyrer Inga Bonnez. 

 

1. Opfølgning om vores racers sundhed, hvad skal vi, hvad kan vi eller hvad vil vi? 
Erik: Vi har i bestyrelsen og sundhedsudvalget snakket om vi skal lave en ny sundhedsundersøgelse 

af vores racer. Vi har skelnet til forskellige lande, hvad sker der,men der er ikke så meget nyt. På 

facebook er der af og til blevet skrevet om sygdomme på begge racer, men der er ikke mange 

indrapporteret til hverken sundhedsudvalget eller wck.  

Svensk Corgi Klub (SCK) har sammen med den Svenske Kennel Klub(SKK), startet en 

undersøgelse for at kortlægge racernes HD status. Som udgangspunt vil vi gerne afvente reultaterne 

af denne undersøgelse før vi beslutter om der skal laves en ny sundhedsundersøgelse af vores racer. 

Hanne: Fremlægger statistik fra corgiér i Sverige. Tal fra Agria: 15 % havde ledproblemer under 

opvæksten, 18% voksne hunde havde oplevet halthed, 5 tilfælde af slidgigt blev diagnostiseret. På 

trods af mange undersøgelser har mange ikke kunne diagnostiseres. 

På baggrund af tallene fra agria valgte den svenske corgi klub at lave en ny sundhedsundersøgelse 

af vores racer i 2017.  De fik 434 besvarelser, 162 oplevede halthed efter 12 måneders alderen, 145 

tilfælde skyldes skade eller ikke kroniske tilstande. 44 svarede det skyldes enten slidgigt, HD, 

rygproblemer mm. 33 (7,6%) svarede det skyldes slidgigt, 27 svarer de har fået en HD diagnose, 

men kun 16 har fået det konstateret ved røngtenundersøgelse. Dette svarer til 4% har en HD lidelse. 

1 havde fået sin hund aflivet pga. HD. 

WCK DK: Der findes ikke krav om HD fotografering og man finder ikke det er nødvendigt. WCK 

følger de avlsanbefalinger som den engelske klub anbefaler. At kun kliniske sunde individer bruges 

i opdræt. 

Norske welsh corgi klub: Har i samarbejde med NKK´s sundhedsafdeling og dyrlæger konkluderet 

at det ikke er nødvendigt at tage røngtenbiller. Den NKK mener at nutidens måde at aflæse 

røngtenbilleder, ikke gavner racer med dværgvækst. Derfor er der ingen statistik på HD 

Finske welsh corgi klub: Har mange års statistik vedr. HD status. HD grad C er normalt. Finland 

bruger FCI til at aflæse billederne.  

Svensk Corgi Klub (sck) har sammen med den Svenske Kennel Klub(skk), startet en undersøgelse 

for at kortlægge racernes HD status. Undersøgelsen kommer til at forgå over en 3 årig periode 

(2020-2023). Det er frivilligt om man vil røngtenfotografere, men man opfordrer kraftigt til det. 

Anbefalingerne lyder: Billederne tages tidligst ved 18 mdr. alderen og senest ved 3 års alderen. 

Hunde med kliniske symptomer på HD må ikke anvendes i avl. Hunde med HD grad E må ikke 

anvendes. Hunde med HD grad D må anvendes med forsigtighed, men kun parres med hunde med 

HD grad A eller B. Hunde med HD grad C må anvendes.  Her efter 1 ½ år viser resultaterne at en C 

hofte er normalt for en corgi. Resultaterne er sammenlignelige med Finland som har 

røngtenfotograferet i mange år. Altså at en C hofte er normalt.  

Kim: undrer sig over at man ikke må parre hunde med en D hofte med hunde med en c hofte, når 

det er normalt. 

Vibeke: Undrer sig også over at D hofter kun må parres med hofter med grad A og B, når C hofter 

er normalt. 

Henriette: C-hofter er normalt, men det er ikke ensbetydende med det er godt nok. Når vi 

røngtenfotograferer ved 16 mdr. alderen er hofterne ofte stadig lidt løse, men hvis man tager nye 

billeder ved 2-3 års aldereren kommer de ofte ud med et bedre resultat. forklarer hvad der menes 

med hofter som vurderes grad A, B, C og D. Man udvikler slidgigt på baggrund af løsheden i hoften. 

Erik: Det bliver interessant hvad den svenske corgi klub finder ud af. Vi får løbende resultater fra 

SCK, hvis der er noget nyt. 



Kim: De svenske resultater, det er FCI der har aflæst billederne. Der er et krav fra DKK at hundene 

skal være bedøvet når der tages røngtenbilleder. Det er der ikke hvis man får OFA til at vurdere 

billederne. Når hundene bedøves rykker dyrlægerne for kraftigt i hundene. 

Susan: Så længe vi ikke undersøger kan vi ikke vide hvad sundhedsstatus for vores racers HD-status 

er. 

Sara: Normalfordelingen (det der er flest af) for corgi er C hofter. For andre racer er måske en B 

hofte deres normalfordeling. 

Flemming: Spørger om hvor repræsentativ undersøgelsen er. Er der både hundeejere med hunde 

uden problemer og hunde med problemer repræsenteret. Meget tyder på det afhænger af hvordan 

dyrlæger vurderer disse hunde. 

Erik: Corgier i de nordiske lande kan godt sammenlignes, da vi ofte arbejder med samme linjer. Så 

det kan godt være en retningsgiver til fremtidige tiltag. mht. til Finland er det 25 år siden de startede 

med at røngtenfotografere deres corgiér. Det ser ikke ud til at det har ændret deres status, da hofter 

grad C stadig er normalt. 

Henriette: bruger kun sedering ved røngten for at undgå lårbensknoglen rykkes ud af hofteskålen. 

DKK er ikke god til at vurdere vores races hofter, da de pga. deres dværgvækst har meget korte 

rørknogler. Synes også det skal være frivilligt om man vil røngtenfotografere. 

Sara S: Kan man gå sammen med andre racer med dværgvækst.  

Kim: OFA er det eneste sted hvor der lavet en skabelon som passer til vores racer.  

Nadja: Har man undersøgt om de hvalpe der havde problemer med leddene også var dem der havde 

udviklet slidgigt som voksne. Det er vigtigt hvordan hvalpene vokser op. 

Kim: en hvalp er ikke færdig med at danne knogle. 

Joan: Hvis man skal gå i gang med at fotografere, skal dyrlægerne oplæres i at ikke tage 

røngtenbilleder i fuld narkose, så hundene ikke ”rives fra hinanden”. Man kan muligvis se på 

resultater fra ”gamle dage”. Det betyder meget hvordan hvalpen vokser op. 

Henriette: Man kan ikke bare sige hvis man parrer en hund med D hofte med A hofte får man 

hvalpe med B/C hofter, Nej man vil også få hunde med f.eks. D hofter. 

Kim: Schæfer, man har ødelagt racen ved kun af avle på dysplasi frie hunde.  

Erik: Vi afventer og ser Sveriges slutresultat. På opdrættermødet i 2023 tager vi en debat om 

resultaterne og hvad vi skal. 

 

2. Afvigelser fra standarden om fejl, herunder bl.a. farveafvigelser på næse og pels mm. 
Erik: Vi har en række fejl, manglende pigmentering, leverfarve, pink, halvmaske, langhåret, blå 

øjne osv. Der er ikke nogen af disse fejl som er diskvalificerende. Leverfarvet registrerer vi i dag 

som ikke godkendt farve. Kennelklubben er 2 vurderinger. Uønsket farve bruges om ikke 

diskvalificerende farver. Ikke godkendt farve (den vi bruger pt): hunde kan udstilles, men 

registreres med avlsforbud. Vi har nogle ting som ikke hænger sammen med vores standard. Bruger 

vi det rigtige afkrydsningsfelt. 

Leverfarvet hund er ikke en genetisk usund hund.  

Kim: i England bedømmes uønsket farve med en ”tilbageholdelse”, ikke godkendt farve 

diskvalificeres. I FCI er den eneste mulighed en diskvalificering. Vi skal have set på at vores måde 

at vurdere vores hunde på, ikke hænger sammen med den engelske standard. 

Henriette: Pigmentering skal være sort. Er det fair at sætte krydset ved en fejlfarve i ikke godkendt 

farve. For vi har ikke samme mulighed ved f.eks. de langhårede, knækhaler, for meget hvidt. Skulle 

vi som ved schæferne have et afkrydsningsfelt der hedder forkert pelsstruktur.  

Charlotte: Hvorfor er der ikke avlsforbud på leverfarvede. 

Joan: Vi har selv indflydelse på standarden. De hunde vi ikke ønsker at se på en udstilling eller i avl, 

kan de neutraliseres inden de flytter hjemmefra opdrætteren. Kan vi få et felt der hedder ønskes ikke 

set i avl. 

Helle: Dommere som kommer til DK, Skal dømme under FCI standard. 



Kim: Jeg undrer mig over at den standard den engelske corgi klub har godkendt for 4 år siden  

endnu ikke er kommet igennem FCI og DKK system, så vi dommere i DK dømmer efter en gammel 

standard. Dommere skal dømme efter den engelske standard. Den vi har nu er ikke gældende. 

Helle: En udenlandsk dommer skal dømme efter FCI standarden. 

Erik: Alle der dømmer i DK skal dømme under FCI standarden, og ikke efter den Engelske eller 

den Amerikanske, det er FCI opdræt. 

Erik: Denne diskussion kommer bla. fordi der er blevet diskuteret at hunde som er leverfarvet er 

usunde. Dette er ikke korrekt. Helle P. (dyrlæge) fra DKK siger at de er lige så sunde som hunde 

med andre farver. Klubbens holdning er at hunde med uønsket farve ikke skal indgå i avl, selvom 

det ikke er diskvalificerende. Men hvordan skal de registreres. Den Engelske standard under FCI er 

opdateret i 2017. Man ønskede ikke fra den Engelske klub side at gøre farven diskvalificerende. 

Den Engelske holdning er at farven skal vurderes af den enkelte dommer. Der står næsten det 

samme i den Engelske og Danske standard. Der står næsen skal være sort, men det er op til 

dommeren at vurdere om han vil præmiere hunden. Og det er opdrætterens ansvar om sin hund med 

fejl skal bruges i opdræt. Det er vigtigt hvis en hvalp har en fejl at dette bliver noteret i 

købskontrakten. Men det er den danske standard under FCI oversat fra den Engelske standard under 

FCI, som dommere skal dømme efter.  

Kim: Har standard hvor der står hvis hunden har andre farver skal man kontakte raceklubben for at 

få klubbens vurdering af om farven skal godkendes eller ej. Non breed farver er ikke accepteret. Der 

er 2 forskellige standarder. 

Erik: Den standard vi har i DK fra den Engelske corgi klub er godkendt i 2017. 

Helle: Den standard Kim sidder med er ikke godkendt af FCI. 

Inga: I DK er der en standard fra 2017. 

Dorthe: Vi havde en episode i 2020 hvor en corgi (pembroke) med brun næse fik excellent. 

Kim: Alle hunde med en stambog kan bruges i opdræt. Man kan nemt farveteste. Man er ved at 

teste om melanomerne har en effekt på leveren. Disse undersøgelser skulle foregå i USA. 

Henriette: Blue Merle er kryptisk, Blue merle med mange spots, vil også have butterflynæse, De vil 

være næsten fuld pigmenteret ved 3 års alderen (for de fleste). Skal en hvalp/unghund med 

butterflynæse ikke have mulighed for at gå på udstilling, når den sandsynligvis vil være fuld 

pigmenteret ved 3 års alderen.  

Leverfarve er også en fortyndingsfarve, mangler sort pigment. Vi skal lukke stambogen på hvalpe 

som vi ikke ønsker i opdræt.  

Kim: Vi skal ikke vente på vi laver syge hunde, vi vil ikke have det WCK:(det er tidligere 

præciseret i referatet, at Helle P.(dyrlæge) fra DKK at hunde med brune næser er lige så sunde som 

dem med sort næse).  

Joan: Vil gerne have en rubrik, ”ønskes lukket pga. fejl”.  

Kim: katteopdrættere kan lukke stamtavlen. 

Stephanie: S. bullterrier kan lukke stamtavlen. 

Erik: det er opdrætter der har retten og pligten til hvordan ens hvalpe registreres. Såfremt man har 

spørgsmål til dette skal deres rettes henvendelse til welsh corgi klubben.  

Stephanie: Denne debat kommer af 2 hvalpe som var brunnæsede, men blev registreret som zobel 

og brindle. Hvalpekøberne viste ikke de var leverfarvede. Det er opdrætterens pligt at gøre 

opmærksom på dette. Da jeg har haft kontakt til hvalpekøberne på messenger og tlf., er der kommet 

en klage på mig. Jeg er meget uforstående for at man ikke vælger at høre min side af sagen.  

Erik: Denne sag ang. hvalpene ligger ved DKK og det har den gjort fra starten af. Opdrætter 

kontakter mig da hvalpene er 4 uger gamle. Det er korrekt de havde brune næser, men de var zobel 

og brindle i pelsen. Man vælger at se tiden an for at se om næserne vil blive sorte. Hvalpekøberne 

bliver gjort opmærksom på dette og samtidig gøres de opmærksom på hvalpene hverken kan 

udstilles eller må bruges i opdræt. Der har meget tidlig i forløbet været kontakt til Helle P fra DKK, 

som anbefaler man ser tiden an til hvalpene er 3 mdr. gamle. Da hvalpene stadig har brune næser, 

tages der kontakt til hvalpekøberne og det er også meddelt kennelklubben. Man afventer de nye 

stambøger. Klagen er ikke blevet behandlet på et bestyrelsesmøde. Og Dkk har hele tiden været 



inden over så vi kunne få den mest rigtige løsning på reg. af hvalpene.. Erik bliver ringet op af en af 

hvalpekøberne til de brunnæsede. Hvalpekøberen er blevet ringet op af en anden opdrætter, som har 

gjort ham opmærksom på hvalpen er leverfarvet og disponeret for sygdomme. Der har været en tråd 

på facebook, som har været forsøgt stoppet. Det er vigtigt at opdrætterne stoler på hinanden og ikke 

bruger facebook. Det er bedre at tage kontakt til WCK, og aldrig at bruge de sociale medier, da 

misforståelser hurtigt kan opstå. 

Herefter var der en heftig diskussion om emnet og hvordan man kommunikerer. 

Konklusionen blev at facebook ikke er det rette forum at diskuterer opdrættere imellem. 

Forhåbentlig er det ikke noget vi ser igen. Lad os hjælpe hinanden, da alle kan lave fejl. 

Vi arbejder videre i bestyrelsen ang. afkrydsningsfelt ”ønskes ikke bruges i opdræt”. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fødsler: 
2017: cardigan naturlig: 69%, kejsersnit: 9%, naturlig/kejsersnit: 22% 

          pembroke naturlig: 21%, kejsersnit: 57%, naturlig/kejsersnit: 21% 

2020: cardigan naturlig: 69%, kejsersnit: 5 %, naturlig/kejsersnit: 26% 

          pembroke naturlig:38 %, kejsersnit: 15 %, naturlig/kejsersnit: 46% 

2021: cardigan: naturlig 45%, kejsersnit: 40%, naturlig/kejsersnit 15% 

          pembroke naturlig: 29%, kejsersnit: 47%, naturlig/kejsersnit: 24% 

 

Det er en voldsom stigning, som er bekymrende. Er dyrlægerne for hurtige, så der sker for mange 

kejsersnit? Store kuld kan være en årsag. Det samme med kuld hvor der kun er en hvalp. 

Kim: ved cardigan vurder brystkassen og brystbenets længde. 

 

4. Matadoravlsgrænsen (pt. 49 hvalpe) 
Henriette: Hvad er begrundelsen for at kontakte DKK.  

Erik: DKK er nok det eneste land under FCI som har denne begrænsning. Problemet er hvis de 

bliver overbrugt i avlen, dette har aldrig været et problem. Derfor ønsker vi matadoravlsgrænsen 

ændret. 

Sundhedsudvalget har forespurgt DKK om hvorfor man har denne begrænsning, hvor Helle P fra 

DKK svarer det er fordi at man i Sverige (for mange år siden) havde et stort problem i 

jagthundeklubben, så en race næsten blev udryddet. Det kan ikke være rimeligt at fordi man har en 

race der får over 100 hvalpe om året, så er der en begrænsning. Man kan søge dispensation ved 

DKK hvis man kommer over grænsen. 

Kim: Man skal lave beregninger på de antal hvalpe en hanhund har lavet, der kommer til at indgå i 

avl. 

Henriette: Vores racer har ekspanderet. Forstår ikke det er ok at bruge en han så meget, der er 

mange muligheder for at bruge andre hanner. Jeg synes ikke vi skal ophæve matadoravlsgrænsen. 

Kim: Det bliver besværligt at bruge kølesæd for eftertiden. 

Erik: Ansvaret tilbage til opdrætteren hænger fint i tråd med at matadoravlsgrænsen opsiges. 

Henriette: DKK må havde en grund til de ikke har fjernet denne grænse. Vi skal passe på vores 

genpulje ikke formindskes. Muligheden for frostsæd forelægger. 

 

5. Avlsnyt/ hvalpelistens betydning: 
Henriette: Synliggøre hvalpeliste og avlsnyt, så opdrættere bla. kan følge med, hvis den samme han 

bruges meget. Dette giver muligheden for at vælge en anden han. Hvis den ikke bruges gentagne 

gange, kan man ikke stå på opdrætterlisten på klubbens hjemmeside.  



Erik: Man kan søge dispentation hvis kuldet ikke opretholder kravene for at komme på hvalpelisten.  

Det giver klubben gerne. Vi har haft klagesager og har forespurgt disse opdrættere som ikke bruger 

avlsnyt/hvalpelisten, vi afventer svar. 

Kim: Det er ikke fair når mine hvalpe er solgt på forhånd, at jeg skal bruge penge på at komme på 

hvalpelisten. I kan godt tage mig af opdrætterlisten og jeg vil efterfølgende ikke melde mine 

hvalpekøbere ind i klubben.  

Gurli: Opdrættere melder først til avlsnyt når drægtigheden er konstateret. Så man kan ikke følge 

med på samme måde som tidligere, hvor man meldte ind når tæven var blevet parret. 

Henriette: Hvor vigtigt er det vi bruger avlsnyt/hvalpelisten. 

Joan: Jeg bruger først avlsnyt/hvalpelisten når tæven er konstateret drægtig. 

Kim: Ligeså snart de kommer på avlsnyt ringer hvalpekøbere, selvom der står hvalpene er 

reserveret. 

Vibeke: Fik skæld ud af en hvalpekøber fordi tæven gik tom.  

Erik: Vi skal finde ud af hvad vi vil fremadrettet med avlsnyt/hvalpelisten.  

Kim: Jeg har aldrig solgt en hvalp ved hjælp af corgiklubbens side. 

Flemming: Jeg kunne godt tænke mig flere brugte avlsnyt evt. gebyrfrit. 

Vibeke: bakker op om Flemmings forslag. 

Henriette: Vi har nogle regler vi i fællesskab har besluttet. Er de regler umoderne så vi skal have 

kigget på det? 

Kim: støtter op på det skal være gebyrfrit. 

Lisbeth: Er avlsnyt til os opdrættere eller til hvalpekøbere- det er til begge. 

Gurli: Vi skal beholde avlsnyt og det skal være gebyrfrit. Det skal også være frivilligt om man vil 

benytte denne mulighed. Når hvalpe er 8 uger ryger de af listen, hvis man ønsker de skal blive 

koster det et gebyr. 

Erik: Jeg synes det skal forsætte som det er nu, men at man kan få trækket 150 kr. fra når man 

indmelder hvalpekøberne i WCK. 

Kim: hvad gør vi med udenlandske opdrættere der vil være medlem. 

Louise: Der er mulighed for at melde hele familien ind i klubben. Husk at gøre opmærksom på dette.  

Anette: Hvis hvalpekøbere er medlem kan man foreslå at ægtefællen bliver medlem. 

Konklusion: Bestyrelsen arbejder videre med de forslag der er diskuteret. 

 

6.  Igangværende hvalpesundhedsreg. - Hvor langt er vi og vender opdrætterne tilbage m. reg. 

Af kuld 
Gurli: Vi har kørt ordningen i 4-5 år med begrænset succes. 

2021 (til og med 09.11.2021): 40 cardigankuld, 4 opdrættere har indberettet deres kuld, 29 hvalpe i 

alt, ud af dem er der en med haleknæk, 1 med halvmaske, 4 med pelsfejl. Der er brugt 4 forskellige 

hanner og 4 forskellige tæver. 17 pembrokekuld, 0 opdrættere har indberettet. 

2020: 39 cardigan kuld, heraf 7 indberetninger, 5 forskellige hanner, 7 forskellige tæver, der er reg. 

1 langhåret og 5 leverfarvet. 13 pembroke kuld, heraf 2 indberetninger, 2 hanner og 1 tæve, heraf  

nogle langhåret og en aflivet med PDA. 

Skal vi fortsætte med denne reg?  

2021 er der født: 143 cardigan hanhvalpe, 125 lever, 124 cardigan tævehvalpe, 107 lever. 52 

pembroke hanhvalpe, 46 lever, 59 pembroke tævehvalpe, 55 lever. 

Kim: langt de fleste er nok dødfødte. Farvetest kommer ikke til specialklubberne.  

Synne: Kan man få en reminder, så man husker at indberette sine hvalpekuld. 

Nadia: Har DKK et register hvor specialklubben kan trække data ud af. Det er vigtigt klubben har 

sin egen database. 

Gurli: Det vi registrerer er ting vi ikke kan få fra DKK.  

Louise: Det er det vi arbejder på, men det kræver opdrættere melder retur ang. deres hvalpekuld. 

Kim: cardipet, der kan du registrere mange oplysninger. 

Mikkel: Hvorfor melder opdrættere ikke ind ang. deres kuld? 

Kim: Vi kan ikke bruge det til noget. Jeg registrerer dem på cardipet. 



Dorthe: Kan man få en reminder når man registrerer sine hvalpe. 

Vibeke: jeg har ikke været opmærksom på det.  

Henriette: Det er ærgerligt der kun er et år med. Savner feedback. Vil også gerne have en reminder. 

Sara: GDPR,man kan lave en samtykkeerklæring. 

Anne-Mette: Cardipet, ikke alle ved at den findes. Vi bør først og fremmest bruge vores egen klubs 

avlsnyt og hvalpeliste. Hvad gør en helt ny opdrætter, som måske ikke har en mentor? Findes der en 

tjekliste til dem ? eller hvordan informeres de? 

Gurli: 2019: 35 cardigankuld, 8 indberetninger, 4 forskellige hanner, 6 med pelsfejl, 1 med farvefejl, 

1 med overbid. Ingen pembroke opdrættere har indberettet. 

Pia: Er der en tidsfrist for at indberette. Det er der ikke. 

 

7. Foreslag om avlsliste for hanner 
Synne (fremlagt af Erik): Ønsker vi en avlsliste for hanner. Evt. en fordel med en kåringsdel. Det vil 

aldrig kunne erstatte DKK’s registreringsregler. 

Synne: Det er 2 ting enten en avlsliste eller en kåringsdel. 

Kim: Synes det er en god ide. Evt. med billeder, mønstring, stambøger mm. 

Kirsten: Udmærket ide, men vi har vores udstillinger, samtidig ønsker jeg flere der mentalbeskriver 

deres hunde. 

Flemming: Næste mentalbeskrivelse annonceres inden for få dage. Har svært ved at se avlskåringer 

har gjort noget godt for de tyske hunde. 

Henriette: Hvis vi laver en hanhundeliste, skal der fremgå de etiske avlsrestriktioner, evt. med et 

billede og link til stambog. 

Synne: Avlskåring, man beskriver også hvordan hunden tager i mod f.eks. berøring. Måske mere 

spiseligt for vores hvalpekøbere. 

Dorthe: Synes det er en god ide. 

Flemming: Tyskerne er nødt til en hanhundekåring for at se en beskrivelse – for de har ikke nogen 

åbne kritikker, man kan se på som i vores fremragende hundeweb. Vi kan nøjes med en liste af 

vores hanhunde evt. med billede. 

Kim: Det skal være frivilligt. 

Vibeke: kan man stadig få sin hund eksteriørbedømt ved en dommer, nej det var kun da DK var 

lukket ned pga corona. 

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 

 

8.Temperament 
Kim: Sørgeligt vi ser mange aggressive hunde på udstilling. Corona er ikke en undskyldning. 

Henriette: Der er forskel på en aggressiv hund der bevidst reagerer og en nervøs hund, som reagerer 

på sine omgivelser. 

Kim: Hyrdehunde kan ofte være lidt beklemt ved situationer. Men det er uhørt med hunde der går til 

angreb på andre hunde i ringen. Der er nogen der skal stramme op på hvordan sin hund opfører sig i 

ringen. 

Kirsten: Mentalbeskrivelse er et godt redskab. Det er ikke en prøve, men en beskrivelse af hunden. 

Helle: Vi har haft denne diskussion før. Jeg blev selv bidt ret voldsomt i Herning. Men inde i ringen 

skal vi passe på de unge hanhunde, hold afstand, tag hensyn. Vi har før kunne rette det op og det 

kan vi også igen. 

Joan: Brug hele ringen, hold afstand. 

Konklusionen blev tag hensyn til hinanden og hold afstand. Hav en opmærksom på hunden. 

 

9. Udstationering, etiske,økonomiske dilemmaer, gode og dårlige erfaringer 
Forslag fra Inga P. Bestyrelsen følger op på det. 

 

10. Aktiviteter for nye medlemmer 
Henriette: Vigtigt aktiviteterne kommer på hjemmesiden.  



Anne-Mette: aktivitetsudvalget skulle lige i gang. Henvend jer hvis i har gode ideer. Vi har udvidet 

udvalget med 2 nye medlemmer. 

Flemming: Forslag fra Flemming at nye udstillere får et klistermærke med ny udstiller. 

Helle: Vil gerne melde sig til at gå med vest, ”kom og spørg mig”. 

Charlotte: Vil gerne stå for en juleudstilling, for ALLE corgier.  

Kirsten: Henvend jer gerne, ang. gåture. 

Anne-Mette: Vi har stor succes med de klistermærker. 

Helle: Forslår udstilling for alle corgiér kunne laves i forbindelse med corgi weekenden. 

Hanne: Husk at få jer meldt til vores aktiviteter, så de ikke bliver aflyst. 

Mie: Foreslår en dag hvor man kunne få bedømt sin hund. 

Sara: Er glad for klistermærket. 

Helle: I forbindelse med gåture har der været en aktivitet, kom og få bedømt din hund. Det har 

været en rigtig god oplevelse. 

 

 

 

 

11. Jeg foreslår et ekstra krav til avlsgodkendelse 
Vibeke: Forslår en ny avlsrestriktion, at vi skal teste for Degenerative Myelopathy (DM).  

Erik: Cardigan: sygdommen kommer først i udbrud efter 13 års alderen, pembroke måske lidt 

tidligere. 

Sundhedsudvalget har kontaktet DKK, og de vil ikke registrere resultatet.  

Kim: Der findes flere gener for DM, det er ikke undersøgt til bunds endnu.  

Dorthe: Vi kan teste og teste. Vi skal passe på med at teste for alt, bare fordi vi kan. Det skal give 

mening. 

Henriette: Lidelsen er meget omdiskuteret. Det der er vigtigt for en opdrætter, er måske ikke ligeså 

vigtigt for en anden.  

Kim: Ikke alle test er lige sikre. 

Erik: Det er vigtigt at tage vare på et evt. sundhedsproblem. Klubben laver ikke et testkrav fordi 1 

hund er syg. Der skal være evidens for det. Hvad den enkelte opdrætter tester for, blander klubben 

sig ikke i. 

 

11. Løst og fast 
Formanden takker for et godt møde og en god debat. WCK ønsker alle en glædelig jul. 


