
 

       Svenska Welsh Corgi Klubben 

   AKC / Avelskommittén för Welsh Corgi Cardigan  

   AKP / Avelskommittén för Welsh Corgi Pembroke  

 

 

   Välkomna till 

Uppfödar- och medlemsmöte 

Lördagen den 24 februari 2018 
Svenska Brukshundklubbens Göteborgsavdelning 

Kallebäcks Västergård 12, Göteborg 

 

Program 
Start: kl.09.00 - 9.30 Frukostfika  

 

Från 9.30 - 
Veterinär och ögonspecialist Viveca Mattesson från VM-Veterinärerna, Dingle 

 kommer att genomföra ögonlysning på hundarna till en kostnad av 620 kr mot det 

normala 780 kr på kliniken. Ögonlysningen betalar ni direkt till Viveca, antingen 

kontant eller swish. Glöm inte att anmäla hunden/hundarna till 

sekreterare.swck@gmail.com 

 

Ps, detta förmånliga pris gäller inte bara corgi utan alla raser. 

 Hundar med utländsk stamtavla går att ögonlysa. 

På plats ska ni ha med er hundens stamtavla. 

Det finns ett begränsat antal platser  

 

Från 9.30 - 

Föredrag av Lena Abrahamsson 

Tema: Avel i små populationer och effekter av olika selektionstryck 

 

Presentation av Lena:  

Utbildade mig i Molekylärbiologi på Stockholms Universitet då jag ville förstå hur det 

fungerade med gener och sånt. Jobbar numera som konsult med miljöskyddsfrågor. 

Fick min första egna hund istället för moppe som 15-åring, en Pembroke som hette 

Hjalmar. Efter det rullade det på med hunderiet, har tävlat lydnad och lite bruks med 

corgisarna. Fött upp 3 kullar pembroke under eget kennelnamn. Var fårbonde ett tag 

med bordercollie som arbetskamrat. Bor numera strax utanför Norrköping och har 

”bara” en pembroke som sällskapshund. Har varit engagerad inom hunderiet i alla år 

som instruktör, tävlingsledare och i styrelser och div kommittéer. Från 2018 ingår jag i 

SKK avelskommittee. 

 

Lunch 12.00 – 13.00 ev tidigare  

 

 

mailto:sekreterare.swck@gmail.com


 

13.00 – 16.00 ev tidigare 

Föreläsning - Rasstandard och exteriör  
Welsh Corgi Pembroke – Leif Herman Wilberg, Norge  

Welsh Corgi Cardigan – Christine Sonberg, Norge 

 

16.30  

Gemensamt avslutningskaffe  

 

Kostnad: 200kr medlemmar/ Icke medlemmar 500kr 
Kostnaden sätt in på SWCK bankgiro 5189-6694 eller Swish 1231336239 

 meddelande ditt/dina namn + möte 24.02 

 

Anmälan senast 2018-02-16 till SWCK AKC/AKP 

Frågor: Fia Nilsson, sekreterare SWCK 

Mail: sekreterare.swck@gmail.com 

 

 

Styrelsen SWCK i samarbete med AKP & AKC 

 
 

sekreterare.swck@gmail.com

