
Uppfödar- och Medlemsträff 
        Lördagen den 2 oktober 2021 

         Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 

Max 40 platser, med reservation för Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd med anledning av Covid-19  

 

Vikten av balans för våra Cogiraser mellan  
tillväxt och fysisk aktivitet från valp till vuxen. 

Föreläsare: Maria Knutas 

 Fysioterapeut från Health Dog Academy, Enköping 
Maria har flera gedigna utbildningar i grunden som bland annat: 
Diplomerad hundfysioterapeut, Naturmedicinskt hälsocenter i 
Göteborg. Certifierad Fysioterapeut hund, ReDog i Västerås AB. Maria 
har också gått flertalet vidareutbildningar där mycket har fokuserat på 
rehabilitering och uppträning av sporthundar. Hon har arbetat på “ReDog 
veterinärklinik och rehabilitering” i 11 år med friskvård och 
rehabilitering av hund och katt och där fått en mycket stor 
erfarenhetsbank. Maria har även i flera år arbetat som lärare 
på utbildningar till hundfysioterapeut, hundmassör och 
balansbollsinstruktör. Maria har genom åren haft en mindre uppfödning 
av Border Collie och tävlat mycket inom vallning och agility.   

Maria är författare till böckerna;     
“En kropp i balans – lärobok för blivande hundmassörer”     
”En kropp i balans – Massage & Stretching för alla hundar” 

Källa: https://www.healthydogacademy.se 

 

Program: 
 kl. 8.30 – 9.00 kaffe och samling 

Kl. 9.00 – 12.00 Föreläsning Maria Knutas, avslutas med frågestund. 
Kl.12.00 – 13.00 Lunch Restaurang, Vilsta Sporthotell. 

Kl.13.00 – 16.00 Under eftermiddag forsätter mötet med att diskutera hur man på ett bra 
sätt tar fram information kring tillväxt och fysisk aktivitet för alla att ta del av i framtiden, 
SWCK broschyr, avslutningskaffe 

 
Boende, Vilsta friluftsområde erbjuder boende för övernattning där hundar är 
välkomna. Hotell, Stugor, Lägenheter, Vandrarhem och Camping. 

Länk för bokning av boende/ https://vilstasporthotell.se/ 

Restaurang finns på Vilsta Sporthotell som serverar frukost, lunch och middag alla 
dagar i veckan. 
 
          Avgift 100 kr/person till SWCK bankgiro 5189-6694 

I samband med anmälan meddela eventuella önskemål om specialkoster.        
Anmälan till: avelsrad_cardigan@swck.org 

               Anmälan är bindande och anmälningsavgiften  
                    återbetalas inte vid utebliven närvaro.                                                              
                                                                                                 SWCK avelskommittéer AKC & AKP 

https://www.healthydogacademy.se/
https://vilstasporthotell.se/
mailto:avelsrad_cardigan@swck.org


 

Uppfödar- och medlemsmöta 
Söndagen den 27 februari 2022 

Osby Brukshund, Osby 
Max 50 platser, med reservation för Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd med anledning av Covid-19  

 

Hundens ortopediska sjukdomar. 
Föreläsare  

Per Josefsson ortopedspecialist. 
                    Nu har Per egentligen slutat åka runt och föreläsa men vi  
                    lyckades att få honom att ställa upp om vi anordnade  
                    träffen på hans hemmaplan som är Osby.  
    

Per Josefsson har varit veterinär sedan 1981 och är djurslagsspecialiserad 
på hund och katt. Per har lång erfarenhet av arbete med djursjukvård och har 
bl.a. arbetat flera år på djursjukhuset i Malmö. Hans specialområde är 
ortopedi och kirurgi. Han startade Vesslarp Veterinärklinik med sin fru Miki 
Asai Josefsson år 1990. Per är på sin fritid aktivt inom brukshundsporten. Han 
har tävlat ett flertal hundar till bruksprovschampion och har med sin senaste 
schäferhane deltagit på två SM i rad i skyddshundsgruppen.  

                                                    källa/  https://vesslarp.nu/om-oss    

Program 
 kl. 8.30 – 9.00 samling/kaffe 

kl.9.00 – 12.00 Föreläsning Per Josefsson 
kl.12.00 – 13.00 Lunch, klubbstugan 

(meddela eventuell specialkost till Lisbeth Nilsson) 
Kl.13.00 -16.00  

Gemensam diskussion i ämnet och avslutningskaffe. 

För er som önskar boende med hund finns denna möjlighet. 
IKEA Hotel, Älmhult 

Priserna kan bokas med bokningskod: Hund2022 
Enkelrum 650 KR inkl frukost 

Dubbelrum 800 KR inkl frukost 
Med tillägg 75 kr per hund/natt. (OBS, max 2 hundar per rum) 

Begränsat antal rum, cirka 34 stycken! 
Kevin/tel. +46 476 641100 

Adress: IKEA gatan 1, Box 700, 343 81 Älmhult 
  

   Avgift 100 kr/person till SWCK bankgiro 5189-6694 
Anmälan till: avelsrad_pembroke@swck.org 

Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte vid utebliven närvaro. 
SWCK avelskommittéer AKC & AKP 
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