Marts 2016

Årsberetning fra Dansk Hovawart Klubs avlsudvalg
v. Sascha Bonde Henriksen og Claus Harding Hansen

Dansk Hovawart Klubs Avlsudvalg fornemmeste opgave er at råde og vejlede klubbens opdrættere, når der
skal findes egnede hanner til deres tæver. AU risikovurderer kombinationer i forhold til racestandarden.
Den kan man bl.a. nærlæse på DKKs hjemmeside. Vi kigger hele vejen rundt - på det sygdomsmæssige,
brugsegenskaber, mentalitet etc.. Det er en hel palet af informationer, som skal samles til et puslespil, og
hvor alle brikkerne skal passe bedst muligt, så det ender med et billede af en "hel" hovawart.
Igen i år har det ikke skortet på henvendelse fra opdrættere, som ønskede at få et kuld hvalpe. Siden
generalforsamlingen i marts 2015 er vi i avlsudvalget ofte blevet spurgt til råds i forhold til at finde de
rigtige avlspartnere, og om avl og opdræt generelt. Ved sidste års samling på Fyn var vi klar over, at der
kunne være nye tider på vej, når det gjaldt flere hvalpekuld under Dansk Hovawart Klub.
Siden sidst har foreløbig tre kuld med i alt 48 hvalpe set dagens lys (17 B, 6 S og 25 SM) og i skrivende stund
er der yderligere 1 kuld hvalpe på vej. Desuden er en tæve gået tom.
Derudover er der p. t. planlægning og risikovurderinger vedr. fire parringer (Nøruphus, Hovavænget,
Cleohovs, Flemming Lava). Unægtelig en væsentlig forøgelse antalsmæssigt, set i forhold til tidligere års
noget magre resultater.
Som altid annoncerer avlsudvalget de parringer og fødsler der måtte være, på klubbens hjemmeside, og det
lige så snart opdrætterne indrapporterer dem.
Husk som ejere af hunde, som ikke er her mere, at I får meldt det til DKK og Dansk Hunderegister, og sidst
men ikke mindst, Dansk Hovawart Klubs Avlsudvalg. Al information er af største vigtighed for kommende
generationer. Vi ser heldigvis en stigende tendens til, at hundeejere skriver en mail, når deres kære hund er
død, og hvad der var årsagen til at den faldt væk. Godt – og ansvarligt. Jo, flere informationer vi har – jo
større mulighed for at foretage de bedst mulige parringskombinationer.
Til sidst skal atter lyde en tak til vores udenlandske kollegaer i IHFs avlskommiteer. De står altid parate med
viden og hjælp til at løse de opgaver vi måtte blive stillet overfor. En uvurderlig gensidig hjælp i
bestræbelserne på i fremtiden at få en fysisk, som psykisk, sund, racetypisk hovawart.
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