Formandens beretning 2015
Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.
Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige
generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Der skal også lyde en kæmpe tak til alle jer, som har været med til at skabe og afvikle
nogle spændende og succesfulde arrangementer i 2014.
Og selvfølgelig også en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og en lige så stor
tak til alle jer, som har været aktive i vores forskellige udvalg –
Ingen frivillig arbejdskraft er lig med ingen klub.

Når man tænker på, hvor lille en klub DHK egentlig er, så er det lidt imponerende at
se, hvor meget der sker og hvor mange arbejdskrævende opgaver der er i løbet af året.
Kort:








2 Udstillinger
2 mentalbeskrivelser
Opstart af ny hjemmeside
Deltagelse i IHF møde i Tyskland
Udgivelse 4 medlemsblade
Fællestræning på Fyn
Fællesmøde – udvalg og bestyrelse

Jeg vil kort gennemgå de enkelte ting, mens de enkelte udvalg vil orientere meget
mere om deres områder.

Udstillinger
I 2014 har vi igen afholdt 2 udstillinger.
Og igen har de været afholdt på offentlige steder, hvor der både er kommet mange
tilskuere, som var interesseret i hvad det var for nogle hunde og så så selvfølgelig
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mange udstillere med hund og familie, faktisk er det mange år siden, at der har været
så mange udstillere og det er dejligt at opleve.
Også i 2014 har der været mange, som har deltaget på Dansk Kennel Klubs
udstillinger, med mange flotte resultater. Det er dejligt, at hovawartejere gerne vil
vise hunden frem til disse store arrangementer, hvor der ud over mange hunde også er
mange mennesker, som måske en dag gerne vil have en hovawart.

Hvalpe i 2014 og Anvisning
Ordningen med ”racerepræsentanter” fungere fortsat, og selv om det ikke altid er den
største arbejdsopgave, så er I alle klar til at informere og invitere kommende
hovawart-ejere hjem, så de kan opleve en ”rigtig” hund i fuld størrelse.
Stor tak til jer alle sammen
Antallet af henvendelser variere rundt om i landet, men antallet af henvendelser, kan
også hænge sammen med antallet af kuld i Danmark.
Selve formidlingen af hvalpe, foregår via klubbens hjemmeside, hvor interesserede
kommende hvalpekøbere kan få kontakt til opdrættere, som opfylder de vedtagne
betingelserne for at komme på DHK’s hvalpeliste.
I 2014 er der født 3 kuld hvalpe, som er blevet formidlet gennem DHK.

Avlsudvalget /IHF
DHK er medlem af IHF (Internationale Hovawart Föderation) og her mødes
repræsentanter fra alle medlemslande, hvert år, for at lægge nogle fælles
retningslinjer for opdræt.
Det er også IHF der har oprettet den store database over sygdomme for over 30000
hovawarter i hele verdenen – en database, som hvert enkelt medlemslands avlsudvalg
har adgang til.
På det årlige IHF-møde der blev afholdt i Wiehl, Tyskalnd, blev der lagt stor vægt på,
at fastholde retningslinjerne for at bibeholde og forbedre opdræt af hovawarter
fremover.
Der var en debat omk. nye medlemslande, og det blev pointeret, at lande som ønsker
optagelse i IHF, skal bevise, at de vil arbejde seriøst for at fremme avl og opdræt og
leve op til de retningslinjer, som IHF har vedtaget.
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Datoer for de kommende IHF arrangementer blev ligeledes kordineret. VM i spor
bliver i 2015 afholdt i Sverige (Syd) og som noget nyt IPO VM, som bliver afholdt d.
26.-28. juni i Slesvig/Holstein. Omk. det sidste arrangement, så er det muligt at stille i
IPO 1 & 2, men Verdensmesteren skal være IPO 3.
Vinderen får adgang til FCI IPO VM.
På IHF’s hjemmeside er der mulighed for, at de enkelte lande kan informere de andre
lande om aktiviteter og salgsklare hvalpe.
Bestyrelsen har i samråd med avlsudvalget besluttet, at hvis danske opdrættere vil på
denne liste, skal begge hunde være avlskåret og begge hunde skal være øjenlyst.
Avlsudvalget fortæller mere senere.

Hjemmesiden
Vi har i snakket en meget om opdatering af klubbens hjemmeside, og der har været
arbejdet meget i processen for at hjemmesiden skulle gøres lettere at bruge, både på
PC og mobil.
Men her i januar var vi endelig klar, og den nye side så dagens lys.
Her skal lyde en kæmpe tak til Glenn Solevad, som er webmaster, for selv om du/han
har en presset hverdag, så har du/han alligevel brugt mange timer på dette projekt.
Med den nye side, har vi samtidig fået nogle muligheder, som helt sikkert vil være til
gavn for alle klubbens medlemmer, bla. tilmelding til mentalbeskrivelser, prøver og
andre arrangementer.
Vi arbejder også på indførsel af medlemsadgang med password, hvor gamle
medlemsblade kan findes, referater og specialtilbud til klubbens medlemmer og lign.
Det skulle gerne ende med, at hjemmesiden henvender sig til interesserede, men også
at klubbens medlemmer får adgang til ekstra services og oplysninger.

Facebook
Der er fortsat stor interesse for at debattere og videreformidle oplysninger på
klubbens Facebookside.
Det har givet mange spændende og lærerige debatter, men vi har også måtte sætte
nogle stopklodser, når emnerne kunne tolkes meget negativt af vores
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samarbejdspartnere. Så selv om ”ordet er frit”, så er det vigtigt at følge de få
retningsliner, som fremgår på siden.

Bladet
Igen i 2014 er der udkommet 4 spændende og flotte blade.
Bladet udsendes til alle klubbens medlemmer og det er fortsat redaktionens mål, at
hvert blad skal indeholde spændende artikler, tilbageblik, aktivitetstilbud og masser
af billededokumentation.
Omkring hvordan bladet skal udgives, papirformat eller elektronisk, arbejder vi
fortsat på med, men under alle omstændigheder, så skal bladet være for klubbens
medlemmer.
Også her er der en tradition for, at der altid en opfordring fra redaktøren, at artikler
(både egne og nogle der ”sakset” med kildeangivelse) er mere end velkomne og
meget gerne i følgeskab med et foto eller 2.

Medlemmer
Klubbens medlemstal er stabilt med en stigning i forhold til sidste år.
Vi var 161 medlemmer i 2014 og lige nu er der 141 der har betalt for 2015, fordelt på
både enkeltmedlemsskab, familiemedlemsskaber og æresmedlemsskab.
Omkring det sidste, så valgte bestyrelsen i september, at udnævne Sascha Bonde
Henriksen til æresmedlem. Grunden til dette var både en indstilling, men også en
måde, hvor klubben kunne sige tak for hendes store arbejde gennem rigtig mange år i
avlsudvalget. Hun indtrådte i 1984 avlsudvalget, havde en pause fra 1996 til 2008 og
har siden da, været aktiv i både AU og som IHF repræsentant.
Vi glæder os til mange års fortsat super samarbejde.

4

Formandens beretning 2015

Fællesmøde
For fortsat at have et nært samarbejde mellem udvalg og bestyrelse, afholder vi hvert
år et ”fællesmøde”, hvor udvalg og bestyrelse, har rig lejlighed til at både diskutere
de enkelte udvalgs opgaver, aftale regler for avl og til at udveksle ideer til kommende
aktiviteter i klubben.
Det er altid nogle spændende og konstruktive møder, som jeg ser frem til.

Kåringsudvalget
Interessen for at komme til DKK mentalbeskrivelsen og den udvidede
mentalbeskrivelse har været igen været god, og der har været afholdt 4
arrangementer, fordelt på Sjælland, Fyn (i forbindelse med uddannelse af nye fig.) og
i Jylland.
Det er dejligt at opleve, at der er en stor interesse for få hundene testet og det er
samtidig et signal om, at flere går og overvejer at få et eller flere kuld hvalpe.
Udvalget aflægger selv beretning.

Brugshundeudvalget/Fællestræning
En af BU opgaver er at forsøge at etablere træningsmuligheder rundt om i landet.
Målet er, at der er muligheder/tilbud øst og vest for Storebælt, og der arbejdes hele
tiden mod dette mål.
I 2014 har der været mulighed for fællestræning på Fyn.
Der har året igennem været et fint fremmøde og der trænes ud fra de ønsker,
deltagerne har.
Det er ganske gratis at deltage.
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En af de ting som kan trænes, er programmet til færdselsprøven.
I 2014 var der flere medlemmer, som fik taget denne prøve, som er adgangsgivende
for deltagelse i SPH (Sporprøver) og IPO (International Prüfungs Ordnung) og senere
kunne repræsentere Danmark ved VM i spor eller IPO.
I 2015 afholdes der igen en prøve, og det er d. 6. juni på Fyn.
Det kan man læse mere om i både bladet og på klubbens hjemmeside, hvor der også
er henvisning til en udførlig beskrivelse af selve prøven.
Brugshundeudvalget har også været repræsenteret til det årlige møde i DKK’s
brugshundeudvalg. Til dette møde orienteres om kommende ændringer i program og
en gennemgang af arrangementkalenderen i DKK.
Dette er den beretning fra brugshundeudvalget.

Arrangementsudvalget.
Med Pia Skovmose som primusmotor, har der været 2 succesfulde arrangementer,
hvor emnet var hygge og motion, annonceret som Hovawart Træf.
Til begge arrangementer har der været et fint fremmøde og mange rosende
tilbagemeldinger og det er helt sikkert, at der kommer flere af disse fremover.

Det sidste ord
Under pkt. 7, valg til bestyrelsen, skal vi i år sige farvel til bestyrelsesmedlemmer,
som har valgt at stoppe.
Det er Vibeke Stengaard, som har været medlem af bestyrelsen siden 2008.
Siden 2011 har Vibeke sammen med Carsten, været klubbens udstillingsudvalg, og
det er et imponerende arbejde I begge to har udført.
Tusinde tak for din store indsats
og heldigvis er det ikke et endeligt, for du har
lovet at hjælpe de nye i gang og samtidig blive klubbens nye medlem i Avlsudvalget.
Den anden som ikke fortsætter, er Jette Detlevsen. Du blev valgt til klubbens kasserer
sidste år og har ført klubbens økonomi sikkert igennem hele 2014. Vi har stor
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forståelse for, at du af personlige årsager, ønsker at stoppe. Vi ønsker dig det bedste
for fremtiden, og håber at du fortsat bliver en aktiv del i klubben.
Stor tak til jer begge to.
Den sidste vi også skal sende mange taknemlige tanker til, er Claus Harding Hansen.
Du har været den ene halvdel af klubbens avlsudvalg siden 2011 og du har sammen
med Sascha, lavet et meget flot arbejde med at rådgive og finde de rigtige linjer, når
opdrættere har ledt efter egnede han-hunde. Tusinde tak for hjælpen og tak for, at vi
fortsat kan få lov at hive dig ud af den rolige tilværelse.
Held og lykke med jeres kommende kuld hvalpe.

Det var mine ord til årets beretning
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Fremover:
 2 udstillinger – d. 31. maj i Madsbyparken i Fredericia og d. 6. september i
Roskilde, iforb. Med Store Hestedag, på dyreskuepladsen
 3 mentalbeskrivelser/tests – d. 2. maj og 29. august på Sjælland og d. 3. og 4.
oktober i Toftlund.
Tilmelding via klubbens hjemmeside
 6. juni færdselsprøve på Fyn.
Tilmelding til prøven sker via klubbens hjemmeside
 Fællestræning på Fyn – kik på hjemmesiden efter hvilke uger (lørdage) det
foregår
 Træningsweekend på Sjælland (i støbeskeen)
 4 medlemsblade
 IHF møde i Italien første weekend i september
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