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Velkommen til årets generalforsamling, og traditionen tro, starter vi med at høre lidt 

om det forgangne år og hvad der venter her i 2016. 

Først stor tak til Peter, for at vi kan få lov at være her og også stor tak til Inge, for at 

hun ville være kok til den lille frokost vi lige har nydt. 

I 2015 har der været mange veltilrettelagte arrangementer, og bag alle disse, har der 

været personer, som har lagt mange timer i de enkelte opgaver. Stor tak til jer alle 

sammen. 

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 –  

Det er de frivillige ildsjæle, som skaber klubben 

I sammenligning med andre specialklubber, så er jeg faktisk lidt stolt over, at vi 

fortsat kan tilbyde så mange spændende tilbud.  

 

Kort: 

 2 Udstillinger 

 4 mentalbeskrivelser 

 Løbende opdatering af hjemmesiden 

 Deltagelse i IHF møde i Italien 

 Udgivelse 4 medlemsblade og udsendelse af nyhedsbreve 

 Avlsarbejde, hvalpeliste og anvisning af racen 

 Administration af hjemmeside og facebook 

 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. 
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Udstillinger 

I 2015 har vi atter afholdt 2 udstillinger.  

For nogle år siden, ændrede vi/bestyrelsen på konceptet, så udstillingerne havde flere 

formål,  

 selvfølgelig at få hundene bedømt af IHF dommere,  

 at skabe en god atmosfære for udstillere,  

 men også at skabe en interesse hos folk, som ikke har en hovawart nu, men 

som gerne vil komme og både se og høre mere om vores race.  

 

I 2015 flyttede vi rundt på de 2 udstillinger, forårsudstillingen var i Fredericia og som 

noget nyt, blev den anden udstilling, afholdt i Roskilde i forbindelse med ”Store 

Hestedag”.  

Det blev til 2 udstillinger, som fuldt ud levede op til de forventninger vi havde. 

Især til udstillingen i Roskilde, var der flere nye spændende tiltag.   

For at skabe mere opmærksomhed på vores udstilling, fik vi lavet en meget flot 

udstillingsplakat søjle, som gennem flotte billeder, fortæller lidt om de mange ting, 

man kan med en hovawart  

og så fik alle ejere af hvalpe født i 2015, mulighed for gratis at få bedømt deres hund. 

Begge tiltag var en kæmpe succes. 

 

Igen i 2015 har der været mange, som har deltaget på Dansk Kennel Klubs 

udstillinger, med mange flotte resultater, og igen har Laila Eriksson og Joy været 

meget aktive, og som det kan ses i sidste nr. af DKK bladet, valgt til bedste hund i 

racen. Tillykke!! 

 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. 
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Hvalpe i 2015 og Anvisning  

Ordningen med ”racerepræsentanter” fungerer 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 

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 2015 er der født 5 kuld hvalpe, som er blevet formidlet gennem DHK. 

IHF (Avlsudvalget) 

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. 

 

Møderne afholdes på skift i et af medlemslandene og i 2015 blev det afholdt i Italien. 

Der har været en stor spændende omtale af mødet i sidste medlemsblad, og Vibeke 

fra avlsudvalget vil senere fortælle mere.  

Et af de vigtigste punkter ved disse samlinger er, at vi ved at deltage er med til 

fastholde det fælles arbejde med at forbedre sundhedstilstanden for hovawarter i alle 

medlemslande og samtidig skabe nye kontakter med de andre medlemslandes 

avlsudvalg, til fordel for det kommende avlsarbejde i Danmark. 

Samtidig bliver datoer for de kommende IHF arrangementer koordineret.  

I 2015 blev IHF IPO VM aflyst, da der kun var tilmeldt 7 hunde.  

IHF opfordrer alle medlemslande til at motivere deres medlemmerne til at arbejde 

mod en fremtidig deltagelse i VM deltagelse, så det kan blive en tilbagevendende 

tradition, som samtidig viser andre, at hovawarten er en brugshund, med de rigtige 

egenskaber. 

 Til næste år afholdes IHF-mødet d. 09.-11. september 2016, Brno, Tjekkiet  

Samtidig blev de kommende års møder fastlagt. 
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Mødet i 2017 afholdes i Sverige (8. – 10. september),  

I 2018 er det i Frankrig (maj måned), 2019 i Holland/Belgien og i 2020 i Finland. 

I 2022 fylder den tyske hovawart race 100 år, og der arbejdes på en festlig markering 

af jubilæet, hvor RZV og HZD vil stå for arrangementet 

 

På IHF’s hjemmeside er der mulighed for, at de enkelte lande kan informere de andre 

lande om aktiviteter og salgsklare hvalpe. 

Avlsudvalget fortæller mere senere. 

Hjemmesiden 

Klubbens nye hjemmeside har nu fungeret i et år, og de fleste opstartsvanskeligheder 

er nu væk. 

Siden bliver løbende opdateret og vi arbejder fortsat med nye tiltag, så hjemmesiden 

er stedet, hvor alle informationer omkring racen og klubben findes. 

Samtidig med hjemmesiden, har vi udsendt 10 nyhedsbreve, som bl.a har indeholdt 

information om kommende arrangementer. 

Det er et tilbud til klubbens medlemmer, og hvis man ønsker at bruge denne 

mulighed, skal man tilmelde sig på klubbens hjemmesiden. 

Facebook 

Der er fortsat stor interesse for at debattere og videreformidle oplysninger på 

klubbens Facebookside.  

Det giver mange spændende og lærerige debatter, men igen en opfordring til alle 

brugere, at selv om ”ordet er frit”, så er det vigtigt at følge de få retningsliner, som 

fremgår på siden.  

Siden er et tilbud/mulighed for at kunne debattere forskellige emner, men ikke et sted 

til f.eks. formidling af hvalpe. 
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Medlemsbladet 

Igen i 2015 er der udkommet 4 flotte og informative blade.  

i 2015 fik bladet ny redaktionsgruppe og her har målet været, at bladet skal have et 

spændende indhold, som henvender sig bredt til alle medlemmer og gerne krydret 

med nogle flotte billeder. Ud fra de mange tilbagemeldinger der er kommet, er der 

stor tilfredshed med bladet. 

Sidste år snakkede vi om, at bladet fremadrettet, skulle udsendes elektronisk.  

Det har vi indtil videre lagt lidt på hylden, selvom udgifterne til produktion og 

udsendelse fylder en del i klubbens regnskab, så har vi vurderet, at det fysiske blad 

har stor værdi for klubbens medlemmer. 

Derimod undersøger vi, om der er andre muligheder, for at sænke udgifterne på 

trykning og udsendelse. 

Og traditionen tro en opfordring fra redaktionen om, 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 i 2015, er i en meget flot udvikling  

I 2015 var vi 168 medlemmer, fordelt med 91 enkeltmedlemmer, 37 (74) 

husstandsmedlemmer og 3 æresmedlemmer. 

Det store antal fødte hvalpe 2015, og opdrætternes store opbakning med at bruge 

klubbens opdrættertilbud, blev 25 nye hvalpekøbere indmeldt i DHK, og vi nåede det 

endelige medlemstal. 

Medlemstallet her i 2016 ser også lovende ud for klubbens fremtid.  

I februar 2016 er medlemstallet 153, en stigning på 22 medlemmer i forhold til 

samme tidspunkt i 2015. 
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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.  

Referat fra dette møde, kan findes på klubbens hjemmeside. 

 

Kåringsudvalget 

Interessen for at komme til DKK mentalbeskrivelsen og den udvidede 

mentalbeskrivelse har igen været god, og der har været afholdt 4 arrangementer, 

fordelt på Sjælland og i Jylland. 

I 2015 valgte bestyrelsen, at investere i fremtiden, ved at få 2 personer uddannet som 

DKK mental-beskrivere og igen i samarbejde med rottweilerklubben, afholde en 

uddannelsesweekend for figuranter, som bruges på beskrivelserne. 

Det kan selvfølgelig ses i vores regnskab for 2015, men fremadrettet har klubben 

været med til, at være en aktiv del i arbejde med at sikre en fortsat mental sund race  

Udvalget aflægger selv beretning. 

 

Butikken 

I 2015 blev vores butik nedlagt pga. manglende hænder og lille omsætning. 

Der er fortsat et lille lager af forskellige effekter, og så længe der er lager, kan man 

fortsat bestille. 

Vi arbejder på at få en aftale med et firma, hvor der så vil være mulighed for at købe 

diverse varer med hovawart tryk. 
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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 2015 har der igen været mulighed for fællestræning på Fyn og en træningsdag på 

Sjælland 

Til fællestræningerne har der året igennem været et fint fremmøde og der trænes ud 

fra de ønsker, deltagerne har. 

Det har været dejligt at se og følge nogle af de fødte i hvalp i Danmark og samtidig 

opleve, at der er stor interesse for at lære noget med familien nye medlem. 

Det er ganske gratis at deltage når man er medlem af DHK og udover træning, er der 

også tid til at udveksle erfaringer/modtage gode råd. 

En af de ting som kan trænes, er programmet til færdselsprøven. 

I 2015 har klubben afholdt prøver 2 gange. 

D. 5. juni var første gang, hvor 3 var til prøve. 2 bestod en færdselsprøve og en 

bestod SPH 1 prøve. (Pia Skovmose, Annelie Arenshøj, Laila Eriksson) 

D. 7/8 august var der igen prøver i forbindelse med en træningsuge, og her bestod 1 

en SL 2 prøve.  (Laila Eriksson) Stort tillykke til alle og held og lykke fremad. 

 I 2016 afholdes der igen en prøve, og det er d. 4. juni og igen 6. og 7. august, i 

forbindelse med en træningsuge 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. 
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Det sidste ord 

Under pkt. 7, valg til bestyrelsen, skal vi i år sige farvel til et bestyrelsesmedlem, som 

har valgt at stoppe. 

Det er Michael Ravn, som har været en ekstraordinær arbejdskraft på mange 

arbejdsområder, bla. udarbejdelse af nye vedtægter, opdateringer, info om klubben og 

selvfølgelig arbejdet med at få kåringsudvalget  up to date, arbejdet med at få 

uddannet folk til beskrivelserne og selvfølgelig planlægning af arrangementerne. 

Det er rigtig ærgerligt at du stopper, men jeg har fuld forståelse for din beslutning, og 

samtidig er jeg rigtig glad for, at du gerne vil fortsætte med arbejdet i 

kåringsudvalget.  

Kæmpe tak for mange hyggelige timer og snakke. 

 

Det var mine ord til årets beretning  

 

 

 


