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Det har været et travlt år i kåringsudvalget. Ud over vi igen har haft 4 weekender med 

beskrivelser, kurser og vi også brugt en masse tid på at få udarbejdet retningslinjer og arbejdsgange for 

hvordan et kåringsudvalg skal drives, ligeledes fået fordelt opgaverne i udvalget, så vi ved hvem der gør 

hvad. Vi har fået testet arbejdsgangene i 2015 og vi føler de virker. Næste opgave er nu bare at få 

udarbejdet en håndbog hvor det er beskrevet. I min verden skal et udvalg arbejde selvstændig, hvor 

udvalgsformand og klubbens formand have en tæt dialog og resten af bestyrelsen skal vide at udvalget bare 

køre og det tror jeg vi er tæt på. 

En vigtig målestok for at det virker, er tilbagemeldingerne fra medlemmer. Vi har på dagene, men også via 

mail fået tilkendegivelser om og at det var været rigtig hyggeligt at deltage samt at der er styr på tingene, 

og at vi havde tid til råd og vejledninger. Alle har et mål med dagen og er derfor måske også lidt usikre og 

nervøse, her er det derfor ekstra vigtig at vi har tid til det sociale. 

Vi vil i bestyrelsen meget gerne have at rigtig mange kommer med deres hunde til beskrivelserne, både DKK 

men også den udvidede – ikke kun fordi man har planer om at ens hund skal indgå i avlen, men også fordi 

det er et rigtig godt værktøj til den fremadrettede træning og i hverdagen. Og når jeg siger hverdag, ja så 

mener jeg vi har en pligt som hunde ejer og i særdelshed en hund af vores størrelse, til at vide lidt om 

hvordan ens hund reager på påvirkninger som ikke er noget den oplever hver dag. Vi skal huske på at det 

sjældent er hunden selv der sætter sig i situationer som den måske ikke kan håndtere eller har lært at 

håndtere. Vi har hunden i snor, så det er os som hundeejer som sætter hunden i situationer som den måske 

selv havde fravalgt eller håndteret anderledes. Man kan selvfølgelig aldrig forudse alle situationer, men 

måske fravælge nogle.  Jeg kan kun opfordre til at så mange som muligt deltager på disse beskrivelser, som 

minimum til DKK-beskrivelsen. 

Vi har haft en meget tæt dialog og der igennem et rigtig god samarbejde med opdrætterne i 2015 og den vil 

selvfølgelig forsætte i 2016. Som Steen har været inde på omkring tilbud om gratis udstilling, nedsat 

medlemskontingent, men også kuldfremstilling på DKK-mentalbeskrivelserne og oplysninger fra 

opdrætterne om hvalpekøbere. At opdrætterne sender disse oplysninger til kåringsudvalget har gjort at vi 

har en mindre database som vi kan bruge i den fremtidige planlægning - det skal selvfølgelig ses som et 

estimat, da vi ikke kan vide hvem der stiller til beskrivelserne, men det giver os en mulig hed for at lægge 

det rigtige antal pladser også på landsdele. Det er selvfølgeligt forskelligt hvilken betingelser opdrætterne 

stiller til deres hvalpekøbere, men nogle opfordre til DKK-mentalbeskrivelsen andre skriver det ind i 

kontrakten og andre betaler for mentalbeskrivelsen for at sikre sig at hvalpekøberne kommer. Vi kan som 

klub selvfølgelig ikke stille betingelser, men jeg kan personligt opfordre til at man som opdrætter får 

skrevet ind i kontrakten at de skal stilles til en DKK-mentalbeskrivelse. Det mener jeg fordi som opdrætter 

må man have en stor interesse i at se bl.a. om det var den rigtige sammensætning man brugte i forhold til 

det man ønskede eller man skal kikke i lidt andre retninger, så vi stadig opdrætter hvalpe efter 

racestandarden – og her tænker jeg på at det er en brugshund. Så igen, tak til opdrætterne for et godt 

samarbejde og med fælles hjælp kommer vi nok hen til at få øget interesse endnu mere for 

mentalbeskrivelserne. 
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Aktiviteter 

Weekend kursus: 

DKK-mentalbeskrivelserne skører i faste rammer under DKK, med specialklubberne som tilrettelægger og 

afvikler. Der i mod er den udvidede mentalbeskrivelse vores egen aktivitet og alligevel har DKK en lille 

indflydelse i og med vi videreuddanner på deres uddannelse. Det vil sige at vores beskriver skal have en 

DKK beskriver uddannelse før de kan starte uddannelse som mentalbeskriver til den udvidede. Det er et 

længere varigt forløb – det tager 4-5 år før de kan praktisere selvstændigt. Derfor er vi nød til at tænke på 

den lange bane og klubben skal investere penge i projektet for at vi kan opretholde det kåringssystem som 

bestyrelsen har sat sig for vi skal have – og i sidste ende at kunne tildele AK beviser. 

Vi har i 2015 fået uddannet 2 DKK-mentalbeskriver – Sarah Nielsen og Andreas Petersen. Herfra skal lyde et 

tillykke med uddannelsen og vi skal nok trække på jeres ressourcer, det kan I være sikre på. 

Uddannelsen til den udvidede mentalbeskrivelse har vi også fuld gang i. Vi har for andet år i træk afholdt 

weekend kursus i samarbejde med Rottweilerklubben. Denne gang blev det afholdt på Fyn i en 

spejderhytte meget lang ude i skoven. Langt ude i skove, det var det billede vi så lørdag morgen under 

kurset – voksne mænd i kamuflagetøj med bue og bil – det kan vel ikke tænkes at Fynboer ikke har 

opfundet krudtet endnu. Vi er desværre kun Rottweiler Klubben og Dansk Hovawart Klub der bruger den 

udvidede mentalbeskrivelse, men vi arbejder på at få andre store hunde racer med på ideen. I øjeblikket er 

der interesse fra medlemmer fra Resenschnauzer Klubben, Broholmerselskabet og Schäferhund Klubben, 

jeg tror det er et langt tungt træk, men vi har et mål, det er det vigtigste. 

 Vi havde igen en fantastisk lærerig men meget lang weekend, godt tilrettelag af Sten Søndergaard og 

Michael Lambertsen fra Rottweiler klubben. Vi er ikke selvforsynende af beskriver, testleder eller figuranter 

i DHK endnu, men vi er godt på vej – der er selvfølgelig heller ikke målet, men vi skal kunne bidrage til 

samarbejdet. 

Vi kan nu mønstre en forsamling af beskriver, testleder og figuranter: 

DHK har uddannet følgende personer til den udvidede mentalbeskrivelse: 

A-figuranter (autoriserede til udvidede mentalbeskrivelse incl. momentet kampadfærd (Perletand)) 

 Sarah Nielsen 

 Betina Marek Beck 

 Andreas Petersen 

 Niels Møller Christensen 

 Steen Larsen 

B-figuranter (autoriserede til udvidede mentalbeskrivelse excl. momentet kampadfærd (Perletand)) 

https://www.google.dk/search?q=riesenschnauzer&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjfq8rv9qnLAhVnKpoKHQXFDCMQvwUIGSgA
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 Lotte Jensen 

 Michael Ravn 

 Susanne Bagger Sørensen 

 Vibeke Andrés 

Testleder (autoriserede til udvidede mentalbeskrivelse) 

 Sarah Nielsen 

 Andreas Petersen 

 Michael Ravn (under uddannelse) 

 Lotte Jensen (under uddannelse) 

DKK beskriver (uddannet under DKK) 

 Sarah Nielsen 

 Andreas Petersen (under uddannelse) 

Udvidede mentalbeskriver, testleder, DKK beskriver, A-figurant 

 Grethe Nielsen 

Vi fortsætter selvfølgelig det gode samarbejde med Rottweiler Klubben i 2016 og denne gang er det DHK 

som står for træningsweekenden og som nævnt arbejder vi på at få andre hunderacer med. 

Vi har haft 3 DKK-beskrivelser og en udvidede i 2015.  

På Sjælland i Allerød d. 4. maj 

5 hovawarter og 5 af anden race 

På Sjælland i Slangerup d. 29. August (kuldfremstilling 5 hovawarter fra Susanne Bakker Sørensen) 

Med yderligere 4 hovawarter og 1 af anden race 

I Jylland ved Toftlund d. 3. oktober 

4 hovawarter og 2 af anden race – 4 ledige pladser 

I Jylland ved Toftlund d. 4. oktober (udvidede mentalbeskrivelse) 

5 hovawarter og 2 ledige pladser 

Jeg vil ikke nævne navnene på alle hovawarter som har deltaget på beskrivelserne, men de har løbende 

været nævnt i klubbladet under ”nyt fra kåringsudvalget” 
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4 hovawarter har fået tildelt AK i 2015 og dem vil jeg lige nævne og ønske et stort tillykke med resultatet. 

Tillykke til: Annelie Arenshøj, Birger Andersen, Katharina Gaca og Beate Simkute. 

Den sidste hund der deltog i Toftlund er fra Birgit Henningsen og den bestod, men mangler et 

udstillingsresultat, så det får sikker sit AK i år. 

Steen nævnte at der havde været god tilslutning til årets mentalbeskrivelser. Ja, det har der set i forhold til 

DKK-mentalbeskrivelserne men ikke i forhold til den udvidede. 

I 2014 var der 13 til DKK-mentalbeskrivelse – 2015 18 stk. Til den udvidede i 2014 12 stk. og 2015 5 stk. 

Tildeling af AK. 9 stk. i 2014 og 4 stk. i 2015 

 

Til sidst – meget kort om økonomien i kåringsudvalget. På trods af ledige pladser har økonomien næsten 

løbet rundt – ca. 1000kr. i underskud for 2015.  Den store omkostning ligger på kørepenge til beskriverne. 

Sjælland giver et pænt over på grund af den kort afstand fra beskriverne, mens Jylland giver et stort 

underskud, ikke kun på grund af kørepenge, men da det er en hel weekend kræver det også forplejning 

samt logi. Vi har drøftet at justere på gebyret, men så længe det ca. løber rundt, foretager vi ingen ændring 

– en forhøjelse kunne måske holde nogle fra at tilmelde sig. 

                                                                                                                                    

 På vegne af Kåringsudvalget 

                   Michael Ravn 


