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Det har som altid været et travlt år i kåringsudvalget. Det var vores mål at få 

planlagt beskrivelserne for 2016 inden slutning af december 2015 og det 

lykkes. Vi har både i 2015 og 2016 taget tidlig kontakt til de danske 

opdrættere for at give dem en mulighed for at få testet deres opdræt 

samlet – det vil sige at de har haft mulighed for at være medplanlægger for 

datoer samt at få reserveret pladser, og tilbagemeldingerne fra 

opdrætterne har været positive. 

 Det er et stort ønske fra kåringsudvalget at vi får alle unghunde DKK 

mentalbeskrevet, men det er måske nok et ønske som er svært at få 

opfyldt. De opdrættere som har haft hvalpe i 2015 og som havde 

muligheden på grund af fødselstidspunktet at deltage i 2016 har gjort et 

stort arbejde for at få deres opdræt blev beskrevet. Statistikken siger at vi i 

2016 fik beskrevet ca. 73% af de danskfødte hvalpe – en enkelt opdrætter 

med 100%. 

Vi har haft stor efterspørgelse fra andre hunderacer på vores beskrivelser 

og det er positivt at vi kan fylde holdene op, men desværre har vi også sagt 

nej til en del – vi kunne godt have lavet en ekstra beskrivelse, men har sagt 

nej på grund af at hovedformålet er egen race og så kræver det en del 

ekstra arbejde. 

Vi har i 2016 afholdt 3 DKK mentalbeskrivelser og en udvidede 

mentalbeskrivelse.  
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Vi startede på Sjælland med en DKK mentalbeskrivelse d. 1. maj i 

Slangerup med 9 hovawarter og en af anden race.  

5. maj, ligeledes i Slangerup på Sjælland med 3 hovawarter og 7 af anden 

race. 

Weekenden d. 8., 9. oktober i Toftlund i Jylland. 6 hovawarter til DKK 

mentalbeskrivelse og 7 hovawarter til den udvidede mentalbeskrivelse. 

Vi har i 2016 haft 17 hunde til DKK mentalbeskrivelse (2015 var der 18) og 7 

hunde til udvidede mentalbeskrivelse (2015 var der 5) 

Vi har ligeledes fået 6 nye hunde med titlen AK. Det har været kutyme i 

flere år af AK beviser blev eftersendt til hundeejerne, men i 2016 fik alle 

overrakt deres beviser på dagen. Det bliver fremadrettet en tradition - en 

god afslutning på dagen, hvor hund, ejer og opdrætter får et bifald med 

hjem. 

Alt i alt har det været et god år, - vi har forsøgt at gøre beskrivelsen til et 

socialt angement, hvor vi ud over at få beskrevet vores hunde også får 

mulighed for en hundesnak over en kop kaffe. Vi har i 2016 været flere fra 

kåringsudvalget tilstede, så vi har, kunne tage godt i mod gamle som nye 

medlemmer – vi har, kunne rådgive, fjerne lidt af nervøsiteten hos de 

hundeejere som deltag første gang. 

 DHK har igennem nogle år haft et rigtig godt samarbejde med Rottweiler 
Klubben omkring den ”udvidede mentalbeskrivelse” med hensyn til 
uddannelse af figuranter, testledere og beskriver. Vi har i de sidste 3 år i  

 

DHK gjort en ekstra indsat for at få uddannet personer til disse roller ved at 
afholde årlige kursusweekender sammen med Rottweiler klubben. Det er 
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kun DHK og RKD der bruger denne test i deres avlsarbejde og i 
og med det koster en delt penge at uddanne personale har det længe været 
et ønske at få andre hunderacer til at bruge den udvidede 
mentalbeskrivelse og der i gennem få flere med til at løfte opgaven. Vi har i 
det sidste 1½ arbejde på om det var en fordel for klubberne at få testen ind 
under DKK og dermed få en større muskel til at løfte opgaven.  

Vi er nu så langt at det er aftalt med DKK og deres mentalbeskriver udvalg 
og Rottweiler klubben at vi fra 2017 kører et pilotprojekt på 2 år hvor den 
udvidede mentalbeskrivelse køres i DKK regi -, efter 2 år evalueres 
samarbejdet. DHK og RKD får en repræsentant med hver i et 
rådgivende/kontaktudvalg mellem DKK’s mentalbeskriver udvalg og de 
medvirkende klubber. Fordelen ved samarbejdet vil bl.a. være  at vi får en 
større muskel til arbejdet med at få andre brugshunde til at bruge testen i 
deres avlsarbejde samt at DKK har et stort antal beskriver og figuranter 
fordelt i hele landet. De første 10 DKK mentalbeskriver, skulle være færdig 
uddannet sidste weekend, så de kan medvirke i den udvidede beskrivelse 
for 2017. I vil som medlemmer at DHK ikke komme til at mærke nogen 
forandring – tilmelding, kontakt og afholdelse vil stadig varetages af DHK’s 
kåringsudvalg. 

Med hensyn til hvalpetest er der igen sat gang i samarbejdet med 
Rottweilerklubben om udarbejdelse af en hvalpetestbeskriver uddannelse. 

Der er gennemført 5 hvalpetest i 2016 – 2 på Sjælland, 2 på Fyn og 1 i 
Jylland 

 Tak for et godt år 

 

 På vegne af 

Kåringsudvalget 
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Michael Ravn 


