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Årsberetning fra Dansk Hovawart Klubs avlsudvalg 

v. Sascha Bonde Henriksen og Vibeke Stengaard 

 

Allerførst en hilsen fra Sascha 😊 Sascha har det desværre ikke så godt lige for tiden. 

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 er vi i avlsudvalget ofte blevet spurgt til råds i forhold til at finde de rigtige 

avlspartnere, og om avl og opdræt generelt.  

I 2017 har kun to kuld set dagens lys, hvor der i 2017 blev født seks kuld (47 hvalpe). Mange tæver gik 

tomme efter parringen. Se tabellen. 

Kennel Han 
Tæve 

Farve HD/AD Mentalbeskrevet 
UM=RZV’s ZTP 

Forventet 
fødselsmåned 
(Hanner + Tæver) 

     2017 

Hovahome Baily aus der Vogelnest 
Gritt von der Lembecksburg 

B 
SM 

A 
A/0 

ZTP 
AK 

Marts 
Tom 

Susanne Rasmussen Nabacu Palacowe Pieknosci 
Hoffen-Damms Zivah 

S 
SM 

B/0 
A 

AK+ZTP 
AK 

Juni 
Tom 

Cleohov’s Antares vom Vierseitenhof 
Ussi Las Ksiezniczek 

SM 
B 

A 
A/0 

ZTP 
AK 

Juni 
Tom 

The Taveling Hovi SU-JA Eros  
Hooge von der Lembecksburg 

SM 
SM 

A 
A/0 

AK 
- 

August 
Tom 

Hofflerteamet Hässlehoffs Asterix-Jasminson 
Joy von der Haselhöhe 

SM 
B 

A/0 
A/0 

AK 
AK 

August 
5 (2 H + 3 T) 

HovaHome Anton von der Surheide 
Gritt von der Lembecksburg 

SM 
SM 

A 
A/0 

HK (HZD) 
AK 

Oktober (1.11.17) 
8 (4 H + 4 T) 

     2018 

Cleohov’s Cleohov’s Aktan 
Angie Ala Trzy Wiedzmys 

SM 
SM 

A/0 
A 

AK 
BH (ZKWP) 

Januar 
Tom 

The Taveling Hovi Daico ut´t Duvelsmoor  
Hooge von der Lembecksburg 

SM 
SM 

A/0 
A/0 

HK (HZD) 
AK 

Maj 

HoviBonitas Kathorgal van't Beversnest 
Cleohov’s Accra 

SM 
SM 

A/0 
A/0 

ZTP 
AK+ZTP 

April 
Tom 

Cleohov’s      



Ussi Las Ksiezniczek B A/0 AK 

Lotte Kirstine Dante vom Pohlsee 
Dotti vom Drei Ruten Berg 

SM 
SM 

A/0 
A/0 

AK 
AK 

August 
 

Cleohov’s  
Angie Ala Trzy Wiedzmys 

 
SM 

 
A 

 
BH (ZKWP) 

 

HoviBonitas ? 
Cleohov’s Accra 

 
SM 

 
A/0 

 
AK+ZTP 

 

      

Den gule farve indikerer, at parringerne skal risikovurderes 

Som altid annoncerer avlsudvalget de parringer og fødsler der måtte være, på klubbens hjemmeside, og det 

lige så snart opdrætterne indrapporterer dem. P.t. er der ingen problemer med afsætning, tvært imod – 

købere er skrevet op til kommende hvalpe, som desværre ikke kommer. 

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. 

Tiltag i 2017. 

Opdateret liste over ”Avlshanner”. De øvrige IHF-lande har efterlyst en liste over Avlshanner i Danmark. 

Den er nu lavet og vil blive lagt på klubbens hjemmeside.  

Der vil også forefindes en oversigt over planlagte parringer og resultaterne af parringerne, som tabellen i 

denne beretning. 

Yderligere tiltag er indkøb af adgang til Dogbase data fra foreningerne HZD, RZV / ÖRZV. Det vil gøre det 

muligt, at lave fiktive parringer, hvorefter alle de data, som samles fra Dogbase, IHF-databasen, AU og 

opdrættere kan skrives ind på den fiktive parring.  Risikovurderingsarbejdet vil lettes og det vil være 

nemmere, at diskutere med andre AU om et aktuelt match er fornuftigt.  

Henvendelser 

Henvendelse fra det svenske avlsudvalg om at der er en svensk opdrætter, som tager til Danmark uden om 

det svenske avlsudvalg.  

Henvendelse om ønske om AK af danskboende svensk hund. Det er en udfordring, når hunden nærmer sig 

de 5 år. 

Henvendelser om risikovurderinger. AU har et ønske om at tæveejerne kontakter AU i god tid. Det vil sige 

gerne seks måneder før ønske om parring af tæven. Tre måneder vil være optimalt og nogle 

risikovurderinger vil kunne vurderes på en måned.    

Sidste år nævnte jeg, at AU og KU ville afholde en temadag om mentalbeskrivelser og AU’s arbejde – det 

påtænker KU og AU stadig.   



 

I 2017 var det mit tredje IHF-møde og det var igen meget lærerigt. Der er referat af mødet i vores klubblad 

Nr. 4. december 2017. På mødet præsenterede jeg Michael Ravns arbejde med beskrivelse at resultater fra 

mentalbeskrivelserne.   

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. 

 

Dansk Hovawart Klubs Avlsudvalg 

 

Sascha Bonde Henriksen  Vibeke Stengaard 

  



Bilag 

Regler for optagelse på hvalpelisten i Dansk Hovawart Klub 

Begge forældredyr  har fået ”det blå stempel” for den planlagte parring og: 

• er fotograferet for hofteledsdysplasi (HD) og godkendt med status A eller B 
• har  gennemført en DKK-mentalbeskrivelse eller tilsvarende udenlandsk test 
• er blevet bedømt af en IHF godkendt dommer og opnået min.  ”very good”, tidligst fra hundens 

fyldte 15 mdr. 
• at parringen er anbefalet af Avlsudvalget (Risikovurdering foretaget og resultat er at der ikke ses 

noget til hinder for kombinationen for det planlagte parringstidspunkt) 

Opdrætteren kan komme på hvalpelisten fra fødselstidspunkt, når opdrætter har: 

• har fremsendt meddelelse om fødsel til Avlsudvalget. 

Fra 1. april 2013, er opdrætterne fritaget for at betale gebyr for hjælp fra AU og optagelse på hvalpelisten. 

Kuldet slettes automatisk, når hvalpene er 2 måneder gamle – medmindre andet bliver meddelt. Herefter 
kan optagelse forlænges gratis med én måned af gangen – dog max til hvalpene er 4 måneder gamle. 

Regler for en opdrætters anvendelse af parringspartner inden for IHF-landene: 

Begge forældredyr skal ud over ”det blå stempel” : 

• have bestået den udvidede mentalbeskrivelse og fået betegnelsenAvlskåret (AK) 
• have en øjenlysning (ECVO-attest), uden påvisning (fri) 
• have en anbefalet risikovurdering af begge landes Avlsudvalg 

 


