DANSK HOVAWART KLUB
Medlem af den internationale Hovawart-Føderation (IHF)

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 18
Mødedato:

Søndag d. 14. januar 2018

Mødested:

Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens

Deltagere:

Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget, redaktionen, Bestyrelsen

Afbud:

Niels M Christensen, Claus Harding Hansen, Michael Ravn

Program:
Mødestart:

09.00 - hvor morgenmaden står på bordet

Frokost

12.00

Afslutning

16.00

Som altid, opfordres alle til samkørsel, for at mindske udgifterne til kørsel

Dagsorden:
1.

Fra kl. 9.30 og 1½ time frem, bruges i de enkelte udvalg, for at samle op på året.

2.

Udstillingsudvalget
a.
Evaluering af 2017
b.
Udstillinger i 2018
c.
Budget ønsker for 2018

3.

Kåringsudvalg
i.
aktiviteter 2018
ii.
afvikling/afholdelse af beskrivelser
iii.
Mentalbeskrivelserne fremover
iv.
budget kåringsudvalg
v.
Uddannelse af hvalpetestere

3A

AU

4.

Medlemsudvalget

5.

Redaktionen
Budget 2018
Brugshundeudvalget
a Arrangementer
b budget 2018
Facebook siden
Hvilke regler er der for opslag/hvilke opslag fjernes
IHF 2017/2018

6.

7.
8.
Mange hilsner
Steen

Grupper: Kåringsudv., Udstillingsudv. Brugshundeudv. Avlsudvalgudv.
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AD 1

Tilstede: Peter Mortensen, Andreas Petersen, Sarah Nielsen, Janne Hansen, Vibeke
Stengaard, Katharina Gace, Steen Larsen
Afbud: Sascha Bonde Henriksen, Michael Ravn, Joy Breinstrup, Susanne Bagger
Sørensen, Lotte Jensen

AD 2

Udstillinger:
2017:
2 udstillinger – Fredericia og Roskilde
antallet af udstillere var 35 til hver udstilling
Begge udstillinger afviklet fint. Der blev givet mange Exc.
Deltagerne var tilfredse. Der var nogle enkelte der klage over at der skulle betales
for at komme ind i Roskilde.
En enkelt der klagede over at det var lørdag i Roskilde. Begrundelse for lørdag er, at
der er stor aktivitet om lørdagen til Store Hestedag.
Gode dommere.
I 2017 løb udstillingsbudget rundt. Vigtigt at dommere bestiller billetter i god tid, for
at finde de billigste priser.
En af årsagerne er, at dommerne bor privat, hvilket er en wind/wind situation.
Der skal i løbet af 2018 findes en løsning omkr. udlevering af pokaler/vandre
pokaler/rosetter.
2018:
Der er 2 udstillinger – Fredericia 29/5 og Roskilde 1/9.
Til udstillingen i maj er det Sascha som er dommer – der skal evt. findes en ekstra
dommer.
Dommer til Roskilde findes i denne eller næste måned.
Forventning til budget er, at udgifter og indtægter går op mod hinanden
Forslag om, at vi fremadrettet giver nye hvalpeejere, mulighed at stille til en gratis
udstilling inden hunden fylder 15 måneder. Der er et lille problem med
betaling/gratis i forhold til tilmelding gennem DKK. Ved at flytte grænsen, får alle
hvalpe mulighed for at komme til en gratis udstilling, uanset om, hvornår de er født i
forhold til udstillingskalenderen.
Opdrætterne informeres om de nye regler og at opdrætterne informerer deres
hvalpekøbere. Tilbuddet gælder alle hvalpekøbere, som er medlem af DHK.
Forslaget er vedtaget i bestyrelsen dd.

AD 3

Kåringesudvalget:
Første DKK MB afholdes i Skive d. 22. maj. Til denne MB, har Betina M’s hvalpe 1.
prioritet. Der
På Fyn afholdes den udvidede MB d. 6. og 7. oktober
Vibeke orienterede om, at arealer ved DCH Vejle kan benyttet. AU kan tage kontakt
til Vibeke Stengaard.
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Der er 20 der har mulighed for at komme til UMB i 2018, fordelt med 8 på Sjælland
og 12 Fyn/Jylland
I 2017 har der været 10 på DKK MB og 7 på UMB.
Der skal laves mere reklame om mentalbeskrivelserne på FB.
Evt. ved at lave som en ”Begivenhed”, så det kommer helt ud til alle medlemmerne.
Ved at ligge det her, gives der forhåbentlig flere ”Liks” som giver mere synlighed for
alle medlemmerne i DHK FB.
Omkr. hvalpetestere/uddannelse, så er det meningen, at uddannelsen skal ske i
samarbejde med Rottweilerklubben.
Vibeke har deltaget i 3 hvalpetests, men har ikke fået en endelig uddannelse.
Uddannelsesansvarlig i DHK er Joy for Jylland/Fyn og Ulla Benz for Sjælland.
Joy kontaktes, for at få en opdatering af hvem der kan og hvem der er klar til prøve.
Det skal undersøges, hvad ”Mulvad”testen fungere.
Hvordan skal vi få flere til at tage en hvalpetester uddannelse og samarbejde med
Rottweilerklubben.
Janne vil gerne være hvalpetester.
AD 4

Avlsudvalget:
Snak omk. hvornår klubben offentliggør hvilke hunde der forventes at få hvalpe i
løbet af året.
Fremover sættes planlagte parringer på klubbens hjemmeside. Hanhunden
offentliggøres først efter parringen er gennemført.
Canadas hovawart klub har udarbejdet en oversigt, som viser de forskellige landes
restriktioner.
Listen for Avlskårede hanner i Danmark er blevet opdateret. Vibeke har lavet et nyt
skema med foto.
Der var 1 før opdatering, og der 7 der har svaret på forespørgsel og der 8 der ikke
har svaret, 2 har fravalgt og 1 er død.
Listen bliver offentliggjort i løbet af foråret 2018.
I avlsudvalget er der kommet flere henvendelser fra Sverige.
AU får hjælp fra Kirsten Wesche.
AU laver abonnement på ”dog-base” – pris ca. 50Euro pr. år.

AD 5

Medlemsudvalget:
Andreas vil tage kontakt til tidligere medlemmer og undersøger om de ønsker at
blive medlem igen.
Samtidig laves et fast opslag på FB om fordelene ved at være medlem i DHK.

AD 6

Redaktionen:
Ikke så meget – der er planlagt 4 udgivelser i 2018.
Pris på tryk af 150 blade er ca 3200 og porto omkring 1100 – måske kommer der en
portostigning i løbet 2018?
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AD 7

Brugshundeudvalget:
Der planlægges en træningsweekend i området omkring Oksbøl – mulighed for
forskellige former for miljøtræning i sjove omgivelser.
Der afholder brugsprøve d. 9. juni og 11. august 2018.
Begge arrangementer er slået op på hjemmesiden og DKK.
Der sker ændringer i det internationale prøveprogram fra 2019.
Det nye program udkommer i løbet af efteråret.

AD 8

Økonomien omkr. afholdelse af prøver skal som udgangspunkt være i balance.
Facebook regler:
• Der må ikke være salgsannonce for af hvalpe
• Der skal være en saglig tone
Den offentliggjorte tekst på FB skal overholdes. Der laves ingen yderlige regler for at
bruge siden.

AD 9

AD 10

Stor tak til Lotte for vedligeholdelse af FB siden
IHF:
Vibeke havde et meget flot foredrag om hvordan vi i Danmark afholder MB. Vibeke
vil gentage foredraget til klubbens kommende generalforsamling.
Snak om hvor og hvornår der afholdes VM i IPO/OB/FP (SP).
IHF har vedtaget at give et tilskud til afvikling af kommende VM i IHF regi.
I 2018: 30.8. – 1.9.2018 Frankrig / Montélimar
• Snak om at DHK kan afholde IHF møde i 2021.
Der arbejdes videre med ideen og IHF informeres, at vi måske er
interesseret i at afholde IHF-samlingen i 2021.
Arb.gr.: Janne, Andreas, Steen (Vibeke)
Steen skriver til Peter Thome
•

•

Jubilæum i 2019 – klubben fylder 40 år
Lave jubilæumsudstilling i maj på Randbøl Campingpladsen.
Arb.gr: Peter og Katharina
Lave medlemsarrangementer – info for opdrættere og medlemmer som
måske gerne i fremtiden, vil være opdrættere og folk som har interesse for
avlskåringer og hvorfor disse er så vigtige for det det videre opdræt.
Arb.gr: Vibeke, Sarah (reserve: Andreas og Steen), Katharina
Vi tager kontakt til Michael Ravn om han kunne være interesseret i at være
med.
Generalforsamling d. 18. marts, vest for Storebælt.

Referent
Steen
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