Dansk Hovawart Klub
Beretning fra udstillingsudvalget for 2016
Igen et år med 2 gode udstillinger. Forårsudstillingen i Madsbyparken i Fredericia
hvor 35 hunde blev bedømt og efterårsudstillingen i Roskilde, hvor 36 hunde blev
bedømt, dog kun 28 i de officielle klasser. Det betyder, at omkostningerne til
afholdelse af udstillingerne ikke helt hviler i sig selv. Vi skal have mindst 35
betalende hunde for at det bare løber rundt.
Forårsudstilling i Madsbyparken i Fredericia. I Madsbyparken havde vi fantastisk
vejr og som nævnt blev hele 35 hunde bedømt. Dommer var Beatrice Holder fra
Tyskland og ringsekretær Lars Møller. Vi havde rigtig god hjælp fra mange af de
fremmødte.
Efterårsudstilling i Roskilde.
Efterårsudstilling er for anden gang blevet afholdt i forbindelse med Store Hestedag,
som danner en fantastisk ramme om vores arrangement. Arealet er superfint og
faciliteterne er gode. Denne gang var placering af vores ring betydeligt bedre end
første gang. I 2016 blev 38 hunde bedømt. Dommeren var den tyske Sabine Jacobs
og ringsekretær var igen Lars Møller. Vi har igen haft vores racestand åben hele
weekenden på et strategisk sted og der har været en stor interesse fra publikum. Det
blev en fin udstilling på trods af kraftig regn. Vi fik den sædvanlige støtte og
assistance fra en stor del af de fremmødte, til opstilling, nedtagning, fotografering,
stikirend, m.m.
Der var som altid en del udenlandske udstillere til begge udstillinger, mest fra
Tyskland og Sverige, men også fra Finland og Frankrig!
Som besluttet før bliver forårsudstillingen fortsat holdt på lokaliteten Madsbyparken,
som er et meget familie- og publikum venligt sted. Efterårsudstillingen bliver igen
holdt i forbindelse med ”Store Hestedag” den 2. september i Roskilde og vi håber på
at kunne fortsætte dér, hvis deres priser fortsat er overkommelige for klubben.
Det har været andet år i træk, hvor kritikkerne udsendtes elektronisk. Det virkede
upåklageligt selv med de lange, udførlige kritikker vi får på DHK-udstillinger.
Det nye udstillingsudvalg (Katharina og Peter) har overtaget fra Vibeke og Carsten,
som skal have en kæmpestor tak for deres mangeårige indsats. Vi vil gerne have lov
til fortsat at bruge deres hjælp indtil vi selv bliver mere rutinerede i det arbejde.
Nye tiltag
Udstillingsudvalg har som mål at tiltrække flere udstillere og at nå op på 40 tilmeldte
hunde per udstilling. For at opnå det gør vi følgende:
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* Annoncerer på IHF- og nabolandenes hjemmesider.

* Annoncering via klubbens hjemmeside.
* Motiverer opdrætterne til at få nye hvalpekøbere til at komme til udstillingerne babyer og hvalpe får 1 udstilling gratis.
* Skriver til DHK blad om udstillinger, udstillingstitler m.m.
Vi vil på de kommende udstillinger også lave selve udstilling mere interessant især
for dem, som kommer for første gang. Vi vil prøve at:
• Give bedre info til publikum om placeringer, eks. ved at vise et farvet kort og
oplyse publikum om, hvilken betydning det enkelt kort har.
• Oversætte dommerens kommentarer.
• Lave forskellige indlæg på dagen, eks. præmiere for sjoveste handlinger etc.
Ellers er der kun tilbage at sige tak til alle der hjalp. Vi håber selvfølgelig på at de
hjælper igen i 2017.
Katharina og Peter
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