Dansk Hovawart Klub
REf. Af møde d. 26. august
Mødested:

Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens.

Deltagere:

Peter Mortensen, Andreas Petersen, Pia Skovmose, Katharina Gaca, Steen Larsen

Afbud:

Niels Møller Christensen, Claus Harding Hansen, Lotte Nielsen, Laila Eriksson

Dagsorden:
Pkt. 1

Opfølgning fra sidste møde
a) Annoncering efter person/sted til opbevaring af MT bane på Sjælland
KG kontakter en hvalpekøber, om vedkommende kan have banen stående, og vender tilbage
med svar
b) Orientering om møde mellem Rottweilerklubben og DHK vedr. MT
SL orienterede om møde med RK i juli

Pkt. 2

Temadag om avlsarbejde og avlskåring eller andet
Hvad er formål med arrangement? Hvilke grupper skal det henvende sig til?
Velkomstmøde til nye hvalpekøbere, hvor der bliver fortalt om hvordan klubben kan hjælpe
med hundeejeren, hvorfor skal hunden deltage i MT, hvordan avlsarbejdet fungere i klubben
og måske en appetikvækker til at blive opdrættere.
Et sådant arrangement kunne eks. foregår i forbindelse med klubbens udstillinger.
Kunne eksempelvis foregå med, at der er udnævnes 2-3 mentorer som hjælper de nye til
udstillingen og efterfølgende står de for infodag.
Tovholder: KG og PS kommer med oplæg til næste møde.
Oprette et netværk for opdrættere, hvor der afholdes møde/temadag, eks hvert andet år.
Tovholder: AP og KG kommer med et oplæg til næste møde

Pkt. 3

Udstilling i Roskilde
Der er tilmeldt 26 betalende og 6 hvalpe.
Udstillingsareal ligger lige op til hovedindgangen, lige bag reklameboderne.
Peter gennemgik afviklingen af dagen. Der er regler om hvor telte må sættes.
Reklamebod
Opsætning: PM (AP tager den med hjem efter udstilling)
Lørdag passes boden af PM lørdag formiddag
Personer som har lyst til at passe boden, efterlyses på FB.
Der skal være en henvisning i boden om, at hvis man ønsker flere oplysninger, kan man
henvende sig på udstillingen søndag til de personer, som har de grønne veste på

Arbejdsopgaver/fordelinger
PM og Vibeke Stengaard sørger for dommer lørdag
Ringtræning: KG
Billetter uddeles af PM og SL.
Der udsendes en mail til alle deltagere, om udlevering af billetter (klokkeslæt) og info om
dagen.
Der afholdes en raceparade 2 gange i løbet dagen, hvor der bliver en kort pause i
udstillingen.
Hvordan får vi flere hovawart ejere til at deltage i på udstillingerne
* Annoncere på IHF, og nabolandenes hjemmeside.
* Annoncering via klubbens hjemmeside. Annonce på hjemmesiden sendes til SL.
* Lave forskellige indlæg på dagen, eks. præmiere for sjoveste handlinger ect.
* Motivere opdrætterne til at få nye hvalpekøbere til at komme til udstillingerne.
* Bedre info til publikum om placeringer, eks. ved at vise et farvet kort.
Vigtigt at informere deltagerne om hvilken betydning det enkelte kort har.
* Lave oversætning af dommerens kommentar.
Pkt. 4

Fællesmøde
Ændring af dato og mødeform. Spejderhytten i Jylland.
Hvilke emner skal vi tage op på mødet.
Dagsorden:
Hvordan får vi flere aktive i DHK.
Hvordan får vi større søgning til klubbens aktiviteter
Orientering fra bestyrelsen. (nye tiltag til udstillinger)
Drøfte med kårings- og avlsudvalg muligheder for, at DHK også anerkender
mentalbeskrivelser fra andre klubber end RZV

Pkt. 5

Økonomi
Der er afbud fra Niels, han er i Slovakiet

Pkt. 6

Fremadrettet kontakt til opdrættere/nye hvalpeejere
Velkomstbrev, medlemsblad, evt. andet
•
•
•
•

Pkt. 7

Kontakt til opdrætter, inden hvalpe forlader opdrætter
Vigtigt at motivere opdrættere til at melde købere ind i DHK
Ud fra tilbagemelding fra opdrætter, sendes velkomstbrev til de enkelte hundeførere
AP tager kontakt LE om arbejdsopgaverne

Evt.
Forslag om, at avlskårede han-hunde, som fylder 10 år, pr. automatik bliver fjernet af listen.
Såfremt man fortsat ønsker, at hunden efter den er fyldt 10 år, skal stå på listen, skal DHK
avlsudvalg kontaktes.
Hundeejere skal tage kontakt til DHK avlsudvalg, for at komme på listen.
Samtidig skal det vendes, om der skal være mulighed for at få avlskårede tæver på listen.
Tages op på næste møde/fællesmøde.

Pkt. 8

Næste møde:
27. januar 2017, kl. 18.15.
Sted: Johan Rantzaus vej 17, 5610 Assens

