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

 

 

Fællesmøde 2018 Side 1 
 

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 18 
Mødedato: Søndag d. 20. januar 2019 

Mødested: Johan Rantzaus Vej 17, 5610  Assens 

Deltagere: Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget, redaktionen, Bestyrelsen 

Afbud:  

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 2018 
b. Udstillinger i 2019 
c.  Budget ønsker for 2019 
 

3. Kåringsudvalg 
i. aktiviteter 2019 

ii. afvikling/afholdelse af beskrivelser 
iii. Mentalbeskrivelserne fremover 
iv. budget kåringsudvalg 

3A AU 

 
4. Medlemsudvalget 

 
5. Redaktionen 

 
6. Brugshundeudvalget 

a Arrangementer 
b budget 2019 

7. Klubben fylder 40 år,  
a. hvordan skal vi fejre det 

8. IHF 2018/2019/2021 

Mange hilsner  
Steen 
 
Grupper: Kåringsudv., Udstillingsudv. Brugshundeudv.  Avlsudvalgudv.  
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AD 1   

AD 2 Udstillingsudvalget: 
Deltagerantal er i snit 35 pr udstilling. Målet er 40. 
Vedr. Roskilde, så var der uforholdsmæssig store udgifter til transport, fordi 
dommeren valgte at køre bil. 
 
2019 
Fremover bliver kataloget ikke trykt, men kan hentes elektronisk på DKK’s 
hjemmeside, eks. via smartphone. 
Dommer til udstillingerne er bestilt, og dommer til maj har meldt positivt tilbage. 
Til udstillingen i Roskilde er det en dommer fra Østrig, som melder tilbage i den 
kommende uge. 
 
På generalforsamlingen skal der tages stilling til, om klubben skal fortsætte med at 
dele vandrepokaler ud til vinderne. 
Udvalget vil gerne have, at vi fremover går over til at der deles pokaler ud til 
ejerskab. 
Katharina har fremsendt forslag. 
 
2019 er et jubilæumsår, klubben fylder 40 år.  
Skal der gøres noget ekstra med pokaler, med ekstra tekst? 
Der skal findes ud af en erindringsgave til udstillingen i Roskilde. 
 
Omk. de nuværende vandrepokaler, skal der findes en løsning på, hvordan de 
afvikles og hvem der skal overtage dem. 
 
De gamle udstillingstelte bliver bortskaffet, da andre udvalg ikke har brug for dem. 
 

 

AD 3 A Avlsudvalget: 
Udvalget har holdt samling med Joy og Katharina, for at få så mange input til det 
fremtidige avlsudvalg. Vil gerne have tilbagemelding på MB. 
 
Vibeke har udarbejdet en planche/folder som fremover skal sendes til kommende 
opdrættere. 
Den er ikke endelig, men er modtagelig for forslag. 
 
Der har været en forespørgsel til han-hundeejere, som har Avlsgodkendte hunde, 
så listen på hjemmesiden, bliver opdateret. Der er kommet flere tilbagemeldinger 
 
Der er lavet en ”huske”-liste til kommende opdrættere, så de er godt forberedt, 
når de henvender sig til AU. 
Den bliver tilgængelig på hjemmesiden, når den er endelig. 
 
Au vil gerne have oprettet en database, som kan lægges op i ”skyen”, som kun kan 
bruges AU. 
En sådan løsning, kan være en fordel for alle udvalg, som også ville løse fremtidig 
overdragelse af info til nye i udvalg/bestyrelse. 
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Elektronisk skema om indberetning af sygdomme og dødsårsager. Der kommer 
flere indberetninger fra medlemmerne. 
 
AU kikker på klubbens regler contra andre lande, eks. øjenlysning, som er krav for 
udenlandske parringer. 
 
Der er henvendelser fra Laila Eriksen og Pia Skovmose, som planlægger hvalpe. 
Det er opdrætterne som skal henvende sig til hjemmesideredaktøren, hvis man 
ønsker at komme på listen på hjemmesiden. 
 
Snak omkring krav og forventninger til de personer, som indtræder i tillidsposter i 
DHK.  
Bestyrelsen skal hurtigt afgøre og tage kontakt til implicerede.  
Listen på hjemmesiden er ajourført. 
 
Snak om ovenstående, der mangler tydelige regler for forventninger, og omkring 
det aktuelle, så informere. 
Der tages kontakt til vedkommende. 
 

AD 3 B Kåringsudvalget: 
4. og 5. maj DKK og den udvidede Mentalbeskrivelse på Tuse Næs, Sjælland. 
5. og 6. oktober DKK og den udvidede Mentalbeskrivelse på Fyn. 
 
Såfremt der er opdrættere, som ønsker et hvalpekuld DKK MB, kan det arrangeres 
ud over planlagte arrangementer. 
 
Der mangler lidt opfølgning på DKK’s registrering af den udvidede 
mentalbeskrivelse. 
 
På det sidste fællesmøde DKK/KU var der en positiv udvikling og DKK er fortsat 
indstillet på at den UMB forbliver i DKK. 
Der arbejdes på, at der bliver en samling med beskrivere og figuranter, i lighed 
med tidligere samlinger. 
 
Der skal kikkes på formuleringen i avlskåringsreglement i klubben, hvor der er flere 
formuleringer der skal omformuleres/ændres. 
Der skal arbejdes på en fremlæggelse på generalforsamlingen i 2020. 
 
Omk. økonomien, så sker der en øgning i udgiften til DKK på omkr. 6-800 til 
registrering af resultater fra den UMB. 
 
DKK arbejder på at lave 2 testbaner, en til Sjælland og en til Fyn/Jylland.  
 
Hvalpetestere 
RHK har forespurgt om at der var mulighed at lave noget fælles omk. hvalpetest, 
og ville henvende sig til Joy. DD er der ikke sket noget. 
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Lige nu har der været en starttest for nye hvalpetestere, med teoriundervisning, 
med efterfølgende skriftlig prøve. Herefter skal de være føl og bliver først 
godkendt som B beskrivere og afslutningsvis A beskrivere. 
 
Det skal undersøges om begge pistoler er i orden. 
 

AD 4 Redaktionen:  
Inge har fremsendt oplæg til kommende blade. 
Inge gennemgik sine ideer med de kommende blade, bl.a. aktivitetskalender på 
bagsiden. 
Vigtigt at alle udvalg indsender info om kommende arrangementer med datoer og 
efterfølgende resultater. 
 
Omk. billeder, så skal dem der er på billederne, give tilladelse før billede bliver 
offentliggjort. 
Vigtigt at vi som arrangør er opmærksom på dette. 
 
Byde nye medlemmer velkommen i bladet. 
 
Oplysning for udvalg er opdateret 
 
Redaktionen vil gerne have små artikler til bladet, gerne med billeder. 
 

 

AD 5 Medlemsudvalget: 
Der sættes en info på FB vedr. medlemskab af DHK 
Udsender indmeldelsesmateriale til nye hvalpekøbere med gavekort til en 
udstilling i baby eller hvalpeklasse. 
 
På FB siden er der omk. 370 medlemmer. Der er mange som søger om 
medlemskab, som er forsøger at sælge div. ting. 
 

 

AD 6 Brugshundeudvalget: 
Forespørgsel fra DSPK/Kvæghyrde hunde, om klubben vil være med til at arrangør i 
DM, med tilmelding af hovawart til de forskellige klasser, 14/15 september på 
Sjælland. 
Lotte undersøger hvad og hvilke ting der følger med, ved at indgå i samarbejdet. 
 
Snak om de nye ændringer i IGP- programmet.  
 

 

AD 7 Peter har undersøgt muligheder om lørdagen for at leje et sted/gård, hvor der er 
overnatningsmulighed ca. 3 km fra stedet. 
Der er i området mulighed for overnatning i Gevninge på campingplads. 
 
Der var forslag om Tune uden for Roskilde. Janne kender en, som muligvis kender 
et sted, hvor der både er plads til fest og overnatning. 
Forslag om at arrangere et træningssamling søndag, for dem der har lyst. 
Eks. kontakte Susanne Bagger Sørensen om hun kan lave en introduktion til Nose-
work, opvisning af narkohunde, ect. 
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Inge vil undersøge muligheden for et glas med tekst. 
 
Peter arbejder videre med festligholdelse af jubilæum. 

AD 8 DHK skal i 2021 være vært for IHF’s årlige samling. Der arbejdes på at finde sted 
med overnatning og udstillingsarealer. Tages op i bestyrelsen her i foråret. Flere 
steder skal der bestilles her i 2019. 
Der er mulighed for at afholde det i Skærbæk, med mulighed for at holde fest i 
oldtidscenter/Danners verden. 
 
IHF-mødet i 2019 afholdes i Belgien, Finland i 2020, Tyskland 2022 

 

 

Referent 

Steen  


