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Velkommen til årets generalforsamling.  

Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2019. 

Igen en stor tak til Michael, for at vi igen kan få lov at benytte disse lokaler og tak til Inge Jakobsen, som har 

sørget for vores efterfølgende traktement. 

Og når vi nu er i gang med at takke, så også kæmpe tak til alle jer, som gennem hele 2018, har stået for og 

afviklet de forskellige aktiviteter, som klubben har holdt. 

Og selvfølgelig også en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde gennem hele året 

Det er de frivillige ildsjæle, som skaber klubben 

Kort: 

• Klubben har 40-års fødselsdag 

• 2 Udstillinger 

• 3 mentalbeskrivelsesarrangementer 

• Løbende opdatering af hjemmesiden 

• Deltagelse i IHF-møde i Frankrig 

• Udgivelse 4 medlemsblade og udsendelse af nyhedsbreve 

• Avlsarbejde, hvalpeliste og anvisning af racen 

• Fællestræning på Fyn 

• Fællesmøde – udvalg og bestyrelse 

Jeg vil kort komme ind på de enkelte ting, mens de enkelte udvalg vil orientere meget mere om deres 

områder. 

40-års fødselsdag 

I 1979 var der nogle driftige personer med interesse i hunderacen Hovawart, som satte sig sammen og 

stiftede Dansk Hovawart Klub.  

Der er sket meget siden da, både med klubben og med racen. 

• I dag har vi en af de sundeste racer, hvor der via klubbens avlsudvalg, hele tiden har været fokus på 

at fastholde og forbedre sundhund og mentalitet gennem et vel overvejet avlsarbejde 

• Klubben afholder 2 specialudstillinger med specialdommere om året 

• Klubben afholder prøver og fællestræning 

• Klubben afholder mentalbeskrivelser 

• Klubben udgiver 4 årlige medlemsblade 

• OSV 

 

Så ja, der er sket og der sker rigtig meget i vores klub. 

Fødselsdagen skal selvfølgelig fejres ordentligt og det kommer der meget mere om senere, men datoen er 

fast, fødselsdagen fejres i forbindelse med udstillingen i Roskilde d. , hvor det hele fejres lørdag aften. 

Udstillinger 
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Det er fortsat den største enkeltaktivitet, med flot fremmøde og samtidig rigtig god reklame for racen og for 

klubben. 

Det er fortsat klubbens mål, at udstillingerne er andet end blot en udstilling, vi lægger fortsat vægt på, at  

• at få hundene bedømt af IHF dommere, og vi dermed kan uddele IHF- certifikat 

• at skabe en god atmosfære for alle udstillere,  

• at skabe en interesse hos folk, som ikke har en hovawart nu, men som gerne vil komme og både se 

og høre mere om vores race.  

I 2018 har der været mange medlemmer, som har deltaget på Dansk Kennel Klubs udstillinger, med mange 

flotte resultater, det er også med til at skabe interesse for hovawarten i Danmark. 

 

Racerepræsentanter og Anvisning  

Vi har fortsat nogle engagerede medlemmer, som fortsat er klar til at fortælle og vise jeres hunde frem for 

nye interesserede/kommende hovawart ejere. Det er meget flot af jer og rigtig god reklame for klubben 

Stor tak til jer alle sammen 

Selve formidlingen af hvalpe, foregår via klubbens hjemmeside, hvor interesserede kommende hvalpekøbere 

kan få kontakt til de opdrættere, som opfylder de vedtagne betingelserne for at komme på DHK’s hvalpeliste. 

I 2018 er der iflg. DKK født/registreret 8 hvalpe og 6 importer ikke et år med så mange hvalpe, som 

ønskeligt, men det bliver forhåbentligt bedre her i 2019  

Omkring det sidste med importer, så kan det antal godt være anderledes, fordi det ikke er alle, der får om-

registreret deres hund, efter den er kommet til Danmark.  

Klubben har i 2018 haft 2 kuld på hvalpelisten 

Klubben indførte i 2017 et medlemstilbud til nye hvalpeejere, hvor de fik tilbud om et medlemskab af DHK, 

med rigtig god rabat og et ”gavekort” til en af klubbens 2 årlige specialudstillinger, hvor de gratis kan 

deltage i ”baby eller hvalpeklassen”. 

Ideen fra klubbens side er selvfølgelig at give et godt tilbud og at få flere medlemmer, men også at informere 

om de muligheder medlemmerne af klubben har og derigennem skabe kontakter til andre hovawart ejere. Og 

det ser ud til, at ideen var den rigtige, hvilket kan ses både på udstillingerne og på medlemstallet. 

 

 

 

IHF (Avlsudvalget) 

DHK er medlem af IHF (Internationale Hovawart Föderation) og her mødes repræsentanter fra alle 

medlemslande, hvert år, for at lægge nogle fælles retningslinjer for opdræt. 

 

Møderne afholdes på skift i et af medlemslandene og i 2018 blev det afholdt i Frankrig. 
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Der har været en stor spændende omtale af mødet i december-bladet, og Vibeke fra avlsudvalget vil senere 

fortælle mere.  

Gennem deltagelse i IHF, har vi både indflydelse og vi er ved vores deltagelse med til at fastholde det fælles 

arbejde med bl.a. forbedringer af sundhedstilstanden for hovawarter i alle IHF-medlemslandene og lige så 

vigtigt, så skaber det hele tiden gode kontakter til de andre landes avlsudvalg, som igen er en fordel for det 

kommende avlsarbejde i Danmark 

I år afholdes IHF-mødet i september i Belgien.  

i 2020 i Finland, 2021 i her i Danmark og 2022 er det i Tyskland, hvor tyskerne afholder 

hovawartklubbens100 års. 

 

Hjemmesiden 

Klubbens hjemmeside er fortsat flot besøgt og siden bliver hele tiden opdateret.  

Det er på klubbens hjemmeside, at der er mulighed for at tilmelde sig de forskellige arrangementer og det er 

også her, der kan findes omtale af alle klubbens andre aktiviteter. 

På hjemmesiden er der også særlige tilbud til opdrætterne: 

• På Klubbens Hjemmeside oplyses om opdrættere, der har planlagte parring via Klubbens 

Avlsudvalg.  

• På Klubbens Hjemmeside oplyser ejere af avlshanner på særlig liste, synlig for tæveejere i DK og 

udland. 

og her er avlsudvalget har lavet en oversigt over avlsgodkendte hanhunde, hvor der også er foto af 

hunden.  

Man skal selv huske at informere Avlsudvalget, hvis man ønsker at hunden skal på listen, når den 

opfylder betingelserne, og sende et foto til udvalget. 

 

Facebook 

Der er fortsat stor interesse for at debattere og videreformidle oplysninger på klubbens Facebookside.  

Det giver mange spændende og lærerige debatter, men igen en opfordring til alle brugere, at selv om ”ordet 

er frit”, så er det vigtigt at følge de få retningsliner, som fremgår på siden.  

Siden er et tilbud/mulighed for at kunne debattere forskellige emner, men ikke et sted til f.eks. formidling af 

hvalpe. 

Medlemsbladet 

Igen i 2018 er der udkommet 4 flotte og informative blade.  

Som I nok har bemærket, så har klubben fået ny redaktør, nemlig Inge Jakobsen. Inge er allerede godt i gang, 

og I skulle alle, gerne have modtaget årets første blad. 

I den forbindelse, så er det meget vigtigt, at klubben får besked om adresseændringer, da vi ikke automatisk 

får besked, når man laver adresseændring på kommunen.  
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Her skal også lyde en kæmpe tak til den afgående redaktør, Claus Harding Hansen, for de 4 år, med masser 

af spændende artikler og et flot blad. 

Jeg synes at vi et meget spændende, lærerigt blad, som jeg altid glæder mig til at læse. Der er heldigvis også 

medlemmer, som både kommer med tilbagemeldinger og som også gerne vil dele nogle spændende øjeblikke 

sammen med deres hunde. Det må I endelig fortsætte med. 

Siden sidste blad, har vi også skiftet trykkeri, og udover at det er en del billigere, så sørger de også for, at 

bladet sendes til alle - så slipper redaktionen for arbejdet med at sætte frimærker og adresselabels på 

Og som altid en stor opfordring fra redaktionen om, at artikler (både egne og nogle der ”sakset” med 

kildeangivelse) er mere end velkomne og meget gerne i følgeskab med et foto eller 2.  

Medlemmer 

Klubbens medlemstal i 2018, er fortsat meget fint. 

Vi endte med at være 173 medlemmer, inkl. 3 æresmedlemmer. Det er en fremgang på 9 i forhold til 2017. 

Medlemstallet her i 2019 ser igen lovende ud for klubbens fremtid.  

I marts 2019 er medlemstallet 161, og det er rigtig flot, så må vi håbe på nogle flere hvalpekøbere, som også 

gerne vil være medlem af klubben. 

 

Det var også sidste år, at klubben mistede et meget aktivt og engageret medlem – Sascha Bonde Henriksen 

Sascha havde gennem en del år, været syg, og tabte til sidst kampen mod sygdommen. 

Sascha har altid været en livsbekræftende person, som altid så fremad, og det var nok den indstilling der 

gjorde, at hun var hos os så længe. 

Sascha var opdrætter, den eneste specialdommer for hovawarten i Danmark og har gennem mange år, været 

dybt engageret i klubbens avlsarbejde.  

Ære være hende minde. 

 

Fællesmøde 

Bestyrelsen har gennem mange år, hvert år afholdt et fællesmøde, hvor bestyrelsen og de nedsatte udvalg i 

DHK debattere forskellige emner, som der kan arbejdes videre med gennem det kommende år.  

Det er også her der er mulighed for en snak om det enkelte udvalgs arbejdsopgaver, opdatering af regler for 

avl og mulighed for at fylde lidt i idebanken til kommende arrangementer. 

Som det kan læses i referatet fra mødet, så var det et spændende møde, med nogle gode om konstruktive 

snakke. 

Referat fra dette møde, kan findes på klubbens hjemmeside. 
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Bestyrelsen 

I 2018 har bestyrelsen har holdt 3 ordinære møder, 1 fælles møde og så 2 web-møder.  

Referaterne kan ses på klubbens hjemmeside. 

Jeg vil gerne her sige stor tak for jer i bestyrelsen, for godt samarbejde og mange spændende snakke. 

Det sidste ord 

Inden jeg slutter beretningen, så synes jeg det er vigtigt for alle at tænke på, at Dansk Hovawart Klub er en 

forening, hvor alt arbejde udføres frivilligt og ulønnet.  

Derfor er det også meget vigtigt, at rigtig mange af jer medlemmer, bakker op om klubbens arrangementer 

ved både selvfølgelig at deltage, men også med at tilbyde hjælp til planlægning og afvikling.  

Hvis det kun er ”ildsjæle” der driver værket, så brænder lyset ud på et tidspunkt, og det kan have ubehagelige 

konsekvenser på længere sigt. 

 

Jeg ser frem til et spændende år med mange hyggelige stunder, sammen med rigtig mange hovawartejere. 

 

Det var mine ord til årets beretning  


