Dansk Hovawart Klub
Beretning fra udstillingsudvalget for 2018
Igen et år med 2 gode udstillinger.
Forårsudstilling i Madsbyparken i Fredericia. Forårsudstillingen i Madsbyparken i
Fredericia har udmærket sig ved, at vi har været tæt på den magiske grænse på 40
tilmeldte hunde, da 39 hunde blev tilmeldt. Dommer var Antje Jatzak fra Tyskland
(HZD). Ringsekretær var traditionens tro Lars Møller.
Efterårsudstilling i Roskilde. I Roskilde blev kun 34 hunde bedømt, hvilket dog er 8
hunde flere end året før.
Efterårsudstilling i 2018 er igen blevet afholdt i forbindelse med Store Hestedag, som
danner en fantastisk ramme om vores arrangement. Arealet er superfint og
faciliteterne er gode. Dommeren var Marco Mummeshohl fra Tyskland (RZV) 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.
Som noget nyt har udstillingsudvalget benyttet sig af Dansk Kennel Klubs tilbud om
elektronisk katalog til denne udstilling. En elektronisk katalog er til at hente på nettet
i en mobil venlig version 2 timer før udstillingens start. Eftersom udstillingsudvalget
ikke har modtaget nogen klager over denne innovation, regner vi med, at den
elektroniske katalog er kommet til at blive på vores udstillinger fremover. For en god
ordens skyld skal det dog tilføjes, at vi også havde nogle kataloger udskrevet på
papir, hvis nogen skulle ønske sig det.
Vi begynder at kunne se et mønster på vores udstillinger, hvilket forhåbentligt
afspejler bestyrelsens indsats med nye tiltag på dette område. Tilbud til nye
hvalpeejere om 1 gratis udstilling resulterer i, at vi til hver udstilling får nogle babyer
og hvalpe præsenteret. Vi må bare håbe at de bliver smittet med udstillingsvirus og at
de vil blive ved med at komme til DHK udstillinger. Vi skal lige finpudse nogle
detaljer således, at reglerne for dette tilbud er lettere forståelige. Takke været vores
annoncering i nabolandenes hovawart klubber får vi til hver udstilling gæster fra
udlandet. De deltager især i champion- og åbenklasse og målet er at få IHF certifikat.
Det er dejligt at se, at nogle opdrættere fortsat formår at samle ”deres” afkom i avlsog opdrætsklasser, som vi allerede kunne se det i 2018. I 2019 har vi igen oplevet 2
opdrætsklasser og 1 avlsklasse i Fredericia, og 2 opdrætsklasser i Roskilde.
Udstillingsudvalg har et brændende ønske om lidt mere struktureret hjælp på selve
udstillingsdage. Nogen har sagt til den sidste generalforsamling, at flere medlemmer
gerne ville udføre nogle små, velafgrænsede éngangsopgaver udstukne af bestyrelsen.
Det holder stik FØR en udstilling, da kan vi altid få hjælp uden en forudgående aftale.
Efter udstillingen kniber det lidt… Det er mest udstillingsudvalget og bestyrelsen, der
bliver helt til slut og tager alt udstyr ned, pakker det ned, rydder op osv. Og vi er godt
nok trætte i forvejen, da vi f.eks. til Roskilde kommer dagen i forvejen og forbereder
det hele. Udstillingsudvalg er også på gennem hele udstillingsdagen. Vores opgaver
ender ikke med, at dommeren og sekretæren kommer ind i ringen. Derfor er vi godt
brugt sidst på dagen og vi ville ønske, at vi på forhånd kunne aftale med nogle
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udstillere, at de bliver til slut og hjælper til. Når det går på skift, bliver ingen
medlemmer særlig belastet af det. Eller?
I år afholder vi forårsudstilling i Fredericia og efterårsudstilling i Roskilde. Vi holder
et jubileum arrangement efter udstillingen i Roskilde, da vores klub fylder 40 år.
Nærmere info følger.
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