AU – generalforsamling 4/7 2020
hvad er der sket 2019 – 2020 - Årets gang: ca 1.5 år
Vi arbejder med at opdatere hjemmesiden herunder at beskrive hvad vores arbejdsopgaver er i
AU.
Avlsudvalgets arbejdsopgaver
1. Rådgiver og vejleder tæve og hanhundeejere i forbindelse med parringer.
Samarbejde med udenlandske avlsudvalg, der ønsker at bruge en dansk hovawarthan til
avl.
•
•

•
•
•

Vi har fået henvendelser fra 9 danske tæveejere som var interesseret i at få hvalpe.
Ud af de 9 har vi lavet sygdomsberegninger på 7 tæver. (4-6 timer pr hund), hvis man
melder om at undersøge flere hanner gir det jo selvfølgelig ekstra arbejde, og omvalg er
selvfølgelig også en tidsrøver.
Vi har haft besøg af nogle 5 udenlandske tæver, som vi også har lavet sygdomsberegninger
på.
Vi er så småt startet med tilbuddet om en mentorordning til nye opdrættere.

2. Vedligeholde listen over avlskårede hanhunde
Listen opdateres ca. 2 gange om året, som oftest efter UMB (udvidet mental beskrivelse)
Vi har 16 hanner på listen lige nu.
3. Indsamler og aktivere sundhedsdata samt videre bringer disse til IHF.
Sundhedsdata, import af hvalpe, hd,ad, registrene, avlshanner osv.
Oprettelse af dropbox – som arkiv.
4. Deltager i IHF møder og afrapportere til DHK
Avlsudvalget har et samarbejde med en del andre lande i det der kaldes – IHF*. Det er en
sammenslutning af pt. 13 landes hovawartklubber, og repræsenterer ca. 9000 Hovawart
ejere.
Der arbejdes på tværs af landegrænserne om Hovawarten iht. FCI* standarden.
Hovedvægten er lagt på avlsmæssige spørgsmål herunder udveksling af avlsdata.
Endvidere arbejdes der med sundheds-, væsens- og eksteriørmæssige spørgsmål m.m..
Avlsudvalget mødes med repræsentanter fra IHF en gang om året.
Aflyst i 2020 pga corona

5. Udarbejder materiale der beskriver etiske anbefalinger for avl i DHK
Der er regler i FCI, der er regler i IHF, der er regler i DKK og der er regler i DHK.
Der er regler for parringer på tværs af grænser, og der er anbefalinger om hvor mange
kuld osv.
For at gøre det letter for tæve og hanhunde ejere at overskue disse regler og anbefalinger,
vil Au forsøge at sammenfatte det i en Pixi-bog – som bliver/er tilgængelig på DHK´s
hjemmeside.

6. udarbejder avlsstrategi i DHK
Når der er tale om en racehund, er der lavet en racestandard, for hovawarten er det FCI**
standard nr. 190 som hunden skal opfylde.
klik her for at se FCI standard nr. 190
(**Fédération Cynologique
Internationale)
I racestandarden står der, hvordan hunden skal se ud og hvordan dens temperament skal
være. Du kender nok allerede en masse forskellige hunderacer f.eks. schæfer, labrador
osv. alle racer ser forskellige ud og har forskellige egenskaber.
AU bestræber sig på at udarbejde en avlsstrategi hvori der ligger en handleplan der skal
sikre racetypisk hovawater i DK i henhold til racestandarten i forhold til
1) sundhed, 2) mentalitet, 3) brugsegenskab og 4) eksteriør i nævnte rækkefølge.
Vibeke og ut deltog i webinar under DKK omkring avlsstrategier.
Hvorfor alle racer bør have en, hvordan man kan gribe det an, erfaringer osv. Det arbejder
vil vi også gerne lave, og derfor er sygdomsindberetningerne utrolig vigtige fordi de giver
os den data der kan være afsæt for en strategi.

7. Bidrager med relevant information til klubbens medier
Facebook, hjemmeside, klub blad.

Fremtid:
Projekt: gøre pixibogen færdig og udarbejde en avlsstrategi.
Projekt: arrangere en opdrætterdag sammen med kåringsudvalget. Formål at dele erfaringer, gode
ideer, viden osv.

Informeres fra AU til opdrættere, at de skal respekteres at det er et kæmpe arbejde at undersøge
de enkelte hunde, så omvalg er lidt tidskrævende.

