Dansk Hovawart Klub
Beretning fra udstillingsudvalget for 2019
Igen et år med 2 gode udstillinger.
Forårsudstilling i Madsbyparken i Fredericia. Forårsudstillingen i Madsbyparken i
Fredericia har haft 36 tilmeldte hunde. Dommer var Jana Svobodova fra Tjekkiet. Vi
har afprøvet en anden ringsekretær, fordi vores ellers trofaste Lars Møller i sidste
øjeblik har meldt afbud. Det har for mange ikke været nogen rar oplevelse… Efter
denne udstilling har vi fået på plads alt det praktiske i forbindelse med gratis
tilmelding af babyer og hvalpe. Det skulle gerne virke i år.
Efterårsudstilling i Roskilde. I Roskilde blev 35 hunde bedømt.
Efterårsudstilling i 2019 er igen blevet afholdt i forbindelse med Store Hestedag.
Denne gang fik vi en rigtig dårlig placering af både vores ring og infostand. Det har
været i den grad utilfredsstillende, at bestyrelsen har truffet en beslutning, om at flytte
næste udstilling på Sjælland til et andet sted. I år bliver det arealer ved
Vikingeskibsmuseum i Roskilde. Vi har prøvet det før og vi håber igen på
interesseret publikum.
Vi har afviklet vandrepokaler og erstattet dem med rosetter til 1. vinder i hver klasse
samt små erindringsgaver. 2019 var det sidste år, hvor vi kunne købe goodie-bags hos
Oliver. Vi vil gerne finde noget andet i stedet for, men det er ikke så nemt med de få
tilmeldinger til udstillinger som vi har.
Udstillinger 2020 var på plads med dommere og ringsekretærer, da corona ramte
Danmark og vi blev nødt til at aflyse forårsudstilling i Fredericia. Vi satser på, at det i
september vil være muligt at afholde udstilling i Roskilde. Vi har fået en
reservedommer fra Tyskland, hvis Annette Gund fra Schweiz skulle blive forhindret
pga. aflyste fly. I 2021 afholder vi forårsudstilling på Sjælland og efterårsudstilling i
Jylland. Den sidste afholdes i forbindelse med IHF- møde i DK. Vi mangler endnu
dommere til 2020.
Under corona-krisen har DKK søsat et projekt, som de har arbejdet på i længere tid:
Online udstillinger. Det går ud på, at man som udstiller sender film optagelser af sin
hund. Dommeren ser film og bedømmer hunde samt skriver kritikker og placerer
hunde i klassen nøjagtig på samme måde, som til en ”ægte” udstilling. Resultaterne af
en online udstilling kan desværre ikke bruges til noget. Med andre ord er det kun
tidsfordriv for sjov. Bestyrelsen har vurderet, at online shows hverken giver
deltagerne det samme ønskede faglige dybde eller sociale indhold. Derfor har
bestyrelsen besluttet, at Dansk Hovawart Klub i den nærmeste tid ikke skal holde
online udstillinger.
Og så en gentagelse fra sidste år: 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, hvor vi
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altid få hjælp uden en forudgående aftale. Efter udstillingen kniber det lidt, for at sige
det mildt… Det er kun 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. Vi er godt brugt sidst på
dagen og derfor ville vi ønske, at vi på forhånd kunne få aftalt med nogle udstillere,
at de bliver til slut og hjælper til. Når det går på skift, bliver ingen medlemmer særlig
belastet af det. Eller?
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