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

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde
Mødedato:

Lørdag d. 18. januar 2020

Mødested:

Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens

Deltagere:

Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget, redaktionen, Bestyrelsen

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 2019
b.
Udstillinger i 2020
c.
Budget ønsker for 2020

3.

Kåringsudvalg
i.
aktiviteter 2020
Fyn (25/26 april, Tanjas hunde 9 stk)
Sjælland
Fyn/Jylland efterår
ii.
afvikling/afholdelse af beskrivelser
iii.
Mentalbeskrivelserne fremover
iv.
budget kåringsudvalg

3A

AU

3B

Info fra arbejdsgruppen omkr. arbejdet med at opdatere kåringsreglementet

4.

Medlemsudvalget

5.

Redaktionen
Hvad gør vi nu, hvor der mangler en redaktør

6.

Brugshundeudvalget
a Arrangementer
Sjælland 1. februar Rundering
Fyn 13. juni brugsprøver
Fyn 8/9 august - brugsprøver
b budget 20
IHF 2021

7.
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Deltagere: Peter, Tanja, Joy, Andreas, Lotte, Vibeke, Niels, Katharina, Michael, Sarah, Steen
Pkt. 2

Udstillingsudvalget
a. Evaluering af 2019
2 udstillinger afholdt. Der var nogenlunde samme antal deltagere.
Vi har afviklet vandrepokaler, og uddeler i stedet for små erindringsgaver/præmier.
Hvis andre har kendskab til spændende effekter til præmier, vil udvalget gerne have besked
b. Udstillinger i 2020
Første udstilling er 25. maj, med dommer fra Tyskland, Ringsekretær Lars Møller
Anden udstilling er lørdag d. 5. september, afholdes sandsynligt ved Roskilde Vikingemuseum.
Årsagen til at flytte udstillingen er, at placeringerne på Store Hestedag er blevet dårligere år efter
år.
Snak omk. placering af udstilling samme dato som Store Hestedag.
Udvalget vil gerne prøve at fastholde udstillingsdage
Snak omk. placering af udstilling i maj, hvor der er konfirmationer.
I år er udstillingen flyttet til maj, fordi vi ikke kunne få arealet ved Madsby parken.

Pkt. 3

Kåringsudvalg
Fyn: 25/26 april (DKK MB)
Teamleder: Michael Lambertsen
Beskrivere: Louise Holm, Andreas Petersen, Sarah Nielsen
Sted: DCH Nordfyn, Søndersø
Tanjas hunde 9 stk (forhåndstilmeldt)
Sjælland: 26/27 september (DKK og udvidet MB) Tusenæs
Teamleder: Torben Nielsen
Beskrivere: Sarah Nielsen, Andreas Petersen, (evt. Niels Møller fig./den udvidede)
Lotte melder tilbage i uge 5 med endelig bekræftelse af navne.
De hunde, der ønsker en udvidet mentalbeskrivelse, skal tage til Sjælland.

Pkt. 4

AU
2019
Der er udarbejdet en liste over avlskårede han-hunde.
Den bliver fremover som minimum opdateret efter udvidet mentalbeskrivelse.
På hjemmesiden er der 2 lister med avlskårede han-hunde - en kun med navn og en liste med
billede og andre info.
Alle Han-hunde som er på listen med foto, er sendt til IHF databasen.
Systemet med at indberette sygdomme og død, fungere rigtig fint.
Samtidig er udvalget ved at udarbejde en sygdomsregistrering.
Alle oplysninger bliver gemt på dropbox, således at det hele tiden er gemt.
7 henvendelser af danske tæver.
4 beregninger på udenlandske sygdomsdata til danske hanner.
Udvalget prøver at få brugt de avlskårede hanner, som er i DK
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Deltaget i IHF møde i september, hvor der i sidste blad var en kort orientering.
Til IHF-møderne bliver de forskellige medlemslandes mentalbeskrivelser gennemgået.
Tyskland er meget utilfredse med indberetningen til Sygdomsdatabasen, og har truet med at lukke
den. Når en hund skal oprettes i databasen, skal hundens info sendes til Tyskland, som herefter
opretter hunden
RZV har deres egen database, som vi vil forsøge at få adgang til, men kun til de sygdomsmæssige
oplysninger.
Det er rigtig vigtigt, at klubben er repræsenteret ved IHF, hvor der skabes et netværk mellem de
enkelte landes avlsudvalg.
Avlsudvalget arbejder med en ide om at oprette et mentorudvalg, som kan hjælpe kommende nye
opdrættere.
Udvalget laver en liste og arbejder videre med ideen
Omk. liste med hvalpe, er der tilbud om Kuldbesigtigelse og hvalpetest.
Kuldbesigtigelse var en eksteriør-besigtigelse – men er ikke brugt så meget.
Katharina foreslog, at det bliver en del af hvalpetesterens opgave.
Niels foreslår, at det skal stå i forbindelse med ønske om en mentorordning, hvor man kan ønske
et besøg af mentor.
Fremtid:
projekt: arrangere en opdrætterdag
Der skal informeres tydeligt, at når opdrættere leder efter avlshanner, at de skal respekteres at
det er et kæmpe arbejde med at undersøge de enkelte hunde.
Der arbejdes på at udarbejde en avlsstrategi, men det er et kæmpe arbejde.
Man kunne kikke nærmere på nabolandenes strategier, men der er stor forskel på de enkelte
klubbers holdning/strategi.
Hvalpetesterne bliver fremover opdelt i A og B testere. B-tester er under uddannelse.
PKt. 4b

Info fra arbejdsgruppen omkr. arbejdet med at opdatere kåringsreglementet
Michael gennemgik oplægget fra arbejdsgruppen.
Forventes at kunne fremlægges til beslutning i 2021.
Udvalget arbejder på en arbejdsweekend, hvor der er tid til at ordentlig debat.
Michael har fremsendt første forslag til ændringer af kåringsvedtægter. Der må gerne
kommenteres op dette og sendes retur til Michael.
Hvert udvalg gennemgår de sider på hjemmesiden, som omhandler deres ansvarsområde, og
melde ændringer tilbage til Steen.

Pkt. 5

Medlemsudvalget
Medlemstal 173 (sidste års medlemstal - udmeldinger).
Vigtigt at informere, hvorfor skal være medlem.
Hvad er gevinsten for at være medlem.
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Pkt. 6

Over 10 år er der registreret 400 hovawarter i Danmark inkl. importer.
Iflg: Dansk hunderegister er der i Danmark 935 hovawarter, levende, ikke afmeldte døde og
hovawart lignende hunde.
Brugshundeudvalg
Sjælland - Kursus
1. februar – Runderingskursus.
Er udsolgt. Stor interesse. Prøver at afholde noget lign. i Jylland.
Ud fra kommentar fra deltagerne, så er det folk, som ikke laver så meget med hund, men synes
det lyder spændende.
Der er tilmeldt hunde fra 6 mdr. til 9 år.
Brugsprøver:
Fyn: 13. juni brugsprøver
Fyn: 8/9 august – brugsprøver
Fælles DM – afholdes d. 4-6 september i Varde. (samme dato som udstilling i Roskilde) Lotte
undersøger om datoen kan flyttes i forhold til udstillingen.
Der arbejdes på, at der skal være mulighed for flere sporprøver.
Der skal findes præmier. Problem at finde det rigtige antal/billigste pris.
Der skal være tid fra sidste tilmelding til at bestille præmier.
Tina K er ved at planlægge spordag på Jylland, Fyn og Sjælland
Redaktionen
Hvad gør vi nu, hvor der mangler en redaktør
Er DHK en lukket klub, hvor det er svært at følge sig hjemme/komme ind i ”varmen”?
Forslag at kontakte Ruth og Jette? - Steen ringer
Tanja vil prøve at kontakte sine hvalpekøbere.
Snak om værdien af at sende bladet ud.

IHF 2021:
Dommer til IHF er ikke endeligt.
Der er lavet en forespørgsel til Kirsten Wesche, men ikke en endelig tilbagemelding.
Til næste IHF møde, kontakter vi nogle af de dommere, som vil deltage i IHF 2021.
Andreas forventer at vi kan spise på oldtidsmuseet, hvor der igen kommer restaurant.
Der skal være program klar i start 2021, men der skal være en videopræsentation til IHF mødet
2020.
Regnskab
Niels har udsendt regnskab til bestyrelsen.
Udgifterne til de enkelte udvalg er nogen lunde konstant.
Regnskab 2019 har et lille underskud, men det er på pga. den afholdte jubilæumsfest.
HUSK at indsende udgiftsbilag sammen med foto af underskrevet bilag. Der skal være en
forklaring på udgiften på bilaget (eller på en mail).
Som det er nu, så er der ikke brug for at lave budget for året.
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Der er en fin balance i forhold til udgifter/indtægter.
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Referent
Steen
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