
Dansk Hovawart klub  

 

Ref. Af vidoemøde d. 26. august 2020 

Tilstede: Peter Mortensen, Andreas Petersen, Katharina Gaca, Steen Larsen 

Afbud: Lotte Nielsen, Niels Møller, Laila Eriksson 

Dagsorden:   

Pkt. 1 Udstilling i Roskilde: 

  HUSK at mails til Peter skal sendes på privatmail, petmor@email.dk  

Pkt. 2 IHF – møde 2021 

 

 

Pkt. 1 Katharina har fremsendt punkter til dagsordenen. 
1. Corona regler – gennemgang af DKK-regler (vedhæftet) 

2. Opgaver på dagen – vedhæftet, jeg mangler fotograf og forplejningschef         
3. Time schedule afstemt med dommeren, vi skal overveje om vi ikke skal forlænge 

udstillingen til kl. 16, da vi har 48 tilmeldte hunde!!! 
 
Der er tilmeldt 48 hunde, hvoraf de 11 er hvalpe. 
 
Indskrivning afvikles over 2 omgange, så vi får hvalpe og hanhunde til at møde kl. 09.00 og 
tæver kl. kl. 12.00.  
Der laves et separat område, hvor der er indskrivning. 
 
 
Brev indledes med, at pga rekordstor deltagelse og reglerne for forsamlinger i forhold til 
Coronareglerne, opfordre vi alle til at overholde følgende: 

• Starttid for udstilling af hvalpe og hanhunde er ændret til kl. 9.30 

• Kun hvalpe og hanhunde møder kl. 09.00 

•  Tæver møder kl. 12.00.  

• Følge anvisningerne og vis hensyn til hinanden. 

• Omk. Opsætning af telte, så er det begrænset til 2 sider og der anvises plads på dagen 

• Når man er færdig med klassen, og man ikke skal videre, opfordres folk til at tage hjem 

• Alle udstillere skal bære mundbind i ringen – HUSK at medbringe dette. 
 
Katharina skriver til alle deltagerne på lørdag d. 29/8 
 
Der skal være en udstillingsleder, og det er Helle, som har overordnet ansvar for at holde check 
på antal fremmødte. 
 
Der opsættes en minestrimmel på 70 cm højde yderst, 30x30 m, med 4 åbninger, udstillingsring 
er 20x20. 
Alle undersøger, om de har de hvide, stopper liggende. Ring til Andreas om antal senest i 
morgen d. 27/8. 
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Der sættes spritpumpe op ved hver indgang,  
Andreas køber 10 pumper med sprit. 
Andreas medbringer også mundbind og handsker (dem fra MB). 
 
Andreas køber ekstra ruller med minestrimmel. 
 
Der skal opsættes skilte ved ”indgang” til udstilling, hvor der gøres opmærksom på Corona-
reglerne. Peter laver 4 skilte. 
 
Der skal bruges et ekstra bord. Katharina kan låne et bord. 
 
Der bliver indskrivning i infoteltet (Peter har det med). Billede af ”de 3 hovawarter” sættes op 
ved infotelt.  
Der er afsat et areal på 30x30 m, hvor dommertelt står i nederste venstre hjørne. 
 
 

 Fordeling af opgaver: 
 

• Peter snakker med Claus Hansen om han vil tage billeder. 

• Der er bestilt plads på vandrehjemmet ved siden af pladsen. Der er bestilt morgenmad 
til dommer og mand. 
Peter køber morgenmad i løs vægt. 
Vi tager alle en kaffe med til morgenmaden. 
Peter bestiller nogle sandwich til frokost. 

• Peter vil invitere dommer og mand på kaffe et eller andet sted fredag aften 
 
 

Pkt 2 Andreas informerede om IHF planlægning og priser. Festmiddag bliver i oldtidscenteret. 
Samlet pris med enkeltværelse er kr. 3000,-   
 
Der skal sendes invitation ud i løbet af september. 
 
Forslag om, at klubbens medlemmer kan deltage i festmiddagen. 

 


