
Dansk Hovawart Klub 
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Ref. af bestyrelsemøde d. 23. december 2020  (Video) 

Mødedeltagerne: Niels Møller Christensen, Peter Motensen, Katharina Gaca, Andreas  Petersen, 

Lotte Jensen 

Steen Larsen 

Vibeke Stengaard, Tanja Andersen 

Afbud:, Laila Eriksson 

 

Dagsorden: 

1. henvendelse fra au  

Ad 1 Niels: skal det være DKK´s regler på 22 mdr., og i forhold til vores egne uskrevne regler om 2,5 år, og så er 
det i forhold til medlemmerne, vigtigt at bestyrelsen går foran. I DHK har vi fastlagte regler for AK 
Andreas: Hundene overholder reglerne i forhold til DKK, og i dette tilfælde kan hvalpene ikke komme på 
venteliste. 
Vibeke: Vi har hidtil ønsket og fulgt praksis at hundene er testet og anbefalet at tæven først blev parret når 
den er 2,5 år. Vibeke gennemgik arbejdsgangen for den aktuelle parring. 
Vigtigt at der bliver fastlagt nogle retningslinjer, så vi undgår at ligne situationer i fremtiden. 
 
Det er vigtigt, at vi får fastlagt klare regler for AU. 
 
Peter: Vi har et krav om, at hunden min. Skal være min. 24 mdr. for at få AK. Det kan give misforståelser i 
forhold til andre lande og DKK’s regler. Vil foreslå at vi indfører de samme regler som RZV med 24 mdr.  
 
Vibeke: Med henvisning til at der har været præsesens for, at hunde skulle være 2,5 mdr. kan hvalpene 
ikke komme på hvalpelisten, men fremad bliver ændringerne ændret. 
 
Katharina: Har overholdt de regler, som står skrevet på hjemmesiden, hvor der står at kun den ene har AK 
for at komme på hvalpelisten. Kan ikke reagere på uskrevne regler, og har overholdt. 
 
Tanja: Det kan blive problem i forhold IHF-regler, og vigtigt at der er klare regler i fremtiden, så alle bliver 
behandlet ens i fremtiden. 
 
Niels: Der skal være ordentlighed i DHK, og som det fremgår af fremsendte materiale, så er hunden parret 
3 uger efter henvendelse. 
 
Snak om AU’s opgave, og at det er anbefalinger. 
 
Vibeke: Vigtigt at vi i dag holder fokus på vores sag og ikke tager andre lande ind i diskussionen men afgøre 
den aktuelle sag. 
 
Steen: I henhold til regler for optagelse på hvalpeliste, så fremgår det at AU skal anbefale parringen. 
 
Har alle fremlagt deres holdning? 
 
Niels: er alt i orden i forhold til regler for optagelse, på nær alder – hvad skal begrundelsen være for at give 
dispensation? 
Vibeke: det er de, hanhund har AK. 
 
Af de stemmeberettede i bestyrelsen (Katharina har ikke deltaget i afgørelsen) har efter snak, vedtaget 
følgende:  
Med henvisning til den praksis der har været i en del år i AU om, at AU anbefaler opdrættere, at tæven skal 
være 2½ år ved første parring og at der skal foreligge en anbefaling fra AU for at komme på hvalpelisten, 
har bestyrelsen derfor vedtaget, at kuldet ikke kommer på hvalpelisten. 
 
Desuden skal der i foråret 2021 laves et udkast til regelsæt, som kan diskuteres på generalforsamlingen i 
marts 21. 
 

Ref. Steen 


