Møtebok IHF
Corsendonk, Belgia 27.09.19 kl 15.00 – 19.30
Marleen Swolfs ønsket alle velkommen til Belgia.
Peter Thome åpnet møte, og gratulerte Belgia med 30 års klubb-jubileum og takket Belgia for
å være vertskap for årets møte. Han gratulerte også Hovawart Klubb Nederland med 60 års
jubileum and Svensk Hovawart Klubb med 40 års jubileum.
Til stedet: England, Nederland, Canada, Belgia, Finland, Sverige, RZV Tyskland, Tsjekkia,
Østerrike, Norge, Danmark, Italia, Frankrike og USA.
Ikke til stedet: Ungarn og Slovakia

Saksliste:
1. Velkomst og åpning
1.1 Innkalling godkjennes
1.2 Opptelling av stemmeberettigete
2. Saksliste
Vedtak: godkjennes
3. Referat fra IHF møte 2018
Vedtak: godkjennes
4. Økonomi – årsregnskap
Vedtak: godkjennes. Det står ca €10.000 på IHF sin konto.
5. Tilskudd for å arrangere aktiviteter: IHF VM i spor, i lydighet og i IPO
De siste årene har det blitt gitt tilskudd €500 til spor og IPO, og €250 til lydighet.
Vedtak: I 2020, 2021 og 2022 gis det €500 tilskudd for hvert VM. I 2021 tas saken
opp igjen.
6. Tilskudd for å arrangere IHF møte:
Vedtak: det gis €500 tilskudd til det landet som arrangere IHF møte.
7. Forpliktelse til å sende et referat over det som har skjedd det siste året ved ikke
deltakelse på IHF møte.
Alle land oppfordres til å sende en rapport, ikke bare de som ikke har mulighet til å
være med på møte. Tapio lager et utkast på innholdet.
8. IHF database:
Landene har forskjellige måter å legge inn informasjon inn i databasen. Krysses av i
riktig kategori er ikke det noe problem. Allikevel vil det være mer ryddig å bruke en
måte å innrapportere på. Torsten lager et utkast til neste IHF-møte.

9. Hovawart standard:
Det har vært et møte med dommerne av både RZV og HZD vedrørende standard. Det
var kun formuleringen som det var uenighet om. Det er nå enighet om dette og
forslaget er nå sendt til FCI. Det kan ta flere år å få svar på det.
10. IHF VM i spor 2018 og IHF VM i IPO 2019
Det ble arrangert spor VM i Østerrike i september 2018, 14 hundene startet. Flott og
velorganisert arrangement. Vinneren ble en finsk hannhund.
IHF VM i IPO 2019 ble avlyst. Kun 4 påmeldte hunder, alle fra RZV.
11. IHF VM i spor
2019 Frankrike 02.-03.11.2019
2020 Tyskland 06.-08.11.2020 i Schwerin
2021 Ungarn (sammen med lydighet og IPO)
12. IHF VM i lydighet og i IPO
2020 Østerrike 1. - 3.5.20
2021 Ungarn
13. IHF møte
2020 Finland
24.-26.09
Tervakoski
2021 Danmark
11.-13.09.
Skærbæk, Jylland
2022 Tyskland
10.-12.06
100 år Hovawart, Fulda –
Hvert land skal skrive noe om sitt avlsarbeid til dette (i løpet av 2019)
2023 Italia
14. Diverse
• I 2022 en egen tittel IHF Vinner BIR/BIM
• Agenda sendes ut 2 måneder før IHF møte
• Referat fra møte sendes ut seinest 4 uker etter møte

Referat
28.09.19
Marion Olsen
IHF representant

