
Zpráva ze zasedání IHF

Zasedání členských zemí IHF se konalo v Norsku ve dnech 6.9.-8.9.2013, tohoto zasedání za 
Hovawart klub ČR se zúčastnily Blanka Brázdová a Šárka Slezáková. 

Závěry ze zasedání 6.9. 2013:
 
Nebyl přijat návrh Rakouska o zadávání res. čekatele šampiona IHF.

Zahraniční krytí bude probíhat podle dohodnutých pravidel, pokud ne, možný
postih není reálný.

Nebude asistentka prezidenta.

Návrh na vedení zasedání IHF  hostitelskou zemí nemá jednoznačný závěr.

K požadavku na povinné oční vyšetření nebyl přijat žádný závěr.

Hlášení o závažných onemocněních e-mailem není nutné, provádí se on-line.

Na novém  webu  IHF jsou odkazy na weby členských zemí, jednotlivé země budou své weby 
aktualizovat.

Každá fena před povolením krytí by měla absolvovat povahový test (kromě Śvédska a Norska).

Zvýšení členských příspěvku na 0,40 EUR / za člena.

Mistrovství IHF dle IPO 3 se bude konat 2015 v Německu, RZV bude vše hradit, předpoklad 
30 psů,,každá země může nominovat min.2 závodníky, max.5. V případě volných míst bude 
otevřena IPO2 resp. IPO1.

Příští zasedání IHF 2014 bude v Německu, 2015 je navržena Itálie, na 2016 projevili  Češi a Slováci
zájem o společné zasedání a zároveň uspořádání 1. světové výstavy.

Závěry zasedání komise pro chov 7.9.2013

Příspěvek Rakouska: krycí psi mohou být evidováni v rámci IHF jen v jedné zemi
(to platí pro všechny chovné jedince v ČR).

Zpráva Holandska: Zástupce Holandska informoval o chovu ve své zemi, počtu štěňat, situaci v 
klubu. Diskuse proběhla na téma malého povědomí budoucích majitelů hovawartů, že hovawart je 
pracovní plemeno.

Zpráva ČR: Zástupce ČR prezentoval chov ČR, odchovaná štěňata, využití plemeníků, historii 
chovu a problémy exteriéru, zdraví a povahy. Ostatní účastníci se zajímali o náš svod mladých a 
DNA. Tápio Eerola  při diskuzi o problémech s povahami hovawartů nejen v ČR upozornil na 
nebezpečí spojení labilních fen s IPO-psy. Toto označil jako daleko nebezpečnější než naopak a 
zdůraznil nutnost chovat na povahově vyrovnaných fenách, pokud je snaha povahy zlepšit. 
Němci a Finové požádali o písemnou zprávu o odběrech DNA.



Další země pak již jen informovaly o zvláštnostech chovu a nemocech.

Paní Siegrid Darting-Entenmann informovala o výzkumu degenerativní myelopathie (DM), Gentest
není věrohodný, i NN měl DM. (aktuální zpráva o feně z HZD, u které byl gentest N/N a 
prokazatelně byla diagnostikována DM).
Z těchto důvodů selekce v chovu dle gentestu je velmi nebezpečná, vede k riziku vyřazení 
kvalitních jedinců z chovu, stejně tak jako tomu bylo v případě jaterního shuntu.
Pan Tapio Eerola upozornil , že většina onemocnění je polygenní, gentesty jsou velmi nebezpečné, 
chovatelé pak přehnaně reagují a mnoho dobrých psů se vyřazuje z chovu.

IHF má databázi nemocí, přístup pro HPCH online, paní Darting-Entenmann nabízí školení.

Příští rok prezentace chovu – Německo.

Neděle 8.9.2013
Proběhla klubová výstava norského hovawart klubu, vystaveno bylo asi kolem 40 jedinců, 
exteriérově horší než u nás, na některých byla známka nervozity stejně jako u nás.


