International Dobermann Klub IDC Kongress Tapioszentmarton Ungarn 8. september 2017 - kl.10
Referat:
1. IDC kongres åbning og velkomst kl.10.10
Præsident Hr. Wiblishauser åbnede mødet ved at byde alle deltagere velkommen hvor han
udtrykte stor taknemmelighed for deltagelse på kongressen. Der blev rettet en særlig tak
til Dobermann - Club Ungarn under ledelse af Præsident Hr. Tamas Dohoczki for
gæstfriheden og organisationens gennemførelse af IDC kongres og IDC Siegerschau 2017.
IDC – præsident Hr. Wiblishauser rettede en stor tak til det samlede team. Ligeledes
takkede IDC- præsidenten Præsident for A.I.A.D. Hr. Dr. Polifrone og hans samlede team
for deres store indsats ved de storslåede IDC dage 2016 i Italien, der blev organiseret og
gennemført under svære betingelser, overskygget af uforglemmelige Dr. Pezzanos
pludselige død. Sluttelig blev der afholdt et minuts stilhed til ære for afdøde.
2. Gennemgang af de repræsenterede lande og stemmeberettigede deltagere.
Hr. Beunekens oplæser de repræsenterede landes medlemmer, der har skrevet på listen.
Det oplyses, at 22 medlemslande har stemmeret. Ydermere henvises til, at fra 2018, er der
kun dem der har tilmeldt sig rettidig inden tidsfristens udløb, der er stemmeberettigede.
Til kongressen er det tilladt med en ledsager pr. tilmeldt delegere (i henhold til
tilmeldelsen).
3. Referat IDC 2016 i Italien
Referat af IDC Kongressen 2016 i Italien blev sendt til alle medlemslande pr. mail og
enstemmig godkendt uden anmærkninger.
4. Sekretariat Hr. Roland Beunekens
4.1 medlems-/deltagelsesformular Kasseberetning / IDC- Finanser
I 2016 blev Fru Gaia Santangelo ansat af IDC som sekretær. Hr. Beunekens berettede at
ansættelsesforholdet ophørte efter kort tid. Hr. Beunekens har overtaget det
tidskrævende job. Han har gentagende gange bedt om at få de opdaterede medlemslister
retur.
4.2 Mail adresser
Nogle lande beklager sig over at de ikke har modtaget mail, men omvendt har man ikke
gjort sig den ulejlighed at opdatere systemet med relevante mail-adresser etc, når der sker
ændringer. Hr. Beunekens anmoder om at kontakte ham direkte med ønsker og klager, i
stedet for og gå omveje gennem flere personer. Dataene vil blive indtastet på IDC’s
hjemmeside og bør kontrolleres af medlemmerne. Ved ændring af data bliver de rettet
straks.

5. Kasseraport/IDC- regenskab Hr. Roland Beunekens
5.1 Hr. Beunekens oplæste årsregnskabet. IDC- Präsidium godkendte årsregnskab enstemmigt.
Hr. Beunekens appellerede medlemslandene at betale kontingent rettidigt senest den 1. Maj
indeværende år.
Det blev besluttet for at sikre starten for WM -deltagere. Tilsyneladende er der nogle lande der
ikke gennemfører det.
5.2 Udestående ved kongressens begyndelse 2017: Grækenland, Rusland, Cypern (Rusland har
efter kongressen). I IDC- præsidium blev det enstemmig besluttet, hvis kontingent ikke er betalt
punktlig træder flg. i kraft:
1. Der udsendes der ingen orientering om ZTP til det berørte land.
2. Der kan ikke gives starttilladelse til IDC verdensmesterskab for deltagere fra det berørte land.
5.3 Hr. Beunekens mindede nok engang på at de IDC medlemslande som afholder IDC
verdensmesterskab, IDC- kongres og IDC Siegerschau, kan modtage en bonus på 500€, såfremt alle
de organisatoriske krav er opfyldt.
6. IDC medlemskab
6.1 Nye medlemsansøgninger Skotland, Aserbajdsjan, Tyrkiet.
Hr. Beunekens bekendtgør at de afgående medlemmer Polen, Slovenien, Holland 2, efter udløb af
fristen på 2 år allerede i 2016 enstemmig er udmeldt som IDC medlemmer. Desværre mangler
denne oplysning i protokollen/referatet for 2016. Der ligger tre ansøgninger om optagelse som IDC
medlemslande. Alle ansøgerlande er repræsenteret ved deres lands præsidenter, hvis de
delegerede er repræsenteret beder Hr. Beunekens om at de præsenterer sig.

1. Skotland
Delegerede Mrs. Lynn Glass berettede om udviklingen af Dobermann - klubben i Skotland.
Selvfølgelig må man følge regler og beslutninger og standard vedr. Dobermann opdræt.
2. Aserbajdsjan
Til stede er præsidenten for Dobermann – klubben Aserbajdsjan, Hr. Dr. Agabeyli Zaur.
Han berettede om starten og udviklingen af Dobermann klub i Aserbajdsjan. Også han
forsikrede at de vil overholde reglerne og beslutninger såvel som disciplinerne og avls
egnethedsprøver /ZTP for at følge Dobermann avls standarden.
3. Tyrkiet

Som tredje ansøger forsikrer præsidenten for den tyrkiske Dobermann - klub, Hr. Seref at
også Tyrkiet vil indordne sig under de regler og beslutninger der tages, ligeså prøven for
avlsgodkendelse samt anerkende og følge Dobermann – avlsstandarden. Præsentationen
blev belønnet med klapsalver.
Hr. Beunekens forklarede at nye tilmeldte ifølge IDC- vedtægter i 2 år er på venteliste til
fuldgyldigt medlemskab. Efter 2 år vil der blive stemt om fuldt fuldgyldigt medlemskab,
såfremt der er en personlig repræsentant tilstedet. Derudover modtager disse lande den
særlige tilladelse til en såkaldt. ”Starter- ZTP” indtil 2022. Herefter bortfalder påvisning af
”HD” hos forælder dyrene, for den deltagende hund. (se ZTP- ordning) Derefter gælder den
fuldstændige ZTP- ordning. Han beder de delegerende om at stemme. Valget bliver.
1. Skotland foreløbig optagelse enstemmig (uden forbehold)
2. Azerbaijan foreløbig optagelse enstemmig (uden forbehold)
3. Tyrkiet foreløbig optagelse enstemmig (uden forbehold)
Præsident takker IDC medlemslandene og byder de 3 nye medlemslande hjertelig
velkommen og ønsker dem held og lykke med medlemskabet.
6.2 udelukkelse: Sydafrika, ingen betaling 2015/2016/2017
Hr. Wiblishauser beklager sammen med det samlede präsidium dybt, eksklusionen af
Sydafrika fra IDC under disse omstændigheder. Særlig i betragtning af den store indsats af
den afdøde IDC sekretærs og præsident for Dobermann klub Sydafrika, Helmut
Redtenbacher.
7. Årsberetning IDC- Præsident- Hans Wiblishauser
8. Årsberetning IDC- Avls formand Norbert Daube
9. Årsberetning IDC- formand for uddannelse og præstation
10. Forslag og andre punkter
10.1 Letland anmoder om ret til at kupere hunde til IDC udstillinger indtil 2024. Denne
anmodning fik ingen tilslutning. Den tilsendte begrundelse bliver oplæst af Hr.
Wiblishauser of er vedlagt referatet.
10.2 Finland berettede omkring en DCM- undersøgelse af finske hunde og uddelte
statistisk materiale. Hr. Wiblishauser spørger de delegerede om resultaterne i den angivne
undersøgelse er valider bar. De delegerede svarede, at undersøgelsen bestod af spørgsmål
til hundeejere på internettet uden verificerbare beviser eller resultater.
10.3 Hr. Wiblishauser forklarer at det giver svære betingelser der er for udstillings- og
brugshundeprøve arrangørerne, når tilmeldingerne kommer meget forsinkede. Tidligere

drøftelse af dette har desværre ikke givet forbedringer. Han beder om afstemning om
følgende tiltag: at tilmeldingsgebyret bliver fordoblet, hvis gebyret ikke er betalt til 2.
sluttermin (Kl.24). F.eks. 1. sidste tilmelding 01.01.gebyr € 50,00 pr. hund
2. sidste tilmelding 15.01 gebyr € 70,00 pr. hund
for sen tilmelding € 140,00 pr. hund
(organiserings udvalget kan beslutte og afvise sene registreringer)
Afstemning: vedtaget enstemmigt
10.4 Hr. Wiblishauser beder Hr. Becht om at forklare deltagerbetingelserne for ZTP.
Pr. 01.01.2018 skal deltagere fremvise deres BH (Begleit Hundeprüfung) kort fra
hjemlandet (officiel adresse) det land hvor ejeren er bosat. Ligeværdige prøver (f.eks. TAN
fra Frankrig eller også en IPO) er ikke mere anerkendt og kan ikke erstatte BH prøve i
henhold til FCI- Prøveordning.
10.5- Hr. Daube: Fra 1. januar 2020 vil kun hunde hvis forældre har en tysk ZTP kunne stille
til ZTP prøve. Et HD bevis fra forældrene er ikke mere nok. For nye tilkomne IDC –
medlemmer får Starter ZTP gælder en overgangsordning på 5. år, til senest 31.12.2022.
10.6 Hr. Daube forklarer ændringerne og tilgangen til HD evalueringen:
NYT: Med øjeblikkelig virkning:
Krav om HD formular:
DV-Zucht- und Leistungsbuchstelle, Feldkirchener Str. 10, D-85551 Kirschheim
Røntgenbilleder (kan kun oploades af dyrlægen på internetportal) - i rubrik:
Racevalg
Dobermann Verein
Dobermann-Verein e.V./ Silke Viefhus (undersøg status)
Vurdering sker først efter betaling af HD gebyr
(angiv hundens navn ved betaling) resultatet vil blive sendt til ejeren
NYT: Med øjeblikkelig virkning
HD undersøgelsesresultatet sendes til:
DV-Zucht- und Leistungsbuchstelle, Feldkirchener Str. 10, D-85551
Kirchheim Billeder på CD bliver ikke godkendt
Alle oplysninger om HD-evalueringer findes på IDC's hjemmeside på:
www.idc-dobermann.com
Mr. Daube beder præsidenterne eller deres delegerede om at offentliggøre disse oplysninger i alle
medlemslandene

11. Bestemmelse af afholdelses steder for IDC- begivenheder
Meddelelser fra af arrangører/revisorer/ kontaktpersoner
11.1 IDC 2018- IDC WM

04.til 06.Maj 2018

Slovakiet

11.2 IDC-Kongres/show

07. til 09. September 2018

Slovakiet

11.3 IDC 2019-IDC WM+IDC-Kongres/show: (termin følger på IDC-2018)

Ungarn

11.4 IDC 2020- IDC WM

(Termin følger)

Italien

IDC- Kongres/show:

(Termin følger)

Kroatien

11.5- IDC 2021-IDC WM

(ingen ansøgning)

IDC-kongres/show

(Termin følger)

11.6- IDC 2022-IDC WM

(Termin følger)

11.7 IDC-kongres/show:

Slovakiet
Holland
Holland

12. Diverse:
Der var ikke yderligere forslag eller emner til diskussion.

13. Afslutning af IDC præsidenten
Hr. Wiblishauser takker for deltagelse ved denne IDC - Kongres. Han udtrykte også stor glæde over
tilslutningen af nye Dobermann venner, og over at kunne byde nye medlemslande velkommen.
Han takkede de medlemmer der var rejst langt for at være med og alle deltagerne for vellykkede
og uforglemmelige IDC - dage 2017.
Værten Hr. Dohoczki takkede de fremmødte for deltagelse i IDC- kongressen.
KL.13. blev IDC- kongressen afsluttet.
IDC sekretær Roland Beunekens
Den 03/10 2017

Lande repræsenteret med stemmeret:
Belgien: Roland Beunekens.
Kroatien: Miroslav Bedekovic.
Tjekkisk MDSK: Jan Ruzicka
Danmark: Søren Hansen.
Deutschland: Hans Wiblishauser.
England: Michael Mc Cann.
Estland: Kaidi Juurik, Olev Juurik.
Finland: Mervi Ihantola.
Holland DVIN: Han Van der Zwan.
Holland SDN: Albert Verhoef, Tanja Ingels.
Ungarn: Tamas Dohoczki.
Indonisia: William Soedharman.
Israel: Jossi Grados.
Italia: Attilio Polifrone.
Letland: Andresj Petrovskis.
Litauen: Andreis Cecys.
Mexico: Thorsten Chutz.
Norge: Lisbeth og Trond Er Karlsen.
Polen: Joanna Kusmierik.
Slovenien: Simon Baranja.
Slovakiet: Wolfgang Freyer.
Sverige: Marie Carpenter.
Tilstedeværende men ingen stemmeret:

Rusland: IDC gebyr betalt efter kongres.
Aserbajdsjan, Scotland og Tyrkiet, nye medlemmer som endnu ikke er fuldgyldige

