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IDC Kongress 2019, Kincsem Lovaspark, Ungern 

Kongressen startar med ett öppningstal av Mr Hans Wibliahauser.  

26 medlemsländer är närvarande samt två nya länder, Kanada och Albanien, som presenterades av 

sina respektive ordföranden. Dom fick berätta om sina klubbar och varför dom vill bli medlemmar i 

IDC.  

Kanada har idag 126 medlemmar och de flesta av dessa är aktiva och tränar IGP. Kanada benämner i 

dagsläget Dobermann som ”Dobermann Pincher” och blev tillsagda att detta måste ändras och att 

rasen heter Dobermann. Kanada blir godkända på prov i två år och kommer sedan om inga problem 

uppstår bli fullvärdiga medlemmar efter denna tid.  

Albanien har idag ca 200 medlemmar. Deras första Dobermann kom till landet för ca 19 år sedan och 

är alltså en väldigt ny ras i landet. Trots detta har intresset vuxit snabbt och det är många som är 

aktiva och tränar med sina Dobermann. Även Albanien precis som Kanada blir godkända på prov i 

två år.  

Nu är vi alltså 44 medlemsländer i IDC, Turkiet och Skottland blev i år fullvärdiga medlemmar efter 

två års prövotid som flutit på utan problem.  

Information från Dobermannklubben i Brasilien: Sao Paulo klubben blir ersatt av en ny klubb som 

benämns som Brasilien Dobermann klubb. Detta godkänns av IDC kommitteen.  

Kassör Roland Beunekens informerar att nästan alla länder har betalat avgiften för medlemskapet i 

tid så när som på två länder som var något sena och ett land som var mycket sena och har blivit 

varnade att det ska betalas i tid framgent.  

Avelsansvarig Mr Norbert Daube informerar att vi haft en ökning av arrangerande av ZTP, många 

länder har arrangerat fler ZTP än vanligt och även några nya länder har även anordnat sina första 

ZTP. Dock finns det fortfarande en del länder som inte arrangerar ZTP och han nämner Italien och 

Frankrike som exempel. Grunden till ökningen tros givetvis vara att vi strävat mot den nya regeln 

som IDC kommittén lade fram där man vill att alla avelsdjur ska ha ZTP. Han benämner även vikten 

av att alla dokument finns klubben tillhanda senast 6 veckor innan provet ska avhållas, man ber även 

tävlingsansvariga att göra en genomgång av papperna för att säkra att allting finns med innan de 

skickas vidare.  

 År 2018 har 299 hundar genomgått ZTP varav 148 stycken har fått betyget V1A. 

 1281 hundar har gjort vWD test, 298 stycken var bärare 

Beträffande de föreslagna ZTP reglerna som skulle tas i bruk vid årsskiftet 2019/2020 uppstod en het 

diskussion. Många länder ställde sig upp och pratade om detta och varför förutsättningarna inte är 

görbara i deras länder. Vissa länder hänvisade till att dom är mycket små och har inte möjlighet för 

att få ihop tillräckligt med hundar för att lyckas ha prov minst en gång om året, dessutom anser 

många att det blir en stor kostnad att resa till ett annat land för att göra provet. Vissa nämner även 



skaderisken i vår sport som kanske skulle kunna resultera i att ett förövrigt bra avelsdjur tas ut ur 

genpoolen för att den råkat bli skadad innan den hunnit göra ZTP.  

Andra hänvisar till att vi är en liten ras totalt sätt och att man ska ha i åtanke att vår ras även 

dessvärre ofta drabbas av sjukdomar som DCM och menar att vi har inte råd att skära ner genpoolen 

till denna nivån i dagsläget där vi utesluter alla utan ZTP. En representant föreslår att man skulle 

kunna ha krav på att minst ett föräldradjur ska ha ZTP och att det då är tillräckligt om den andra 

föräldern har ett landspecifikt mentaltest som tex Sveriges MH som är mycket omfattande.  

En representant från Norge gör även kommitteen uppmärksam på att i Norge är det inte lagligt att 

anordna ZTP och dom blir då tvingade att resa till ett annat land för att kunna göra provet.  

Detta är ett par exempel på argument mot denna regel som togs upp, flera länder talade och 

diskussionen pågick under en lång tid. Det togs sedan en paus så att kommitteen kunde överlägga. 

Efter pausen meddelades det att deras förslag var att förlänga tiden till 2021 och att istället för 

ursprungsförslaget som var att 2020 ska alla föräldradjur ha ZTP och att avkommor där inte båda 

föräldrarna hade ZTP skulle alltså då inte kunna få lov till att göra provet, lade man fram förslaget att 

valpar födda efter 2021-12-31 ska ha föräldrar som har ZTP. Detta godtogs inte av medlemsländerna 

och det hela slutade i att man informerar att ALLA länder ska skicka in ett skriftligt förslag till 

kommitteen som dom ska gå igenom och till nästa år ska frågan tas upp igen och ett beslut ska då 

fattas.  

Danmark tog upp sin fråga från föregående år angående färgindelning på utställningar. 

Representanten från Danmark frågade förra året angående reglerna eftersom det skiljer sig från land 

till land och menar att vi borde följa en FCI standard. Kommitteen har tagit upp denna fråga med FCI 

men ännu inte fått något svar på det. Anledningen till frågan är att i de länder färgerna är indelade 

delas ett CERT ut per färg på utställning och Danmark önskar att det även kan göras i Danmark.  

Danmark tar även upp en exteriörfråga angående svansen på hundarna, man undrar hur domarna 

ställer sig till ”grissvans” som vi numera ser mer och mer när kuperingen ut i Europa minskat och vi 

kan se vad som dolt sig bakom kuperingarna. Kommitteen menar att detta är en effekt av 

förändringen som tagits och dom kommer inte att döma ner på det ett par generationer fram. 

Problemet är att allround domare inte alltid är informerade och kanske inte delar kommitténs 

uppfattning om detta, man ber om att från DVs sida skicka ut en skrivelse till FCI länder men detta 

slås ned och kommer inte att göras.   

Kommitteen informerar om att det som känt förra året uppstod en incident på utställningsplatsen i 

Slovakien där en deltagare handlade fullkomligt oacceptabelt, detta resulterade i att personen i 

fråga fick bli bortförd från platsen av polis. Personen blev portad från vidare deltagande på IDC 

events och detta kommer man att hålla fast vid. Allt oacceptabelt beteende kommer att resultera i 

uteslutning från deltagande.  

Kommande år:  

 2020 IDC VM Italien  

 2020 IDC kongress /show Kroatien  

 2021 IDC VM Belgien  



 2021 IDC kongress /show Slovakien 

 2022 IDC VM + IDC kongres/show Holland  

 2023 IDC VM Polen 2023 IDC kongress /show Italien  

 (Anmält intresse, ej godkänt än) 2024 IDC VM + IDC kongress/show Danmark  
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