Wactelhundegruppen DK
Årsmøde 2013 (16/2-2014)

Årsmøde 2014 blev afholdt søndag den 16.febuar 2014 kl. 10.00 på Roslev Trælasts Skovkantine,
Viskum Skovvej 14, 8830 Tjele.
Som traditionen byder startede mødet 9.30 med rundstykker og løgnhistorier, her var alle meget på
mærkerne.
DAGSORDEN JVF. ARBEJDSGRUNDLAGET:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fungerende formand aflægger beretning.
3. Kort fra udvalgene.
4. Kassererens beretning og godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Valg af bestyrelse:
Ole Lund og Svend Lassen er på valg.
6. Valg af suppleant. Poul genopstiller som suppleant.
7. indkomne forslag
8. Eventuelt.

Referat.
Deltagere:
I alt 13
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Torben Thomsen som dirigent og Ole Nielsen som referent.
Begge blev valgt.
2. Formandens beretning.
Formanden bød velkommen til årsmødet 2014
Årsmøde 2013 blev afholdt hos Mikkel den 17 marts 2013, super sted, tak til Mikkel
for at lægge lokaler til.
Der mødte 13 stk. op 2 udeblev på grund af problemer med bil
Dagen startede med rundstykker derefter årsmødet.
Ud gik John Silkjær og Torsten Nørgård, ind kom Jesper Nygård i bestyrelsen og Poul
Gregersen suppleant. Velkommen og håber i har syntes om at være i bestyrelsen.
Årsmødet foregik i en god stemning og rimelig enighed, så det tegner lyst for
fremtiden for vores Watchelhunde i Danmark.
Vi sluttede af med at grille, en måde som vi nok fortsætter med.
En stor tak til dem som stiller lokaler eller terræn til i 2013, og 2014 er startet godt,
det Mikkel som ligger lokaler til, Henrik som ligger terræn til og Niels som ligger
terræn til, uden dem ville det være svært at afholde møder og træning. (tak for det
og vi håber at vi kan fortsætte med at benytte os af jer)
Den 25-03-2013 inviterede vi 3 unghunde til en træningsdag på Mors, hos Henrik, der
var et afbud Bo Nielsen kunne ikke han sad i Sverige, men Poul Gregersen og Aksel
Ostesen kom. Vi startede med rundstykker hos Poul, Henrik havde travlt så ud gik
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det, der var mange harer og også rådyr, så de 2 hunde hyggede sig, det gik godt med
begge hunde 2 hunde som begge vil lave en god prøve hvis ikke de er møj uheldige.
Unghundeprøver april 2013.
Bo Nielsen og Poul Gregersen har 6 april været til JP i Treia, Slesvig-Holsten.
Begge bestod med henholdsvis 79 og 98 points og 3. præmie.
Begge havde problemer med harefagene, hvor pointene ikke just var prangende.
Tillykke alligevel!!
Den 04-04-2013 havde vi det første bestyrelsesmøde, hvor vi havde konstituering af
bestyrelse, resultatet blev.
Formand Ole Lund
Kasserer Søren Clausen
Avl og hvalpeformidling Svend Lassen og Poul Gregersen
Aktivitet, træning og prøver Ole Lund og Jesper Nygård og Ole Nielsen
Information og Hjemmeside Søren Clausen Og Ole Lund
Støverhundegruppe Søren Clausen Og Jesper Nygård.
Den 27/4 havde vi træningsdag i Tolne til Epb prøven, vi var 4 hunde og fører som
deltog, der blev trænet i de fleste discipliner, vi manglede kun støver og vand. En
super god dag hvor alle fik lidt med videre.
Jesper havde 2 træningsdage i samarbejde med Niels Pedersen som han selv vil
fortælle om. Men tak til Niels for at han stiller op for Klubben.
EPB
PRØVEDELTAGELSE OG -RESULTATER.
Henrik Jensen, Niels Risager, Jakob Andersen, Poul Gregersen, Allan Pedersen og Per
Borup deltog over 3 omgange i EPB prøver i Slesvig Holsten. Søren Clausen og Jesper
Nyborg sluttede af i Meklenborg-Forpommeren. 8 i alt.
Resultaterne som følger:
Poul Gregersen med Newa vom Räberspring 2.præmie
Per Borup med Tiara vom Rottenbach
3. præmie
Henrik Jensen med Boss vom Wienberg
3. præmie
Jesper Nyborg med Recker vom Heidewald
uden præmie
Søren Clausen med Xandra von der Tanzlaube 3. præmie
Niels Risager med Arn vom Palleshof
uden præmie
Allan Pedersen
uden præmie
Jakob H. Andersen
uden præmie
6 stk fik det grønne bevis, så de må jage i Tyskland

95 points
86 points
86 points
78 points
69 points
68 points
??
udgik

PLANER FOR 2014
Vi fortsætter med at hjælpe så godt vi kan de hunde/fører som skal til prøve, der er 2
træningsdage planlagt for unghunde, vi vil lave noget hvor alle kan samles, ud over
hvad støverhunde gruppen laver (super godt)
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Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen og det gode arbejde som bliver lagt i klubben,
nogle mere end andre, men jeg syntes det har været et godt år at sidde i bestyrelsen
for Watchelhunde i Danmark., håber det fortsætter fremover.
3. Kort fra udvalgene.
Prøveudvalg (Ole Lund)
Vi tror at der kommer 8hunde til prøve i år, men det er kun de 4 som er gennem
klubben. Vi stiller med flere hold i SH så de har arrangeret. Manfred er kontakt person
og det går fint med tilmeldingerne.
Avl (Svend Lassen)
Ros til foreningens medlemmer. Dem som selv tager kontakt med forhandlere er gode
til at melde tilbage med hvor og hvad de har købt. Jeg har forsøgt at nedtone min
indblanding så køber og sælger selv laver aftalerne. Det er stadig en stor udfordring
at folk udefra, som køber uden rådgivning, ikke ved hvad det er de køber. Måske skal
det fremgå tydeligere på hjemmesiden at en Wacthelhund primært er en selvstændig
drivende hund.
Der er kommet 8hvalpe til landet, en blanding af skimlede og brune.
Tyskerne er ikke altid vilde med at sende hunde til Danmark, har Per ”mulle” erfaret.
Niels Pedersen har haft problemer med dansk kennel klub som ikke vil godkende den
tysk godkendte (FCI godkendte dommere) hanhund pga. mlg. kryptesid (begge sten i
posen) oplysninger/attest.
Svend har hjulpet med godkendelsen, men det er stadig problematisk ifbm.
registreringen af hvalpene. Vi mangler accept af tyske prøveresultater.
Mikkel: - hvad skal vi med DKK, hvorfor ikke bare tyske hunde i danmark ?
Svend: -hvis tyskerne godkender (fci) skal hundene DKK godkendes.
John Silkær: -det virker som om DKK lægger pression for at det skal foregå gennem
dem.
Niels P: -hvis man vil undgå bøvl, ifht. tyske hanhundes egnethed, skal man betale
avleren for at udarbejde en kryptosidattest.
Niels Pedersen mangler (d.16feb) at sælge 2 handhunde.
Ole Lund: -Halekupering er sjældent et problem, men det er ulovligt og hvis hunden
polti anmeldes kan det give problemer. Til flere prøver i dk skal ejeren skrive under på
at hunden ikke er halekupperet og så gør de ikke mere ud af det.
Niels P: -HP fotograferingerne som er vurderet i DK bliver umiddelbart godkendt i
tyskland.
Torben Thomsen: -stor tak til Svend for hjælpen med formidlingen.
Søren C.: -Aksel Ostesen, med en langtgående hund, og Allan Pedersen, med en
kortgående hund, har byttet hunde og er nu er begge tilfredse med deres hunde.
Aktiviteter og Info(Ole Lund)
Der bliver 2 træningsdage i Nordjylland og der er unghundeprøve d 29/3.
Der arrangeres også flere træningsdage men vi opfordre også til at de lokale grupper
selv arrangere noget. I øjeblikket er der 4 unghunde i nordjylland og niels pedersen
arrangere også noget for sine egne hvalpe i Klosterheden.
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Ale er velkommen til EP-B træningen men det er naturligvis dem der skal til prøve
som prioriteres først.
Vi arrangere en skydning med efterfølgende spisning igen i år det bliver formodentlig
lørdag d. 30august, men det kommer senere i et nyhedsbrev.
Hvis der er andre gode ideer, er de meget velkommen.
Der skal igen lyde en særlig stor tak til dem der hjælper med terræn og lokaler, uden
dette kunne vi ikke afholde træningssamlinger.
Hvis der er nogen der har adgang til gode hareterræner vil vi meget gerne høre om
det, da det altid er en udfordring at finde gode træningsmuligheder med harer.
Støber (Søren Clausen)
En god sæson hvor mange unghunde, som havde været til JP, fik mulighed for at
deltage i tyske bevægelsesjagt og få prøvede hundene i de rette rammer.
Det bliver mere og mere vigtigt med grønt bevis for at kunne deltage i de tyske
jagter, så der skal igen igen lyde en opfordring til at få hunden prøvet, og det er især
fagene støberen, skovarbejde og lydighed som er vigtige i forhold til at komme med.
Vi har minimeret antallet af jagter så vi bedre kan stille med det ønskede antal hunde
på jagterne.
Tilmeldingerne skal foregå inden maj, så det haster med tilmeldingerne. Hvert år er
der kritik af de tidlige tilmeldings frister, men det er desværre vilkårene, og kan ikke
ændres.
Vi satser i år på Altrupin, Hangelsberg og Glasütte som er gode kendte terræner,
datoerne fremgår af den tidligere fremsendte liste.
Ud over de annoncerede jagter er den traditionelle jagt hos Echart Wenslaff i
Budenhagen, Griversholt og Grumsin i november, hvor der er plads til 6mand. Dato
kommer senere.
4. Kassererens beretning.
Regnskabet er ikke revideret der var ikke angivet i referatet fra sidste år hvem der
var valgt.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt med en kassebeholdning på 14.472,5. Valg til bestyrelse.
På valg til bestyrelse:
Begge ønskede brændende at blive genvalgt, så de blev de.
Ole Lund
genvalg
Svend Lassen
genvalg
6. Valg af suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Gregersen.
Poul blev enstemmigt valgt.
Per Borup Andersen havde inden mødet, over for flere af bestyrelsesmedlemmerne,
givet udtryk for, at han gerne ville bidrage med noget mere for foreningen, og ville
især gerne være revisor.
Per blev enstemmig valgt (in absentia)
7. indkommende forslag.
Ingen.
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Evt.
Poul Gregersen takkede for god hjælp til træning og for Sørens store arbejde med at
arrangere alle turene til Tyskland.
Søren Clausen opfordrede alle der anskaffer sig en hund til at melde sig ind i klubben,
så vi ved hvilke hunde der er i landet og så vi kan tilbyde hjælp til træningen. Der skal
også lyde en opfordring til at søge træningsfællesskaber med nogen fra nærområdet
så man kommer mere afsted.
Niels Pedersen opfordrede alle sine købere til at melde sig ind, men nogen kender os
ikke, og andre ønsker det ikke.
Vi skal huske at få tydeliggjort artsbeskrivelsen på hjemmesiden, så det tydeligt
fremgår at det primært er en selvstændig drivende hund. Husk fordele og ulemper.

Som traditionen byder sluttede mødet med en lille anretning,og lidt flere løgnhistorier,
og her lykkedes det at få alle med igen.
Ref. Ole Nielsen
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