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Wactelhundegruppen DK   
Årsmøde 2016 (12/3-2016) 

 
  
Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 
Holstebro 
 
Som traditionen byder startede mødet 9.00 med rundstykker.  
 
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: 
    (Svend Lassen og Ole Lund er på valg) 
6. Valg af suppleant.  
7. indkomne forslag 
8. Eventuelt. 

 

Referat. 

Deltagere: I alt 20 

  
Formanden bød velkommen til årsmødet 2016 

 

1. Valg af dirigent og referent. 
Bestyrelsen foreslog Bjarne Christiansen som dirigent og Ole Nielsen som referent. 

Begge blev valgt. 

 
2. Formandens beretning. 

ÅRSBERETNING 2015 

Velkommen til alle, 2015 startede med årsmøde den 01-03  i Myremalm Plantage ved 

Mikkel Bengtson. 20 stk. var mødt op, det var vi super glade for at der er interesse for 
det vi laver.  Vi havde en god dag hvor meget blev vendt og vi havde indtryk af at alle 

havde en god dag, som vi også håber på i dag. 

 
Søndag den 08-03 havde vi træning til JP i Tårs (nordjylland) Med super godt vejr,  

Poul og undertegnede var tovholder for dagen, der mødte 7 hundefører og hunde op, 

vi startede med rundstykker (på nær Erik Nyboe han kørte rundt ved et andet 
område, vi fandt ham dog) vi startede træningen med at støbe, der blev set godt og 

fornuftig hundearbejde, ved de yngste hunde kunne vi se at førerne godt måtte 

begynde og lade dem arbejde selvstændigt, de søgte meget men ikke i dybden. 

Derefter kom vi til vand, det gik godt med alle ingen havde problemer. Derefter kom 
vi til skud, det gik også godt, jeg skød ca.60m fra hundene for hvis der var nogen som 

blev utrygge var det her vi skulle opdage det og det viste sig også der var en, ellers 

var der ingen som havde problemer, den som var utryg fik lidt at arbejde med men 
det kan også sagtens lade sig gøre men godt den blev fundet. 

Vi sluttede af med at Poul grillede en super god pølse til os, alle gav udtryk for en god 

dag, tak for det. 
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Lørdag den 14-03 havde vi træning til JP på Mors som Henrik og Poul var tovholder 

for, formålet var først at finde harer, til sidst træne vand. 

Vi startede med rundstykker i jagthuset, da der var 9 hunde som var mødt op delte vi 
os i 2 grupper, der var harer til alle, vi så fornuftigt arbejde så det så godt ud til 

prøverne. Derefter trænede vi vand og det gik også godt. Vi sluttede med at Poul 

grillede pølser. 

Tak til Henrik og Poul, for det store arbejde med at finde så meget terræn til dagen, 
alt klappede super dag. 

Den 28-03 havde vi så de første 3 til JP i Treia i Schleswig Holstein, der var mødt 4 

støtte Wachtel venner op, så opbakning var der. De tre som var oppe var  
Erik Nyboe           3p 

Lars Andersen     3p 

Søren Buskbjerg 1p med Bronze  

Stort tillykke til alle, og til Søren er vi glade på klubbens og dine vegne da der bliver 
lagt mærke til om Danskerne og deres hunde kan noget. 

Ca. den 15 april havde vi 4 hunde til JP i Sachsen Anhalt , igen et godt resultat 3 3 

præmie og en 2 præmie. 
Så alt i alt et godt resultat for vores unghunde. 

 

Søndag den 10 maj havde vi træningsdag med henblik på EPB, 6 hunde og fører 
mødte op, Torben og undertegnede var tovholder, der blev trænet i Schweiss spor -  

lydigheds fag  - apportering og slæb. En dag hvor særlig de nye fik indsigt i at træne 

til EPB prøven. 

Træning til EPB prøven foregik på en lidt anden måde end vi plejer, alle blev spurgt 
om deres hund kunne apportere en and og en kanin, hvis ikke blev der ikke lavet 

slæbspor til dem, men trænede apportering og det vil vi fortsætte med, men en 

kraftig appel til hundefører som skal til EPB træn i de lokale hunde klub. 
30 august havde vi fællestræning i Kloster Heden, Jesper og Ole fortæller lidt om 

hvordan det gik. 

I efteråret havde vi 5 hunde til EPB prøve i Slesvig Holstein, Erwin Hagen havde selv 
meldt til og det er også fint, for Erwin gik det rigtigt godt ene 8 tal og et 7, stort 

tillykke de 4 som vi formidlede og ingen navne var noget skidt, alle dumpede en på 

grund af vaccination ikke var ok så han kom slet ikke i gang, ud af de 3 andre var der 

en som bestod det grønne bevis. 
Ikke kun hos de Tyske dommere men også hos os har det givet os lidt at tænke på, vi 

har vendt det lidt frem og tilbage i bestyrelsen og er kommet frem til dette: 

Vi er en hundeklub, og ikke et jagtrejsebureau, Wachtelhunden er en alsidig jagthund 
det medfører at vi hundefører skal have mest muligt ud af vores Wachtelhunde, det 

betyder blandt andet at vores hunde skal kunne apportere før vi kan gå videre til at 

slæbe vildt, og kan de ikke apportere når der er tilmelding til EPB prøven vil vi fraråde 
jer at tilmelde, det samme gælder for de andre discipliner ikke at vi skal være 

perfekte men det skal være således vi ikke spilder dommers tid. Vi kan se at der 

bliver brugt for lidt tid på vores hunde til at vi får en alsidig hund, men fokuserer 

meget på skovjagt.  
Med hensyn til det grønne kort og jagter i Tyskland vil Jesper underrette vores 

retningslinjer.  
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Senere havde vi de 3 hunde som dumpede til prøve i Sachsen Anhalt for at bestå det 

grønne bevis, det er en prøve som ikke foregår i Wachtel hunde regi. Alle  bestod og 

havde en god tur.  
22-02 havde vi bestyrelse møde, inden havde Poul Gregersen ringet og trukket sig 

som kasser af personlige årsager, så på mødet valgte vi Torben Thomsen, på et 

senere tidspunkt havde jeg – Torben – Poul et møde hvor Poul afleverede regnskabet 

til Torben, vi kunne konstatere at Poul var kørt surt i det og ikke havde lavet meget så 
bær over det med Torben han får ikke en nem start. 

 

Beretningen godkendt. 
 

3. Kort fra udvalgene. 

Prøveudvalg (Ole Lund)  

Se formandens beretning 
 

Årets JP prøver afholdes i: 

02-04-2016  Treia Tyskland 
09-04-2016  Haale Tyskland 

16-04-2016  Ribe Danmark 

 
Avl (Ole Lund) 

Der er fin kontakt med interesserede og mange kontakter Svend for at høre om racen. 

Nogen finder ud af at det ikke en den hund de troede det var, og andre får hjælp til at 

finde en hvalp. 
 

Aktiviteter (Jesper og Ole) og Info(Ole Lund) 

Skydetræning i Ulfborg, med efterfølgende hygge hos Jesper, var igen i 2015 en 
succes. 

Træningsdag i Klosterheden, var lidt en blandet fornøjelse da mange af de hunde der 

var med ikke var nået langt nok i træningen og efterfølgende var der også relativ 
mange der dumpede efterfølgende. 

Det er vigtigt at træne især disciplin og apportering hjemme i jagtforeningerne. 

Træningsdagene er mere for at forberede prøveafvikling og få tips til prøven.   

Der bliver mulighed for:  

Haretræning på Mors (JP) 

24marts (skærtorsdag)  
Tilmelding til Henrik Nielsen floravej@live.dk - 40685129. Husk en lang line og 

haglbøssen. 

 
Træning i Nordjylland (JP) 

20marts med stöbern, skud, vand og gennemgang af selve prøven. 

Tilmelding til Ole Lund olelund51@gmail.com - 30900945  

 
Træningsdag til EP og EPB bliver arrangeret i sensommeren, datoer udsendes 

særskilt. 

 
 

mailto:floravej@live.dk
mailto:olelund51@gmail.com
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Støbergruppen (Jesper Nyborg).   

Jagterne i Tyskland 2015/16 forløb fint.  

Interessen for Hangelsberg var meget begrænset, og vi har derfor besluttet, at vi i år 
ikke arrangere ture derned i regi af Wactelhundegruppen DK. Da vi igen i år har fået 

invitation til at deltage i deres jagter, kan vi formidle kontakten hvis der skulle være 

nogen der ønsker at jage i Hangelsberg i den kommende sæson. 

I Alt-Rupin er der igen i år mange jagtmuligheder og datoerne er sendt ud tidligere på 
året. Vær obs. på den korte frist.  

 

Som tidligere år kan unghunde deltage hvis de vil drive selvstændig væk fra tårnet, 
og når de bliver 3år, er det så kun med gyldig tilladelse (min grønt kort) de kan 

deltage i jagterne. 

Vi har tidligere givet udtryk for bestyrelsens holdning og vedhæftede igen 

betingelserne.  
Vi er som udgangspunkt ikke jagtrejse arrangør, men en dommer og avlsforening.  

De jagtmuligheder vi får stillet til rådighed, som forening, har vi valgt at bruge så de 

for unghundene kan bruges som motivation og inspiration til at arbejde med det frie 
søg, og for hundeføreren en motivation til at arbejde med hundene og få dem 

afprøvede ved en egnethedsprøve EP/EPB.    
 
Betingelser for deltagelse i jagterne. 
Vi deltager på jagterne som hundefører, under meget favorable vilkår, og skal derfor levere egnede 
hunde til jagterne. Hundene skal arbejde selvstændig ud fra tårnet, og de skal have været afprøvet på 
prøve, hvor specielt støverarbejdet skal være overbevisende. 

1. For unghunde (under 3år) er det tilstrækkeligt at hunden, har bestået JP. 
2. Hunde over 3år skal have været afprøvet på en EP / EP-B, og som min. have opnået bestået i 

støverarbejde og brugbarhed (ro på post og div. lydighed)  
Hundene kan herefter opnå grøn bevis, som er adgangskravet for at hundene kan anvendes til 
jagt i de Tyske statsskove. 

3. Hvis hunde over 3år er afprøvet kun med henblik på at opnå grøn kort, er dette også 
adgangsgivende til jagterne.  
Da vi er en dommer og avlsforening, med det formål at få flest mulige hunde afprøvet, har vi 
valgt at belønne de hunde der er afprøvet, og har opnået min en 3præmie, ved at prioriter dem 
først, hvis der skulle være jagter hvor der ikke er pladser nok.  

 

Spørgsmål/kommentarer: 

Jan Erik Løvgren: Jagterne bør være et middel til motivation ikke en belønning. 
  

4. Kassererens beretning. 

Vores kasser Poul har desværre, af personlige årsager, trukket sig som kasser og vi 
har derfor ikke fået udarbejdet et regnskab for 2015. 

Torben Thomsen har sagt ja til at overtage kasser jobbet, og kan oplyse at kasse 

beholdningen er på 23.633,- som indestående på konto i jyske Sparekasse og en 

kontant beholdning på 1.404,-  
I for hold til kontoudtog og bilag er der ikke umiddelbart noget der tyder på at der 

skulle mangle noget. 

 
Forklaringen/beretning godkendt  
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5. Valg til bestyrelse. 
 

 

 

På valg til bestyrelse er Ole Lund og Svend Lassen 
Begge to blev genvalgt. 

 

Formand   Ole Lund 
Administration og kasserer Torben Thomsen 

Aktiviteter, træning og prøver   Ole Lund, Ole Nielsen og Jesper Nyborg 

Avl og hvalpeformidling Svend Lassen 

Info, kommunikation, hjemmeside Ole Lund 
Referent og sekretær.  Ole Nielsen 

Støverhundegruppe.  Jesper Nyborg og Ole Nielsen 

 
6. Valg af suppleant 

Bjarne Christiansen blev foreslået og valgt. 

 
 

Valg af Revisor 

Per Borup Andersen blev genvalgt til revisor. 

 
 

7. indkommende forslag. 

ingen.  
 

 

 
Ref. Ole Nielsen 


