RACEBESKRIVELSE AF
TYSK WACHTELHUND

-Ønsker man en drivende hund med hals, er den Tyske Wactelhund den perfekte hund til jagten på de lidt
større arealer.
Wachtelhunden stammer fra Tyskland, og den kan spores tilbage til ca. 1890 som jagthund. Wachtelhunden
er beslægtet med Münsterländerne, Tysk Langhår samt nogle Spanielracer.
Ved århundredeskiftet 1899-1900 startede stambogsføringen under navnet ”Deutscher Wachtelhund”
Racen kan være brun, brunskimlet eller rød. Størrelsen er 46 til 52 cm. Den er bygget med kraftige knogler,
har en pels til al slags vejr og er kendetegnet ved at være ca. dobbelt så lang, som den er høj.
Hunden har meget energi og trives bedst med meget motion.

Wachtelhunden er en selvstændig stødende hund med et stort jagtinstinkt. Den driver sporfast,
vedholdende og med hals. Den er dedikeret apportør og skarp som eftersøgningshund, når der skal spores
anskudt vildt. Hunden driver med hals ca. en ½ time af gangen og egner sig derfor bedst til større
jagtarealer. Hundens store vandpassion gør den også til en skarp hjælper under jagten på vandfugle, og den
kan arbejde længe og vedholdende med anskudte fugle.
Hunden har et føjelig, livlig og venligt sind over for mennesker og andre hunde, men det er en race, som
ubetinget hører hjemme hos aktive jægere med god plads på reviret. Hunden er ikke egnet som
udelukkende selskabshund.
Wactelhunden er intelligent, charmerende og selvstændig, men en hund der kræver en fast hånd, og som
udnytter alle sine førers svagheder.
I Danmark er der ikke en selvstændig organisation for den Tyske Wactelhund.
De ca. 60 registrerede Wactelhundeførere i Danmark, er medlem i den Tyske organisation Verein für
deutche Wactelhund under landsdelsgruppe Slesvig-Holstein. https://www.wachtelhund.de/
I Danmark er der en arbejdsgruppe under VdW http://www.wachtelhunden.dk/ som hovedsageligt rådgiver
om træning, avl og prøveafvikling samt afholder forskelige relevante træningsarrangementer.
Foreningen er en dommer- og avlsforening, og derfor er det også et avlskrav, at alle hunde skal afprøves
minimum på en unghunde/anlægsprøve (Jugend Prüfung), hvor resultater indsamles til brug for kommende
avlsarbejde.
Formålet med denne obligatoriske afprøvning og registrering er, at der altid avles på det bedste materiale.
Ud over anlægsprøven (JP) afholdes der også en egnethedsprøve (EP/EPB) samt en
brugsprøve/duelighedsprøve (GP), som er en fuldblodsprøve for en færdiguddannet alsidig skovbrugshund.
Derudover er der mulighed for at afprøve hunden i en række specialprøver på f.eks. vildsvin, hvor hundens
skarphed afprøves.
I Danmark bliver der pt. afholdt en unghundeprøve om året, resten af prøverne afholdes i Tyskland.
www.wachtelhunden.dk
Racen er meget brugt blandt tyske skovfolk, og på grund hundens store alsidighed både før og efter
skuddet benævner de den også ”Waldgebrauchshund” (Skovbrugshund).

