
 

 

1 

 

Wactelhundegruppen DK   
Årsmøde 2015 (1/3-2015) 

 
  

Årsmøde 2015 blev afholdt søndag den 1Marts 2015 kl. 10.00 i Myremalm Plantage, Karupvej 4 Ilskov 
7450 Sunds.  
 
Som traditionen byder startede mødet 9.30 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: 
   (Søren Clausen har trukket sig i valg perioden) 
   Ole Nielsen, Jesper Nygaard og Poul Gregersen er på valg. 

6. Valg af suppleant.  
7. indkomne forslag 
7a Ændringer til formål og arbejdsgrundlag. 
8. Eventuelt. 

 

Referat. 
Deltagere: I alt 20 
  

Formanden bød velkommen til årsmødet 2015 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
Bestyrelsen foreslog Torben Thomsen som dirigent og Ole Nielsen som referent. 
Begge blev valgt. 

 
2. Formandens beretning. 

Så gik endnu et år. Jeg vil gerne takke Mikkel for at han igen stiller lokaler til rådighed 
for vores årsmøde, takke Henrik for hans haretræning og rævejagter på mors, Niels 
Pedersen for hjælp til EP/EPG træning i  Klosterheden, samt Torben Thomsen for 

hjælpen med træning i nord. Uden dem kan det ikke lade sig gøre at køre en gruppe 
som denne. Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for deres arbejde for Wactelhunden.  

 
Efter sidste årsmøde havde vi bestyrelsesmøde og konstitueringen. 
Det startede med at Søren Clausen trak sig fra bestyrelsen, og gjorde derved plads til 

Poul Gregersen.  
Søren overdrager sine opgaver til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og afløser Poul 

som suppleant i bestyrelsen. Søren bibeholder sine opgaver i støverhundegruppen 
sammen med Jesper Nyborg. 
Formand   Ole Lund 

Administration og kasserer Poul Gregersen 
Aktiviteter, træning og prøver   Ole Lund, Ole Nielsen og Jesper Nyborg 

Avl og hvalpeformidling Svend Lassen, Poul Gregersen 
Info, kommunikation, hjemmeside Ole Lund 
Referent og sekretær.  Ole Nielsen 

Støverhundegruppe.  Jesper Nyborg og Søren Clausen 
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Vi startede med træning til JP i Nord – der var god tilmelding men desværre lorte vejr 
regn og blæst, vi gennemgik støber og skud og vand, fandt da også noget at træne 

på.  
Derefter havde vi træningsdag på harer og vand på Mors, igen godt besøgt og en god 
dag med harer til alle, det vi så stod dog ikke mål med de resultater der blev til JP 

prøven i Tyskland, mange gæs driller hundene, det er resulteret i at 4 hunde prøver 
længere nede i Tyskland i år så må vi se om det er bedre, der hviler meget på jeres 

skuldre, 3 hunde skal til Slesvig/Holstein. 
Så kommer vi til det alvorlige træning til EPB OG GP vi startede i Nordjylland den 04-
05 Torben og jeg selv havde lagt schweiss spor ud til alle det gik godt, så kom vi til 

kaninslæb og fugleslæb der faldt de fleste igennem de kunne ikke apportere, man kan 
ikke træne disse discipliner med løs hund før de kan apportere samme i vand de skal 

kunne apportere en and  
Det vi skal lære jer er de discipliner i skal op til i JP OG EPB OG GP alt det andet er 
almindelig hundetræning i jeres jagtforeninger hjemme. 

Efterårets træning i Klosterheden til EPB OG GP var igen et godt arrangement med 
mange deltagere, Jesper fortæller senere om hvordan det gik. 

 
Nå ikke alle disse mørke skyer, vi havde 8 hunde til JP i 2014 ud af disse blev 7 
præmierede ikke så dårligt, tillykke med det. 

Til EPb / gb havde vi 4 hunde oppe ingen præmiering men alle bestod så de kunne 
jage i Tyskland (grønne bevis) 

Vi havde lejet skydebanen i Ulfborg med instruktør som kan godkende os til jagt i 
Tyskland, mange var mødt op, vi havde en super god dag som afslutte med spisning 
hos Jesper, noget vi helt sikkert vil lave fremover, tak til Jesper som lagde hus til, hvis 

vi bliver flere skal Jesper nok til at bygge til, eller vi flytter stedet med spisning. 
 

HD og ED fotografering af unghunde. I mindes lige om at røntgenfotografering kan 
foretages fordelagtigt ved Morsø dyreklinik, der også er inde på vetlink til 

bedømmeren i Tyskland. Røntgen er normalt et krav fra hvalpesælgeren sammen med 
unghundeprøven og medlemskab af Wachtelhundeforbundet. John har nyt at tilføje 
her. 

Morsø Dyreklinik har fået det nye formular, og mener de har styr på det, de ligger på 
hjemmesiden og sendt på jeres mail. 

Vi bruger meget mail og telefon så hvis i for anden mail eller telefon og adresse så 
kontakt venligst Ole Nielsen. 
Endnu en appel til dem som har været til prøve, hvis i sender resultatet til Ole Nielsen 

så vil vi gemme og gennemgå resultaterne hvor vi er gode og mindre gode, så scan 
det ind og send det til os. 

Hvad siger i til at vores medlems registre bliver lagt ud på hjemmesiden? 
 
Søren Clausen har valgt at trække sig som suppleant i bestyrelsen, derfor kan han 

ikke sidde i støverhunde gruppen, vi har på et bestyrelsesmøde besluttet at Jesper 
Nyborg er formand i udvalget og Ole Nielsen kommer ind i stedet for Søren. 

 
Jeg vil godt bruge lejligheden til at sige tak for det meget store arbejde Søren har lagt 
i Wachtelhundegruppen.  
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Spørgsmål til HD/ED 
Hd ikke ændret. 

ED fotografering er pr. 1jan 2015 ændret så der fremover skal fotograferes på en ny 
måde.  

Morsø dyreklinik har de papirer der skal bruges, så hvis vi bruger Marianne Klitgaard 
Morsø Dyreklinik, kan de også selv finde ud af at sende billederne til tyskerne.  
 

Spørgsmål 
Hvor mange medlemmer er der i gruppen: ca. 65 en lille stigning i forhold til året før. 

 
Beretningen godkendt. 
 

3. Kort fra udvalgene. 
Prøveudvalg (Ole Lund)  

Se formandens beretning 
 
I år kommer der JP træning d. 8/3 i Nordjylland og JP træning (hare) d. 14/3 på Mors. 

Ep og EPB træning i starten af maj kommer der datoer på senere. 
(2arrangementer i sensommeren 

 
Avl (Svend Lassen) 
Der har generelt været stille i forhold til hvalpeformidling og henvendelserne er 

kommet lidt i klumper/hold. Henvendelserne har været meget seriøse og i odsætning 
til tidligere har jeg ikke fået henvendelser fra jægere der er faldet for en relativ lille 

hund med STORE brune øjne. 
Men der faktisk kommet relativt mange Wachtelhunde til DK i 2014 

Så vidt jeg er orienteret er der formidlet 9 hvalpe i vores regi, og et ukendt antal 
udenfor gruppen. 
Alle købere oplyser at de er indstillede på at gennemføre sundhedsundersøgelserne 

(HD og ED) og prøverne, MEN jeg har en mistanke om at det nogle tilfælde bliver ved 
de gode intentioner. Jeg håber virkelig at alle købere er seriøse og får trænet deres 

hunde i de lokale jagtforeninger for de tyske opdrættere lægger stor vægt på, at vi får 
vores hunde op til prøve og helst med gode resultater. 
Hvis en opdrætter får et negativt indtryk af en dansk køber, kan det få negativ effekt 

for andre potentielle købere. 
Få trænet jeres hunde!!! for jeres egen skyld, men også for vores lille gruppe/ 

forenings skyld. 
 
Forslag: Skal vi ikke få en racebeskrivelse på vores hjemmeside?  

 
Nye hunde: Per Borup, Jens Bøge, Erik Nybo, Bo Simonsen, Niels Kristian Mikkelsen, 

Anders Østergaard, Lars Lohse, Tage Bjerg, Lars Andersen, Jørgen Jensen og Bjarne 
Christiansen (de to sidst nævnte afventer hvalpe). 
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Aktiviteter (Jesper og Ole) og Info(Ole Lund) 
Skydetræning i Ulfborg,med efterfølgende hygge hos Jesper. 

Træningsdag i Klosterheden. Vejret var en udfordring. Schweis gik fornuftig men 
støbern for unghundene var ikke godt.  
 

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 (Jesper Nyborg).   

Det er gået rigtig fornuftig, men alle skal have grønne beviser.  
Hangelsberg har været lidt svingende, Alt Rupin er som det plejer, Glashütte er rigtig 
fin jagt som vi også vil forsøge at holde ved. 

Der har været mange fine ture, og især det at hundene prøves på det selvstændige 
søg, og det sociale samvær for hundeførerne skal vægtes højt. 

 
4. Kassererens beretning. 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt med en kassebeholdning på 12.324,66kr 

 
5. Valg til bestyrelse. 

På valg til bestyrelse:  
Søren Clausen har trukket sig fra bestyrelsen. Tak for et flot stykke arbejde. 
 

Ole Nielsen, Jesper Nygaard og Poul Gregersen ønsker genvalg. 
Alle tre blev genvalgt. 

 
6. Valg af suppleant 

Bestyrelsen foreslår Torben Thomsen som suppleant til bestyrelsen.  
Torben Thomsen blev enstemmigt valgt. 
 

Valg af Revisor 
Per Borup Andersen blev genvalgt til revisor. 

 
7. indkommende forslag. 
FORMÅL: 
- Prøve: 
Skal tilbyde prøver i DK efter behov i klasserne JP – EP – GP for VDW avlsgodkendte hunde.  
Skal informerer om øvrige prøver i Landesgruppe Slesvig/Holstein. 
  
Ovennævnte sætning ændres til: 
Skal i dialog med Slesvig/Holstein sikre at alle VDW avlsgodkendte hunde, kan tilbydes mulighed for at 
deltage JP – EP – GP og fortrinsvis i DK hvis det er muligt. 
  
- Aktivitet/info: 
Skal udbyde aktivitetsdage på landsplan, for derigennem at sikre en løbende kontakt  hundeførere imellem. 
Skal 3 gange årligt (februar – juni/juli – November) udsende ”Wachtelhunde Nyt” til  herboende VDW 
medlemmer.    
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Ovennævnte sætning ændres til: 
Skal udbyde aktivitetsdage på landsplan, for derigennem at sikre en løbende kontakt til hundeførere 
imellem. 
Skal løbende orientere, herboende VDW medlemmer, på hjemmeside og på mails el. medier. 

 

Ændringerne blev enstemmig vedtaget.  
 

Evt. 
Det blev foreslået at navn og adresser blev tilgængelig for medlemmerne så man kan 
se om der er nogen i lokalområdet der evt. kunne trænes med. 

 
Årets Wactelhundemand blev Mikkel Bengtson 

 
Jesper  
Støberhundegruppe har prøvet at tage unghunde med som ikke har været til JP, men 

resultatet har ikke været for godt, så vi evaluere. 
 

John Silkjær 
Grøn bevis kan erhverves hvis lydighed og støbern er ok. Hvis man på EPB ikke består 
de andre fag kan man alligevel få grøn bevis. 

 
Jan Erik 

Der mangler en sjællandsafdeling  
Ros til at gruppen holder fanen højt i forhold til træning og prøver. 

 
John Silkær 
Vær obs. På at der er kommet reviderede prøveforordninger. 

 
Jesper/Poul  

Vi justerer egenbetalingen på arrangementerne, så der kommer overskud på 
arrangementerne.   
 

Som traditionen byder sluttede mødet med en lille anretning. 
 

 
Ref. Ole Nielsen 


