2. dagens afprøvninger Dansk Jagthunde Derby 2015
Dommere: Sv.Aage Vad (Ordf.) – Allan Nissen – Søren Stenhøj
Flg. Hunde med deltagelse på 2. dagen efter lodtrækning:
ES Senjas Tessa (1B) – ES Heegårds Leika (1A) , B Ganim (1B) – B Bess (1B) , P Södersjöens Zetema (1A) –
B Tjalfe (1A) , P Södersjöens Tresette (1A) – P Boelsgård Tuxedo (1A) , IS Mårup Felix (1B) – P Astrup Via (1B)
ES Maclau Girl (1B) – P Astrup Rik (1B) , IS Settermosen Baffin (1B) – P Fugledes Vilja (1B) , P Boelsgård Sifu
(1A) – P Tino (1B) , ES Østkystens Fly (1A) –
Hele 2. dagens afprøvninger blev afviklet i store velegnede rapsmarker.
Tessa – Leika
Tessa kan ikke slå sig løs fra makkerhunden og bliver ved med at forfølge denne. Leika kommer ikke rigtig i
gang, da den generes af makkerhunden. Tessa udgår – Leika omprøves.
Ganim – Bess
Bess viser et noget tilfældigt anlagt søg, i en noget anstrengt galopaktion. Der er i slippet 2 chancer til
fasan. Ganim viser et noget tilfældigt anlagt søg i god fart og stil. Ganim støder fasan og kan holdes. Slutter
med stand og følger godt op. Fasan flygter ret foran Ganim og der er ro i opflugt og skud. Bess udgår –
Ganim fortsætter med 1B
Zetema – Tjalfe
Zetema viser et stort og oftest godt anlagt søg, dog med enkelte forkerte vendinger, i høj fart og smuk stil.
Zetema søger foran stående partner og bringer parhøns til flugt og har i slippet yderligere chance til
parhøns. Tjalfe viser et stort og til tider offensivt godt anlagt søg i høj fart og smuk stil. Opnår stand,
makkerhunden kommer til og bringer parhøns på vingerne, Tjalfe respekterer. Slutter med stand. Da
føreren er fremme flygter parhøns ret foran og der er ro i opflugt og skud. Zetema fortsætter nu med 1B –
Tjalfe fortsætter med 1A.
Tresette – Tuxedo
Tresette viser et stort og godt anlagt søg i høj fart og smuk stil. Opnår stand. På ordre avancerer den villigt
og rejser præcist parhøns og er rolig i opflugt og skud. Tuxedo viser et begrænset søgsoplæg i moderat fart
og med en meget anstrengt og kort galopaktion. Udnytter ikke oplagt chance til parhøns. Tresette
fortsætter med 1A – Tuxedo udgår.
Felix – Via
Felix viser i starten et godt anlagt søg i god fart og stil, men som slippet skrider frem bliver søgsoplæget
begrænset og hovedet føres til tider under ryglinie. Har nogle markeringer og forbigår agerhøne. Via viser
et meget stort, til tider noget tilfældigt anlagt søg, i høj fart og god stil. Opnår stand og på ordre avancerer
den villigt og rejser præcist agerhøne og er rolig i opflugt og skud. Felix udgår – Via fortsætter med 1B.

Girl – Rik
Girl starter med at rode på noget harefod og respekterer flere harer. Senere viser den et stort og velanlagt
søg i høj fart og smuk stil. Har en stand uden påvisning af vildt. Sekunderer stående partner, chance til
parhøns. Rik viser et meget stort og velanlagt søg i høj fart og god stil. Opnår stand for hare, som
respekteres. Slutter med stand og inden vi er fremme flygter parhøns ret foran og Rik er rolig. Girl
fortsætter med 1B – Rik fortsætter med 1B.
Baffin – Vilja
Baffin viser et stort og noget fremadrettet søg i høj fart og god stil. Slutter med at forfølge hare langt. Vilja
viser et stort velanlagt søg, i høj fart og smuk stil. Respekterer hare. Baffin udgår – Vilja fortsætter med 1B.
Sifu – Tino
Begge hunde viser et meget stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og smuk stil. Tino vil dog til tider
kontrollere makkerhunden. Sifu fortsætter med 1A – Tino fortsætter med 1B.
Fly – Leika
Fly viser et meget stort og til tider åbent anlagt søg i meget høj fart og fortrinlig stil. Kan holdes for råvildt.
Makkerhunden finder agerhøne bag Fly. Leika viser et stort og velanlagt søg i høj fart og smuk stil. Opnår
stand, som holdes længe. På ordre avancerer den villigt og rejser præcist agerhøne og er rolig i opflugt og
skud. Fly fortsætter nu med 1B – Leika fortsætter med 1A.

3. Heat
Leika – Ganim
Leika bevarer indtrykket fra tidligere. Ganim kommer ikke rigtigt i gang og virker slap og uinspireret. Leika
fortsætter med 1A – Ganim udgår.
Tjalfe – Via
Tjalfe viser et stort og velanlagt søg og udnytter vind og terræn på bedste vis. Opnår stand, på ordre
avancerer den villigt og rejser præcist parhøns og er rolig i opflugt og skud. Via søger ret frem og forbigår
oplagt chance til parhøns. Har nogle markeringer. Tjalfe fortsætter med 1A – Via udgår.
Tresette – Girl
Tresette bevarer indtrykket fra tidligere. Girl virker nu lidt træt og går i en lidt tung aktion. Slutter med
stand, løser selv. Tresette fortsætter med 1A – Girl udgår.

Sifu – Zetema
Begge hunde viser et stort og godt anlagt søg og bevarer indtrykket fra tidligere. Sifu fortsætter med 1A –
Zetema fortsætter med 1B.
Tino – Fly
Tino viser et stort og godt anlagt søg men vil igen kontrollere makkerhunden. Slutter med at forfølge en
hare kort. Fly bevarer indtrykket fra tidligere. Tino udgår – Fly fortsætter med 1B.
Rik – Vilja
Rik viser et godt anlagt søg og opnår stand. På ordre avancerer den villigt og rejser noget upræcist parhøns
og er rolig i opflugt og skud. Vilja bliver her noget ineffektiv og søger bag hegn og udnytter ikke oplagt
chance til parhøns. Rik fortsætter med 1B – Vilja udgår.
Rangering inden matchning fra top:
Tjalfe 1A – Leika 1A – Tresette 1A – Sifu 1A – Rik 1B – Fly 1B – Zetema 1B
Matchning:
Zetema – Fly
Begge hunde viser et stort og godt anlagt søg. Fly opnår stand, men kan ikke påvise vildt og bliver noget
vanskelig at koble. Zetema over Fly.
Zetema – Rik
Zetema viser et stort og godt anlagt søg men vender bagud og kommer til at gå på afsøgt terræn. Rik viser
et stort og godt anlagt bredsøg. Stand for hare som forfølges ganske kort. Rik over Zetema.
Rik – Sifu
Rik søger igen godt men bliver nu noget følsom og har nogle markeringer. Sifu viser et stort bredsøg i høj
fart og god stil. Sifu over Rik.
Sifu – Tresette
Sifu viser igen et stort og godt anlagt søg men slutter med at forfølge en hare og er noget vanskelig at
koble. Tresette søger godt men bliver nu noget følsom og slutter med stand, som den selv løser. Tresette
over Sifu.
Leika – Tjalfe
Begge hunde viser et stort og godt anlagt søg i høj fart og smuk stil, men Leika slutter med at vende bagud i
marken. Tjalfe over Leika.

Motivering:

Derbyvinder 2015: Breton, Tjalfe e/f John Madsen.
En særdeles effektiv hund af et meget stort format. Har 4 fugletagninger, heraf 3 komplette. Søger i meget
høj fart og en tiltalende stil. En særdels værdig Derbyvinder 2015.
2. Vinder: Engelsk Setter, Heegårds Leika e/f Jørgen Heegård Nielsen.
En hund af et meget stort format, der søger i høj fart og smuk stil. Har 2 komplette fugletagninger. Bliver i
finalen slået på søgsoplæg.
3. Vinder: Pointer, Södersjöens Tresette e/f Lisbeth Bodén.
En hund af et stort format, der søger i høj fart og smuk stil. Har 2 komplette fugletagninger. Bliver i
matchningen lidt følsom, hvilket betinger placeringen.
4. Vinder: Pointer, Astrups Rik e/f Erik Aarø.
En effektiv hund af et stort format, med 5 fugletagninger som søger i høj fart og god stil. Bliver i
matchningen slået på søgsoplæget.
5. Vinder: Pointer, Södersjöens Zetema e/f Lisbeth Bodén.
En hund af et godt format, der søger i høj fart og god stil. Har en komplet fugletagning. Uudnyttede chancer
på dagen betinger placeringen .
6. Vinder: Pointer Boelsgaards Sifu e/f Steffen G. Olesen.
En hund af et stort format, som søger i høj fart og smuk stil. Har en komplet fugletagning. Haretur i
matchningen betinger placeringen.

Slutteligt vil jeg på vegne af dommerteamet, takke Derbyudvalget for tilliden de har vist os ved, at invitere
os til at dømme denne fornemme prøve. Et Derby hvor standarden på hundene var meget høj. Tak til
prøvelederen og alle hjælpere for 2 gode dage på Sjælland, på nogle vildtrige og helt fantastiske terræner.
Tak til hundeførere og publikum for den gode stemning. Sidst men ikke mindst tak til mine meddommere
på 2. dagen, Søren Stenhøj og Allan Nissen for en god og konstruktiv debat i marken. Tillykke til alle de
placerede.
Søren Stenhøj
Allan Nissen
Sv.Aage Vad (Ordf)

