Idum starter på græs i svag vind. Søget er stort og velanlagt, med god udnyttelse af vind og terræn.
Hun går i god kontakt til føreren.
Farten er høj og stilen prima, med højt båret hoved og kraftfuld galopaktion. Der er halerørelse.
Idum prøves i 4 slip under skiftende forhold. Hun fortsætter det gode søg i den gode stil.
I brakmark er der chance for fasan som ikke udnyttes.

Poul Vestervang, 147

Kokus starter på græs i svag vind.
Søget er stort og velanlagt i god kontakt til føreren. Farten er høj og stilen meget god med hovedet
båret i – eller over ryglinien. Galopaktionen er langstrakt.
Kokus afprøves i 5 slip og fortsætter sine gode takter under skiftende forhold.
Hun forsvinder i brakmark og fasan ses flygte i området hvor hun er. Situationen kan ikke bedømmes.

Poul Vestervang, 147.

Bitten starter på græs i svag vind. Søget er velanlagt foran føreren med god udnyttelse af vind og
terræn.
Farten er god. Stilen er god med hovedet båret i ryglinien, men momentvis lidt kort forbens aktion.
Hun opnår stand midt på marken. Inden vi når frem rykker hun hårdt frem og letter mindre flok
agerhøns. Hun er tilpas rolig i opflugt.
Hun prøves under forskellige forhold. Ind imellem er søget noget tilfældigt anlagt og der fløjtes en del.

Poul Vestervang, 147

Quiny starter på græs i svag vind.
Søget er snævert og fremadrettet og meget af slippet søger hun selvstændigt langt fremme i terrænet.
Farten er god og stilen god med langstrakt galopaktion og højt båret hoved.
Der er chance for flokhøns som makker finder. bag Quiny.
Hun prøves igen, men fortsætter med stik søg og cirklende søg uden fornøden udnyttelse af vind og
terræn.

Poul Vestervang, 147

Magni starter på græs i svag vind.
Søget er velanlagt med god udnyttelse af vind og terræn. Han arbejder i god kontakt til føreren.
Farten er god og stilen god med hovedet båret i ryglinien og en lidt kort forbens aktion. Halen bæres
hængende.
Magni prøves i 4 slip under skiftende forhold. Han fortsætter søg og stil som i 1. slip. I brak er der
chance for to fasaner som makker finder. Slutter med at gå forbi flokhøns, som trædes op af føreren.

Poul Vestervang, 147

Chiquita starter på græs i god vind. Søget er meget stort, uregelmæssigt og uden fornøden
terrændækning. Bedre kontakt til føreren var ønskeligt.
Farten er høj og stilen prima med højt båret hoved og langstrakt galopaktion. Der er halerørelse.
Hun prøves igen på stub, men fortsætter med stiksøg uden udnyttelse af vind og terræn.

Poul Vestervang, 147

Balder starter på græs i god vind.
Søget er godt anlagt og i god kontakt til føreren.
Farten er god og stilen meget speciel. Han går med hovedet i ryglinien og meget høj haleføring.
I 2. slip går han som i 1., men trættes lidt mod slutningen.
Han afprøves under skiftende forhold. I brak ses fasan i luften hvor Balder er, men situationen kan
ikke bedømmes. Der meldes stand, men inden jeg når frem ses fasan flygte fra området. Situationen
kan ikke bedømmes. Han slutter med at gå forbi flokhøns, som trædes op af føreren.

Poul Vestervang, 147.

Aron starter på græs i god vind.
Søget er noget uregelmæssigt og kunne være breddere anlagt. Han kontrollerer makker i store dele af
slippet.
Farten er god, men svingende. Stilen skæmmes af en lidt tung galopaktion.
Han prøves med anden makker, men også her hænger han meget på makkeren.

Poul Vestervang, 147

Liva starter på græs i svag vind.
Søget er i starten noget cirklende, men med enkelte gode udslag.
Farten er god, men stilen skæmmes af momentvis lav hovedføring og lidt krum galopaktion.
Hun har flere skarpe markeringer og 2 gange stand. Hun avancerer forsigtigt til trægt og påviser ikke
vildt.
Hun prøves igen. Søget bedres væsentligt, ligesom stilen nu er god. Hun har flere skarpe markeringer.
Hun holdes flot for hare. Hun slutter med stand langt ude. Da fører når frem løser hun selv.

Poul Vestervang, 147

Fax starter på græs i svag vind.
Søget er noget cirklende anlagt med tendens til at kontrollere makker.
Farten er god og stilen god. Hovedet bæres i ryglinien og galopaktionen er lidt tung. Der er
halerørelse.
Han forsvinder kortvarigt i remise.
I 2. slip på stub trættes han efter 7-8 minutter og gider ikke gå mere.

Poul Vestervang, 147

Ike starter på græs i god vind.
Søget er meget stort og noget uregelmæssigt. Han kommer over meget terræn.
Farten er meget høj og stilen prima med højt båret hoved, kraftfuld galopaktion og der er halerørelse.
Han får føling med fært midt på marken. Går bevidst enlig agerhøne op og preller langt.
Han prøves i to slip mere. Han går selvstændigt og offentsivt. Han bruger meget tid på at jagte
småfugle.

Poul Vestervang, 147

Østjyllands Liv, GS, starter på græs i god vind.
Søget er kæmpestort og for det meste godt anlagt i forhold til vinden.
Farten er meget høj og stilen er prima med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og der er
halerørelse.
Makkerhunden finder agerhøne, som prelles et stykke.
Liv afprøves i 5 slip. Hun fortsætter sit store, momentvise lidt åbne søg. I brak ses fasan i luften i
området, hvor Liv er. Hun preller et stykke. Hun forsvinder i skov og fasan høres flygte.
Hun slutter med at støde agerhøne midt på åben mark. Den prelles også et stykke.

Poul Vestervang, 147.

