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Hold nr. 5 Kat. Nr. 50 /59
Dommer Allan Diederichsen.
Kat. Nr. 54 P. Fugledes Nadja.
Keld Nielsen.
Nadja slippes på vintersæd, i meget svag sidevind senere modvind. Her viser hun et søg som er
påvirket af at der springer 10 – 12 hare på marken. Nadia viser et passende stort søg, med gode
udslag, der er enkelte forkerte vendinger. Farten er god, aktionen præges af en lidt kort
forbensaktion. Hovedet er ført i ryglinie, halen bæres pænt og har spartansk bevægelse. 2. slip i
raps. Her ser vi derbyhunden Nadia, hun går stort og flot, i en høj fart, udnytter vind og terræn
ganske godt, selv om søget i perioder bliver vel offensiv. Støder enlig agerhøne langt ude, hvorefter
hun fortsætter sit søg. Makker bringer sig i kontakt med fugl. 3. slip, på vintersæd. Går igen stort og
flot, har en kort tur med hare, kommer tilbage og fortsætter sit søg. Da den svage vind springer,
opdager hun det hurtigt og lægger sit søg herefter. Vi har hende ude i flere slip, hvor hun fortsat
arbejder stort og flot. Nadia holder fart og stil hele dagen.
Udgår
Kat. Nr.31 IS Ginkgo
Alex Røge Hermansen.
Ginkgo starter på vintersæd, i meget svag sidevind senere modvind. Her viser han et søg som er
påvirket af at der springer 10- 12 hare på marken. Han arbejder i en fart der svinger mellem god og
moderat, aktionen kan i perioder virke lidt tung. Hovedet føres i ryglinie, halen bæres pænt og har
momentvis bevægelse. Søget kunne i perioder godt ønskes lidt stører. 2. slip i raps. Her går han i et
passende stort bredsøg, med korrekte vendinger, farten er nu god, aktionen kraftfuld. Makker
bringer sig i kontakt to gange med fugl, langt ude. Vi har Ginkgo ude i flere slip, på skiftende
terræner på dagen, hvor han arbejder passende stort og godt, sidst på dagen bliver aktionen lidt
tung, da han forståeligt nok trættes.
Udgår.
Kat. Nr.20 GS. Nymarkens Mikki.
Frits Friberg
Mikki slippes på vintersæd, i meget svag skiftende vind. Her viser han et stort bredsøg med for det
meste korrekte vendinger, og i god kontakt til sin fører. Mikki går i en høj fart, aktionen er
kraftfuld. Hovedet er højt båret, halen hænger lidt kedelig og er uden bevægelse. Får kontakt med
agerhøne, ved hegn, og da denne flygter forfølger Mikki. Han slutter slippet med en tur efter en hare
trods førers kraftige protester. 2. slip i raps, her arbejder han igen stort og flot. Støder enlig

agerhøne og er lidt urolig men kan kaldes til orden. Vi har Mikki ude i flere slip, på skiftende
terræner, på dagen, og han holder fart og stil en stor del af vejen, men sidst på dagen kan man
forståeligt nok se at kræfterne er ved at slippe op, men slutter dog dagen med en lille tur efter hare. I
3. slip bringer makker sig i kontakt med fugl.
Udgår
Kat.Nr.12 ES. Senjas P Nemo
Jørn Morthorst.
Nemo starter på vintersæd, i meget svag skiftende vind. Her anlægger han et stort, noget åben og
fremadrettet søg. Der er perioder hvor der godt kunne ønskes bedre kontakt. Nemo arbejder i en høj
fart, aktionen er kraftfuld. Han går med højt båret hoved, halen hænger og er uden bevægelse.
Opnår stand ved hegn som han selv løser. Makker bringer sig i kontakt med fugl. 2. slip, i raps. Går
igen noget voldsomt frem i terrænet, jeg ser to gange agerhøns i luften der hvor Nemo arbejder,
men det er for langt væk til jeg kan se hvad der sker. 3. slip, i jordbær og græs. Her arbejder Nemo
fornuftig, opnå kort stand for parhøns, som flygter uden det er Nemos skyld. Her bliver han noget
urolig, og er svær at koble. Vi prøver ham et par gange endnu i raps og søget bedres men er dog
stadig noget åben. Han har en kort tur efter råvildt.
Udgår.
Kat.Nr. 26 GS. Åens Q Malaco Truly.
Allan Nissen.
Truly starter på vintersæd, senere raps i meget svag skiftende vind. Her viser hun i starten et
passende stort og ganske fornuftigt søg, men som slippet skrider frem bliver det noget åben og
selvstændig, til Trulys forsvar skal det nævnes at vinden slår om så vi kommer til at gå i sidevind.
Hun går i en ganske tiltalende stil med højt båret hoved, halen føres pænt og har passende
bevægelse. Farten er god, aktionen let. Jeg ser fasan komme fra det område hvor Truly arbejder,
men kan ikke se hvad der sker. Vi har hende ude i flere slip, på skiftende terræner, på dagen, hvor
hun nu viser et passende stort bredsøg, men med tendens til at vende forkert i højre side, ligesom
hun trættes sidst i slippende. I 3. slip får fører, efter store anstrengelser, hende stoppet da hun
forfølger hare, her bliver Truly lidt trykket, og vil ikke rigtig i gang igen. Efter at have animeret
hende et par gange kommer hun i gang og forfølger en ny hare skarpt.
Udgår.
Kat.Nr.27 GS. Åens Rocco
Palle Jørgensen.
Rocco slippes på vintersæd, senere raps, i meget svag skiftende vind. Han arbejder i en god fart og
en kraftfuld aktion. Hovedet er ført i ryglinie, halen bæres lavt og uden bevægelse. Søget er for det

meste passende stort, men der er perioder hvor det bliver lidt snævert. Der er enkelte forkerte
vendinger. 2. slip, i raps og vintersæd. Fart, søg og stil er som beskrevet i slip 1. Kan holdes for
hare. 3. slip, på vintersæd. Her arbejder Rocco fornuftig, men ikke for stort, han bliver lidt tung at
se på. Opnår kort stand ved hegn, parhøns letter og han er noget urolig. 4. slip i raps, her arbejder
han mest i venstre side af marken, og i hegn. Får kontakt med fasan, ved hegn, og kan kaldes til
orden da denne letter. Kan holdes for springende råvildt.
Udgår.
Kat.Nr.71 P. Villestoftes Ena
Gunnar Larsen.
Ena slippes i raps, i meget svag skiftende vind. Her anlægger hun et meget stort, men noget åben
søg, hun har nogle slag bagud i terræn. Hun går i en høj fart, aktionen er letflydende, hovedet er højt
båret. Halen er lidt lav ført, og uden bevægelse. Vi prøver Ena i en del slip, på skiftende terræner,
på dagen. Her bedres søget noget, der forekommer dog stadig forkerte vendinger, og enkelte slag
bagud. Der var i flere af slippene harer, men ingen af dem formåede at friste Ena.
Udgår
Kat.Nr. 42 P. Astrups Sille
Lars Nielsen.
Sille slippes i raps, i meget svag skiftende vind. Hun arbejder i en tiltalende stil, med højt båret
hoved, halen bæres pænt, og har momentvis bevægelse. Farten er høj, aktionen let og flydende.
Søget er meget stort anlagt, i perioder lidt åben og med en del forkerte vendinger. Vi har Sille ude i
en del slip, på skiftende terræner, på dagen. Her bedres søget så det bliver mere regelbundet, der
forekommer dog stadig forkerte vendinger. I 2. slip har hun en tur efter hare. I 3. slip bringer
makker sig i kontakt med parhøns. Sille slutter i raps, hvor der var chance til fasan som makker
støder. Med meget stor førerbistand kan hun holdes for springende råvildt. Sille holder fart og stil
hele dagen.
Udgår.
Kat. Nr. P Frierfjordens Lola
Peter Rafaelsen.
Lola slippes i raps, i meget svag skiftende vind. Her viser hun et søg af meget stor klasse, hun går
med store brede udslag, lagt godt på vinden, med korrekte vendinger, og passende afstand mellem
slagene. Farten er meget høj, i en smidig langstrakt aktion. Hovedet er ført i ryglinie og en smule
over, halen bæres pænt og har momentvis bevægelse. Fasan letter helt uprovokeret ca. 25 – 30
meter fremme i terrænet, denne ser Lola og forfølger den et stykke. Da hun kommer tilbage, og har
genoptaget sit søg kaster hun sig i stand, og kort efter letter parhøns ret foran, Lola går efter.

Situationen er desværre ikke jagtbar. Vi prøver Lola i mange lange slip, på skiftende terræner, hvor
hun til stadighed holder fart og stil. I 2. slip hvor vinden slår om opdager hun det straks, slår med
vinden og kommer op mod os. Lola ignorerer flere gange springende hare, også selv om makker
forfølger. En hund, af et stort format, der desværre må udgå.
Udgår.
Kat.Nr.1 B. Jacques.
Allan Rasmussen.
Jacques slippes i raps, i meget svag skiftende vind. Her viser han et passende stort bredsøg med
gode udslag, hvor han udnytter vind og terræn ganske godt, og i god kontakt til sin fører. Han går i,
starten, i en god fart og en let aktion, som dagen skrider frem bliver farten høj og søget stort.
Hovedet er ført i ryglinie. Jacques er efter en overflyvende fasan. Der var chance til parhøns som
makker er i kontakt med. Vi prøver Jacques i flere, lange slip, på dagen, på skiftende terræner, og
han holder fart og stil hele dagen.
Udgår.

