Hold 2
Dommer Allan Olesen
P Fugledes Oskar fører Flemming Sørensen

Oskar slippes på stub i svag vind, anlægger et stort men åbent og lidt tilfældigt søg i god kontakt.
Har flere vendinger bagud. Stilen er smuk med høj ført hoved, langstrakt kraftfuld galop, pæn
haleføring. Farten er høj. I 2. slip på raps i god vind et stort ganske velanlagt søg, dog stadig et par
vendinger bagud. Støder fasan som lå midt på marken, respekterer. I 3. slip stort og ganske godt
søg, kovender igen flere gange i venstre side.
Oskar udgår.
P Fugledes Opal fører Mathias Nissen
Opal slippes på stub i svag vind, anlægger et passende stort veskolet søg i god kontakt. Stilen er
med hovedet i ryglinie, i perioder under, lidt kort galop med stikkende forbensaktion, pæn
haleføring.Farten er passende. Lydig og velført. I 2. slip på stub samme indtryk forbigår parhøns
som lå midt på marken, slutter slippet med at gå lidt i stå. I 3. slip på stor rapsmark, passende stort
og ganske velanlagt søg.
Opal Udgår
ES Sikas Lyt fører Anne hansen
Lyt slippes på vintersæd i svag vind, anlægger et stort men noget åbent søg, har et par afstik langs
med hegn, Går med stor intensitet. Slutter dog med at gå lidt istå (drikker) Stilen er smuk med høj
ført hoved, lidt kort men energisk galop. Pæn haleføring med livlige bevægelser. Farten høj. I 2.
slip på rapsmark stort men stadig lidt åbent søg, partner støder fasan midt på marken. I 3. slip på
stor rapsmark anlægger Lyt et stort, ganske godt søg, stadig med stor intensitet. Kommer i
brakmark i kontakt med fasan som forfølges kort, opnår hurtigt herefter stand, avancerer villigt på
ordre og rejser fasan. Ro i opflugt og skud. 1. Pr UK
Fortsætter
P Alsbjergs Roy fører Søren Alsbjerg
Roy slippes på vintersæd i svag vind, anlægger et passende stort men noget planløst søg, har
flere stop hvor jordfært undersøges. Stilen er god med høj ført hoved, langstrakt galop, pæn
haleføring. Mere intensitet var ønskeligt. I 2. slip på stub i god vind samme indtryk, noget planløst
søg har dog enkelte gode udslag. Forbigår parhøns som lå midt på marken.
Roy udgår
P Fugledes Memphis fører Anton Ringøen
Memphis slippes på raps i svag vind, anlægger et noget tilfældigt søg som bedres da der kommer
mere vind. Stilen er med hovedet i skulderhøjde, energisk galop, lav ført hale. Farten er høj. Har et
par markeringer. I 2. langt slip anlægger Memphis et mere tilfældigt søg og trættes noget, går lidt i
stå og roder på jordfært.

Memphis udgår
P Spurvfugldalens Mille fører Carlo Nørtoft
Mille slippes på raps i svag, senere god vind, anlægger i starten et stort ganske godt anlagt søg i
god kontakt. Senere bliver søget noget offensivt og Mille søger langt fremme i terrænet. Stilen er
god med høj ført hoved, langstrakt galopaktion, pæn haleføring. Farten er høj. Mille går med stor
intensitet. I et 2. langt slip på stor rapsmark jagter Mille småfugl og trækker igen langt frem i
terrænet og arbejder uden førerkontakt. Stadig stor intensitet
Mille Udgår.
P Astrups Zaza fører Jes Krag
Zaza slippes på raps i god vind, anlægger et stort veltilrettelagt søg fra kant til kant. Stilen er smuk
med høj ført hoved, langstrakt kraftfuld galopaktion, passende haleføring med momentvise
bevægelser. Farten er høj, kontakten er god. Lydig og velført. Zaza er ude i yderligere to lange slip
og bevarer det gode indtryk, desværre var der ikke chance for fugl.
Zaza Fortsætter
ES Sikas Sally fører Kristian Fly
Sally slippes på raps i god vind, anlægger et passende til tider noget snævert søg i god kontakt.
Har flere kovendinger specielt i højre side. Stilen er god med høj hovedføring lidt kort galop. Pæn
haleføring med livlige bevægelser. Farten er passende. I et 2. langt slip på stub/opharvet anlægger
Sally igen et noget snævert anlagt søg, jagter småfugl, mister til slut intensiteten og roder på
jordfært.
Sally udgår
P Fugledes Orkan fører Thomas Kristensen
Orkan slippes på frøgræs, anlægger et stort veltilrettelagt søg i god kontakt, stilen er god med
hovedet ført i ryglinie kraftfuld energisk galopaktion lidt lav ført hale uden bevægelser. Går med
stor intensitet. I 2. langt slip på stor rapsmark anlægger Orkan et stort meget velanlagt søg fra
kant til kant. Farten høj. Orkan er ude yderligere og bevarer indtrykket, desværre fandt vi ingen
fugle i slippene.
Orkan Fortsætter

P Våsjøens Fauno fører Frede Aude
Fauno slippes på frøgræsanlægger et passende stort noget tilfældigt søg med flere vendinger
bagud. Søget mangler her kontinuitet. Stilen er smuk med høj ført hoved, langstrakt galop, pæn
ført hale. Farten er høj. I 2. slip på raps anlægger Fauno et bedre søg har dog stadig flere forkerte
vendinger. I 3. slip samme indtryk, partner påviser fasan i to omgange som Fauno har en, omend
spinkel chance til.
Fauno udgår

