Dansk Jagthunde Derby 2011
Hold 4.
Engelsk setter Sikas Rap 14899/2009 E&F Gunner B. Christensen.
Rap afprøves i svag modvind. Farten er god. Stilen god med hovedet ført
i ryglinie eller der over, kraftig galopaktion, pænt ført hale med momentvis rørelse. Søget er i
starten stort og godt anlagt, og i god kontakt. Opnår stand løser selv, mange råger var lettet fra
området. Slutter slippet med at gå lidt ned, og søget mindskes.
I andet slip får Rap kontakt med et stykke råvildt, der bliver fuldt ud af terrænet med hals.
Rap kommer hurtigt tilbage, og viser et stort og godt anlagt søg, fart og stil som i første.
Afprøves yderlige i tre slip, bevarer det gode indtryk, bliver lidt følsom på lærker, som dagen
skrider frem.
Udgår
381 Niels Erik Krüger.
Irsk setter Yobbo´s Calle 10369/2009 E: Christina Bak F: John Bak.
Calle slippes i svag modvind. Farten er god. Stilen er i orden, hovedet føres i ryglinie, lang
kraftig aktion, når han strækker ud, pæn haleføring med momentvis rørelse. Viser i starten et
passende stort og veltilrettelagt søg. Holdes ved partners resultatløse stand. Herefter mindskes
søget, og Calle har flere stop på jordfært, mange råger var lettet fra området. Kommer godt i
gang igen. Trættes lidt til sidst i slippet.
Andet slip på vintersæd. Fart søg og stil som i starten af første slip. Calle opnår stand,
avancerer villigt på ordre, og rejser præcist enlig agerhøne, lidt urolig i opflugt, rimelig rolig i
skud. Afprøves en sidste gang i raps, går fornuftigt, men større bredde i søget kunne ønskes.
2 præmie UK.
381 Niels Erik Krüger.
Fortsætter.
Pointer Top Point´s Axi S42081/2009 E&F Bertil Mårtonsson.
Axi starter på græs i svag skiftende vind. Farten er fra god til høj. Stilen er god. Hovedet ført i
ryglinie eller der over. Der er en god aktion, lidt kort forbensaktion, passende høj haleføring,
uden bevægelse. Søget er stort og godt anlagt med passende afstand mellem slagene. Bruger
den svage vind godt. Sekunderer partners markering.
Axi afprøves i to slip mere. Fart, søg og stil som i første. Viser igen sekundering ved makkers
markering. Axi opnår stand, følger op, ny stand, fasan flygter ret foran Axi, som forholder sig
rolig i opflugt, der bliver ikke skudt i situationen. Kort efter ny stand, Axi avancerer meget
villigt på ordre, og rejser præcist fasan, er komplet rolig i opflugt og skud.
1 præmie UK.
381 Niels Erik Krüger.
Forstætter.
Irsk setter Kirstinekjær´s D. Eddie 06716/2009 E&F Gunner Jensen.
Eddie starter på græs i svag skiftende vind. Farten er god. Stilen er god. Hovedet føres i
ryglinie eller der over. For det meste en kraftig aktion, men ind imellem er der nogle
slaphedsperioder. God haleføring uden bevægelser. Eddie viser i starten et stort og godt anlagt
søg, men slutter noget ustruktureret. Eddie har et par kraftige markeringer. Trættes lidt til
sidst.
Andet slip på vintersæd. Bliver generet af makker i starten. Fart og stil som i første, slutter
med at sænke hovedet til slut i slippet. Eddie viser et stort og godt anlagt søg, har et enkelt
slag bag fører. Prøves en sidste gang i raps. Eddie går sig virkeligt op her. Viser et meget stort
og godt anlagt søg, farten er høj, stilen god. Lige efter start vender begge hunde i enlig
agerhøne, ingen af hundene opdager den. Eddie slutter med at forbi gå en oplagt chance til
fasan, som jeg træder op.
Udgår.
381 Niels Erik Krüger.

Engelsk setter Storåens Drabant. 06476/2009 E&F John Nielsen.
Drabant afprøves på græs senere vintersæd i svag vind. Farten er høj. Stilen er god. Hovedet
føres i ryglinie eller der over. Der en god kraftfuld aktion, pænt ført hale uden bevægelse.
Søget er meget stort, og for det meste godt anlagt, har et par lange udslag til højre. Bruger den
svage vind godt. Drabant har et par markeringer for lærker.
Drabant er ude i to slip mere. Fart og stil som i første, Søget bedres lidt. Drabant tager højrejst
stand ved dige, avancerer villigt og rejser præcist fasan, ro i opflugt og skud.
1 præmie UK.
381 Niels Erik Krüger.
Fortsætter.
Pointer Matresse´s Nick. 09260/2009 E: Preben Binder F: Ove Steen Pedersen.
Nick starter på græs senere vintersæd i svag vind. Farten er fra god til høj. Stilen er god. Hovedet
føres højt. Kraftfuld aktion, halen bæres pænt, dog uden bevægelse. Søget er for det meste stort og
godt anlagt, der er passende afstand mellem slagene, men nogle stop, hvor Nick spiser vintersæd
skæmmer. Kan hjælpes til sekundering, ved partners kraftige markering. Andet slip fløjter føreren
meget, da Nick vil dominere makker i starten af slippet. Fart og stil som i første, søget er nu stort
anlagt, og vedvarende.
Prøves igen, denne gang viser Nick ingen interesse i makker. Går stort og flot. Partner finder fasan.
Nick prøves en sidste gang, denne gang er Nick igen meget dominerende over for partner.
Udgår.
381 Niels Erik Krüger.
Irsk setter Erin vom Kappellenpfad. 00147/2011 E&F Jan Justesen.
Erin afprøves i skiftende terræn i god vind. Farten er fra god til høj. En rigtig god stil, hovedet
føres lige over ryglinie, kraftig langstrakt aktion, god haleføring med bevægelse. Søget er
stort og virkeligt godt anlagt. God kontakt til fører. Spinkel chance til samme fasan som
makker har kontakt med i remise.
Erin er ude i to slip mere, fart, søg og stil holdes. Lige efter start i sidste slip, vender begge
hunde i enlig agerhøne, ingen af hundene opdager den. Erin slutter med at forbi gå en oplagt
chance til fasan, som jeg træder op.
Udgår.
381 Niels Erik Krüger.
Engelsk setter Heegård Y Kyon. 15271/2009 E&F Jørgen Heegård Nielsen.
Kyon afprøves i skiftende terræner i god vind. Farten er høj. Stilen smuk, høj hovedføring,
kraftig langstrakt aktion, pæn haleføring med momentvis rørelse. Søget er meget stort, og
virkelig godt tilrettelagt, Kyon arbejder i god kontakt. I lille remise flygter fasankok, Kyon
var i området, situationen kan ikke bedømmes.
2 slip på vintersæd. Går Kyon som før, har en lille haretur. 3 slip på græs, går Kyon som
tidligere. Partner finder fasan to gange, Kyon har ikke været i området. Kyon prøves i to slip
mere, går som tidligere. Viser et godt medvindssøg. Trættes til sidst.
Udgår.
381 Niels Erik Krüger.
Pointer Bendt´s Diba.S36729/2009 E&F Bertil Mårtonsson.
Diba starter på vintersæd. Makker finder hurtigt fugl. Diba får ny makker. Farten er moderat.
Stilen er med hovedet ført i ryglinie, aktionen er noget slap, pæn haleføring. Søget er lagt
foran fører, mere fremdrift og større udslag til siderne ønskeligt.
Andet slip går Diba sig lidt op, men slutter som i første. Har en lille haretur. Formatet rækker
ikke til et derby.
Udgår.
381 Niels Erik Krüger.

