Dansk jagt hunde Derby 2015
Lodtræknings nr 69 Irsk setter Molly
Molly slippes i modvind på vintersæd og raps, anlægger et stort og noget
ungdommeligt anlagt søg i høj fart og smuk stil med hovedet i og over ryglinje, god
galop aktion, spil i halen, har enkelte forkerte vendinger, for svinder kort i skov men
en hare, 2 slip på græsfrøs stub, anlægger her et mere planløst søg, partner opnår
stand, Molly går ind foran stående partner, agerhøns letter og Molly preller, 3 slip
bevare indtrykket. Udgår 166 Allan Nissen.
Lodtræknings nr. 70 Pointer Astrups Via
Via slippes i vintersæd i modvind, anlægger et meget stort søg, vel anlagt, lidt
åbnet, dækker meget areal, god kontakt, farten er meget høj, stilen god, hovedet i
ryglinje, god lang galop, halen bæres uden bevægelser noget krum, 2 slip bevare
indtrykket, viser sekundering, respektere hare, partner finder et par agerhøns, 3 slip
opnår ved remisse stand, rykker lidt frem opnår ny stand, der letter præcis foran Via
en fasanhøne, ro i opflugt og skud, forsætter 1 B 166 Allan Nissen
Lodtræknings nr. 72 Pointer Fugledes Vanja
Vanja slippes på vintersæd i modvind, anlægger et stort og noget åbnet søg med
bredde udslag, forbi går et par agerhøns, stor chance, Vanja går i høj fart, smuk stil
med hovedet højt, god galop, halen bæres uden bevægelser, Vanja slippes i
yderligere 4 slip, har flere chancer til agerhøns har en stand hvor der går villigt frem
påviser ej vildt. Klassehund som på dagen ikke have heldet med sig.
Udgår 166 Allan Nissen.
Lodtræknings nr 73 Engelsk setter Hagalidens Tjoffsan
Tjoffsan slippes på vintersæd i modvind, går i et ikke alt for stort søg med god
kontakt, har flere stop markeringer, har en chance til et par agerhøns, fart er
passende høj, stilen smuk med højt båret hoved, god galop aktion, halen bæres
med momentvis bevægelser, 2 slip i raps igen har Tjoffsan flere markeringer, slut
ved remise med en højrejst stand, rykker ind i remisen der ses en fasan i luften og
Tjoffsan preller kort, kaldes til orden, 3 slip på raps Tjoffsans partner finder et par
agerhøns. Udgår 166 Allan Nissen.

Lodtræknings nr 74 Pointer Krogsøgårds Barbara
Barbara slippes på Vintersæd i modvind anlægger et stort og noget voldsomt anlagt
søg i meget høj fart, Smuk stil med højt båret hoved, god flad galop, halen bæres
uden bevægelser, som slippet skrider frem for bedres Barbara søg oplæg har dog
enkelte forkerte vendinger. Viser sekundering
2 slip bevare indtrykket har en chance til agerhøns
3-4 slip forsætter ud svækket har dog mod slutningen flere forkerte vending i
venstre side Klasse hund som endnu mangler en del dressur, udgår 166 Allan
Nissen.
Lodtræknings nr 75 Astrups Rik.
Rik slippes på raps i modvind, anlægger et meget stort søg med stor bredde og god
udnyttelse af vind og terræn, har en stand, der springer i området en hare. 2 slip i
raps opnår stand stand der springer en hare respektere, senere stand går villigt
frem, der letter noget upræcist 1 par agerhøns, 3 slip opnår stand, agerhøns flygter,
Rik er rolig ved opflugten, 4 slip stand, avancere villigt på ordre, udpeger præcist 1
agerhøne, ro i op flugt og skud. Forsætter 1 B 166 Allan Nissen.
Lodtræknings nr 76 Engelsk Setter Melsgårds R Malinka
Malinka slippes på græsfrøs stub i modvind, anlægger et ikke alt for stort søg i god
kontakt, farten er passende, stilen fra god til smuk, hovedet i og over ryglinje, god
energisk galop aktion, spil i halen, for kende af fært følger op og der letter et par
agerhøns, Malinka kaldes til orden
2 slip bevare indtrykket chance til agerhøns
3 slip bevare indtrykket chance til et par agerhøns.
Udgår 166 Allan Nissen
Lodtræknings nr 77 Fugledes Vilja
Vilja slippes på vintersæd, græsfrøs stub i modvind, anlægger et stort søg godt lagt
på bredden, farten er høj, stilen smuk, højt hoved ,god galop, halen bæres pænt ude
bevægelser, partner finder agerhøns. 2 slip i raps opnår stand der flygter en lærke,
senere ny stand korrigere kort opnår ny stand, avancere kort på ordre udpeger og
rejser et par agerhøns, ro i opflugt og skud. Forsætter 1 B 166 Allan Nissen

Lodtræknings nr 78 Gordon Setter Nr Løgums Frække Frida
Frida slippes på græs frøs stub, anlægger et meget stort søg med god udnyttelse af
vind og terræn, arbejder i meget høj fart i en smuk stil med højt båret hoved, god
flad galop, halen bæres med lidt bevægelser, 2 slip i raps søger bevist til hegn og
skel, ses prellende efter en fasan noget langt, 3 slip går igen stort men har en del
forkerte vendinger i venstre side, udgår 166 Allan Nissen.
Lodtrækning nr 80 Pointer Björås AMI
Ami slippes på Græs frøs stub i modvind anlægger et stort og godt anlagt søg i god
kontakt, farten er høj, stilen god, højt båret hoved, lidt kort galop, halen bæres uden
bevægelser, chance til et par agerhøns
Afprøves i yderligere 3 slip, har en chance til et par agerhøns
Udgår 166 Allan Nissen.
Lodtræknings nr 81 Pointer Tino
Tino slippes på græsfrøs stub i modvind, anlægger et passende stort søg senere
stort anlagt søg, god kontakt, har lidt forkerte vending især når partnerens fører
fløjter på sin hund, stilen er smuk, meget højt båret hoved, god galop, halen bæres
uden bevægelser, opnår stand, partner kommer, føreren er i jagtbar afstand, Tino
rykker frem, udpeger præcist et par agerhøns, ro i opflugt og skud.
2 slip partner finder et par agerhøns, viser sekundering. Forsætter 1B 166 Allan
Nissen.

