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55. GS Øens Bellis starter i rapsmark i modvind. Stort, men åbent søg med størst interesse for markens højre
side. Senere bliver søget meget fremadrettet med flere forkerte vendinger. Der savnes regelmæssighed og
kontinuitet. Farten er høj og løbelysten meget stor. Stilen smuk med hovedet ført vedvarende over
rygniveau. Langstrakt energisk galopaktion med vandret båret hale uden svip. Der er et herligt spil over
Bellis, som dog jagter lidt for selvstændigt. I andet slip er søget som tidligere. Stort, men ustruktureret uden
regelmæssige slag på vinden. Sænker i dette slip hovedet og fører det under rygniveau. Forsvinder ved vegn
og er borte i en rum tid. I tredje slip søger Bellis, om end lidt cirklende, godt for sin fører og bliver på anvist
terræn. Fart og stil som i første slip. En helt ung og uerfaren fører, som med den entusiasme der udvistes, har
gode chancer for at opnå noget med sin hund. UDGÅR
56. GS Øens Betty Blue starter i rapsmark i modvind. Viser et beskedent søg – der mangler såvel bredde
som dybde. Betty har flere forkerte vendinger. Farten er acceptabel og stilen god med hovedet ført i
rygniveau. God galopaktion er med passende stræk i galoppen samt vandret båret hale. Er lydig og
samarbejder godt med føreren. I andet slip er søget bedre og Betty dækker nu passende med terræn. Fart og
stil og lydighed som tidligere. I sidste slip søger Betty sit bedste på dagen med passende brede udslag, uden
at det lykkedes at få hende for fugl. Der savnes lidt fremdrift. Et tidspres og svigtende fugletilgang betingede
hendes tre slip. UDGÅR
60. P Fugledes Agent starter i rapsmark og eng i modvind. Viser et godt søg med passende brede udslag og
fin dybde. God kontakt til føreren. Senere da terrænet giver mulighed herfor, viser Agent et stort fin slag ud i
markens venstre side og opnår stand. Rykker kontant frem til ny stand og i samme nu letter agerhønsepar ret
for. Agent kan holdes i denne ikke jagtbare situation. Agents fart er høj og stilen god med hovedet i
rygniveau. Kraftfuld maskulin galopaktion med vandret båret hale. I andet i rapsmark i modvind starter
Agent søgsmæssigt godt, men hurtig arbejder han sig længere og længere ud i markens højre side og
udnytter kun det halve terræn. Er lidt svær at koble. I tredje slip er søget igen ensidigt lagt i højre side og vi
ser ikke, uagtet førerens gode intentioner, et slag til venstre side. UDGÅR
61. GS Åens Molly starter i rapsmark og eng i modvind. Viser et fint arealdækkende søg med korrekte
vendinger og passende dybe slag. Samarbejder godt med føreren. Farten er høj og stilen smuk med hovedet
vedvarende ført over rygniveau. Prima smidig langstrakt galopaktion med vandret hale uden svip.
Makkerhunden finder enkelt agerhøne meget langt ude i venstre side. Molly lastes ikke her. I de to næste
slip i rapsmarker i mod- og sidevind arbejder Molly eksemplarisk og virker udholdende. I fjerde slip samme
indtryk og samme terræntype. Har her en chance til agerhønsepar som makkerhunde finder. I femte slip
støder Molly nyslåede parhøns uden at hun ser disse. Får et ekstra slip og søger her, nærmest i et uvejr af
regn og hagl, meget flot og udholdende. Meget velgående hund som manglede det fornødne held. UDGÅR
62. ES Tobølbjergs Lamison starter på rapsmark i modvind. Viser et stort offensivt og fremadrettet søg og
får ikke dækket terrænet på bredden. Vender korrekt på vinden. Farten er meget høj og stilen smuk, med
hovedet ført vedvarende over rygniveau. Langstrakt flydende galopaktion med vandret båret hale uden svip.
Lamison opnår stand langt fremme i terrænet. Rykker frem i ny stand. Agerhønsepar letter da fører er i en
jagtbar situation. Lamison preller langt og inderligt og er meget svær at koble endsige kalde til orden.
Samme indtryk mht. fart og stil i et nyt modvindsslip i rapsmark. Virker udholdende, men arbejder generelt
for periferisk. I et tredje slip viser Lamison igen et stort søg i høj fart og smuk stil. Lamison er en hund med
et stort potentiale. Slutter dog dagen med at gå af hånd. UDGÅR
64. ES Elvis startes i rapsmark i modvind. Viser et godt arealdækkende søg med korrekte vendinger og
afstemt dybde i slagene. Virker lydig. Farten er fra god til høj og stilen god til smuk. Hovedet ført i og over
rygniveau. Langstrakt og smidig galop aktion med halen i buet sabelform uden svip. Makker finder agerhøns
langt fremme. Elvis lastes ikke herfor. I andet slip finder makkerhunden omgående et par agerhøns. Elvis
sekunderer ikke og presser fuglene op. Kan holdes da de flygter. I tredje og fjerede slip arbejder Elvis som
tidligere. I sidste slip i rapsmark hænger Elvis på makkeren og halesøger for længe. UDGÅR
65. IS Vilslevs Zoe starter i rapsmark i modvind. Stikker hårdt frem i terrænet uden at vise bredsøg og
opnår straks stand. Makkerhunden kommer til og Zoe rykker kontant frem i ny stand. Makkerhunden går

foran Zoe og rejser hendes fugle. Zoe forholder sig rolig da fuglene flygter, medens synderen preller.
Situationen var ikke jagtbar. I andet slip opnår Zoe stand efter en snes meters søg. Igen kommer
makkerhunden til og letter det agerhønsepar som Zoe stod for. Igen viser Zoe respekt i opfløj. Pga. førerens
nære placering var situationen jagtbar. Zoe dækkes straks af og er rolig i skud. I tredje slip i olieræddiker i
modvind viser Zoe et varieret søg. I glimt gode udslag, men hun udnytter ikke tre chancer til agerhøns. Et
par stødes af makkerhunden, en fugl letter tilfældigt midt på terrænet og en fugl rodes op af Zoe. Zoes fart
var god til høj og stilen acceptabel med hovedet i ryglinje og en galopaktion der var præget lidt af stikkende
og kort forbensaktion.
2. UK
66. ES Tobølbjergs Lulu starter i modvind i rapsmark. Stikker hårdt frem i terrænet uden at vise bredsøg.
Makkerhunden opnår straks stand og Zulu går direkte ind foran denne og kører bevidst parhøns op og
preller. Søg, fart og stil kunne reelt ikke bedømmes. I andet slip viser Zulu et stort og offensivt søg på
rapsmark i modvind. I høj fart og smuk stil med hovedet vedvarende ført over rygniveau, afsøger hun et stort
område med gode brede udslag og akseltabel dybde i slagene. Vender korrekt. Prima kraftfuld galopaktion
med vandret båret hale med periodiske svip. I tredje slip gentager Zulu sin trang til se fuglene når
makkerhunden har stand. Går direkte ind foran denne i stand og letter agerhønsepar. En hund med et vist
potentiale, som med sekundering eller lidt mere dressur i bagagen utvivlsomt vil kunne gøre sig gældende.
UDGÅR
67. ES Nordvestjydens Kaisa starter i et klassesøg på rapsmark i modvind. Velrevierende i markens fulde
bredde med afstemt dybde i slagene. I høj fart og smuk til fortrinlig stil, i en kraftfuld smidig galopaktion
med vandret båret hale med periodiske svip, arbejder Kaisa med god udholdenhed i fin kontakt med føreren.
Efterlader samme indtryk i andet slip under samme forhold som første slip. I tredje slip på kuperet rapsmark
opnår Kaisa kataleptisk stand i sidevind. Parhøns letter da partneren kommer til og begge følger agerhønsene
på vej. Kaisa kaldes til orden indenfor de rammer ungdomsklassen giver os. Dækkes af og forholder sig
rolig under skudafgivelse. 1. UK
68. B Lilli du Bois Concour starter i rapmark i modvind. Viser et stort vedvarende veltilrettelagt bredsøg
med god dybde i slagene. Hun skummer sig mark i en meget høj fart med en sjældent set intensitet, hun
nærmest gnister af jagtlyst. Stilen er smuk til fortrinlig og galopaktionen er meget kraftfuld, langstrakt og
energisk. Det samme gentager sig i de to næste slip på samme terræntype. Holdes for hare. Opnår stand. Går
villigt frem på ordre, men vi ser intet vildt. Har en chance til agerhønsepar som makkerhunden støder. Lilli
viser respekt da hun ser fuglene. I yderligere to slip i rapsmarker i modvind skummer hun sin mark og virker
uopslidelig. Opnår igen stand. Går villigt frem på ordre, men vi ser intet vildt. Sidste slip blev desværre
hendes waterloo. Et par agerhøns stødes af Lilli under respekt. En fugl letter tilfældigt midt på terrænet og
en fugl rodes op af makkerhunden. Dette var dagens mulighed for denne lille kæmpe af en hund, med
potentiale til det helt store. UDGÅR
69. B Mintos starter i rapsmark i modvind. Viser et lidt småtskåret søg med beskedne udslag på bredden
samt ditto fremdrift. Roder lidt over tilfældig jordfært. Råvildt ses længere fremme. Farten er acceptabel og
stilen god med hovedet ført i ryglinjeniveau. Der savnes stræk i galopaktionen. Mintos trættes mod
slutningen. Føreren orienterer mig om, at Mintos arbejder med en metalskinne i forbenene. Set i lyset heraf,
er det prisværdigt, at Mintos går sig i sine to sidste slip. I andet slip i rapsmark er søget veldækkende og godt
afstemt til terrænet. Farten er nu god og stilen som tidligere, men han virker mere oplagt. Holdes for hare. I
sidste slip har Mintos chance til et par agerhøns. I dette slip ville Mintos godt hænge lidt på makkeren.
UDGÅR

