Dansk Jagthunde Derby 2013
Hold 3, dommer Bjarne Siig
Terrænleder Henning Jensen
Kat. Nr. 26 GS Nymarkens’s Oban(07977/2011), Peter Jensen
Oban starter på stub/raps i god vind. Anlægger et stort, men til tider lidt åbent søg. Farten er høj,
stilen præges af en langstrakt aktion. Hovedet føres højt og der er fine halebevægelser. Lydig.
Oban er ud i 7 slip på dagen. Søg, fart og stil er som 1. slip. Forfølger kort 2 gange hare. I 5. slip
støder Oban enlig agerhøne som kort forfølges. I 6. slip var der chance for parhøns på anvist
terræn. I 7. slip i brak har Oban flere chancer for fasan uden det lykkes at opnå en stand.
Udgår
Kat. Nr. 3 ES Bjerndrup’s Messi(06383/2011), Thorbjørn Riis
Messi starter på stub/raps i god vind. Anlægger et meget stort og velanlagt søg med korrekte
vendinger, søget er på grænsen til åbent.
Farten er høj, prima aktion med langstrakt galopaktion. Høj hovedføring og fine halebevægelser.
2. og 3. slip på stub i god vind. Her går Messi stort og godt. Fart og stil som 1. slip.
4. slip på frøgræs i god vind. Stort og velanlagt søg. Opnår højrejst stand, går villig frem på ordre
og rejser præcis parhøns. Rolig i opflugt og skud.
Fortsætter med 1B og 1. præmie i ungdomsklasse
Kat. Nr. 30 GS Vajskær Abidal(11957/11), Robert Paulsen
Abidal starter på stub/raps i god vind. Anlægger et stort lidt åbent søg. Farten er høj, stilen præges
af en langstrakt galop aktion. Hovedet føres højt og der er fine halebevægelser. Respekterer
flygtende råvildt. Vi har Abidal ude i 5 slip mere hvor den går stort og flot. I 5. slip viser Abidal
spontan sekundering.
6. slip i brak. Arbejder godt, men opnår hurtig stand. Går villig frem i 2 tempi og rejser præcis
fasan. Rolig i opflugt og skud, men preller kort efterfølgende.
Fortsætter med 1B og 1. præmie i ungdomsklasse
Kat. Nr. 61 Østagløttens Proff(No43966/11), Kjell Ivar Andersen
Proff starter på stub/raps i god vind. Anlægger et tilfældigt anlagt søg med en del roden på fært.
Farten er passende til lav, stilen præges af en kort aktion. Hovedet føres lavt og ligeledes med
halen. I starten af slippet halser Proff lidt i søget, hvor den forfølger makkerhund.
Opnår stand, går villig frem på ordre uden påvisning af vildt.
2. slip på frøgræs i god vind. Søg, fart og stil som 1. slip. Har enkelte gode udslag. Makkerhund
finder parhøns på anvist terræn.
Udgår

Kat. Nr. 4 ES Bjerndrup’s Mikkel(06382/2011), Jan Marinussen
Mikkel starter på stub/raps i god vind. Anlægger et meget stort og velanlagt søg. Farten er meget
høj, stilen præges af en særdeles prima kraftfuld galopaktion. Hovedet føres højt og der er fine
halebevægelser. Lydig. Stand / kontakt med kat, men kan fint kaldes til orden.
2. slip på frøgræs i god vind. Anlægger et stort, men lidt åbent søg. Fart og stil. Som 1. slip.
Forbigår 2 gange parhøns på anvist terræn og støder single agerhøne som forfølges kort.
3. slip på frøgræs i god vind. Går stort og godt. Opnår stand, går villig frem og rejser hare. Kan
fint holdes.
4. slip på stub. går fortsat stort og godt. Støder parhøns i god vind, rolig i opflugt.
Udgår
Kat. Nr. 7 ES Hamlagrø’s Purdey(17465/2011), Ole Dahl Madsen
Purdey starter på stub/raps i god vind. Anlægger et stort og godt anlagt søg. Farten er høj, stilen
præges af en langstrakt galopaktion. Hovedet føres i ryglinje eller og over og der er
halebevægelser. Kan holdes for springende kat. Lydig.
2. slip på stub i god vind. Anlægger et stort anlagt søg, dog mest anlagt i højre side. Forfølger hare
en god stykke tid.
3. 4. og 5. slip på brak/stub i god vind. Søg, fart og stil som 1. slip. I 4. slip holdes Purdey for
springende råvildt. Chance for enlig agerhøne på anvist terræn.
6. slip i brak. Her arbejder Purdey stort og godt. Der var flere chancer for fasan uden det lykkes at
opnå en stand.
Udgår
Kat. Nr. 55 P Riddarsporrens Nobel(09749/2011), Mogens Pedersen
Nobel starter på opharvet stub i god vind. Anlægger et stort, men alt for tilfældigt og planløst søg.
Farten er høj, stilen præges af en kraftfuld aktion, hovedet føres i ryglinje og halen bæres lavt.
Støder agerhøns langs grøftekant som prelles. Senere ser jeg Nobel komme frem fra dal i marken
hvor den preller parhøns langt.
2. slip på stub i god vind. Søg, fart og stil som 1. slip. Makkerhund finder fasan på anvist terræn.
Udgår.
Kat. Nr. 28 GS Nymarkens Ossy(07976/2011), Johnny Streit
Ozzy starter på stub i god vind. Anlægger et søg i mindste lag med enkelte gode udslag. Farten er
passende, stilen præges af en lidt gyngende kort galopaktion. Hovedet føres i ryglinje eller over og
der er gode halebevægelser. 2 x chance for agerhøns på anvist terræn som makkerhund finder.
Vi har Ozzy ude i 2 slip mere. Søget bedres lidt med nogle enkelte gode udslag. Fart og stil som 1.
slip. Forbigår 2 x chance for parhøns på anvist terræn. I 3. slip forfølger Ozzy kort 2 x hare.
Udgår

Kat. Nr. 41, IS Red Carlics Red Onion Mix(03427/2012), Ole Schmidt
Mix starter på stub i god vind. Anlægger et stort men noget offentsivt og åbent søg. Har nogle stik
langt frem i terrænet. Farten er høj, stilen præges af en lidt tung langstrakt aktion. Høj hovedføring
og fine halebevægelser. Forbigår oplagt chance for parhøns og senere finder makkerhund parhøns
på anvist terræn.
2. slip på stub i god vind. Søg, fart og stil som 1. slip. Opnår højrejst stand ved rørkant. Går villig
frem på ordre og rejser lidt upræcist fasan. Preller langt i opflugt og skud. Fortsætter med at jage
lange ude efter den har prellet.
Fortsætter med 2A
Kat. Nr. 56 P Riddarsporrens Norbert(09750/2011), Mogens Pedersen
Norbert starter på stub i god vind. Anlægger et stort, men alt for tilfældigt og åbent søg. Farten er
høj, stilen præges af en kraftfuld aktion. Hovedet føres i ryglinje eller over og halen bæres lige
under ryghøjde. Forbigår oplagt chance for parhøns på anvist terræn. Senere støder Norbert
parhøns som prelles langt.
2. slip i brak. Her anlægger Norbert et stort men alt for offensivt søg.
3. slip på opharvet stub. Som slippet skrider frem, bedres søget til et stort og godt anlagt søg.
Forfølger kort hare.
Udgår.

