Dansk Jagthunde Derby 2013
2. dagens afprøvninger omkring Gl. Toftegaard
Efter fredagens afprøvninger i 1.heat fortsatte følgende 11 hunde til 2. dagen på årets Jagthundederby:
ES Storaaens Eddie, ejer og fører Jane Mortensen (1A)
ES Bjerndrups Messi, ejer og fører Thorbjørn Riis (1B)
P Bella, ejer og fører Erik Juhl (1B)
GS Vajskærs Abidal, ejer og fører Robert Poulsen (1B)
ES Nordvestjydens Filip, ejer og fører Martin Ry Krogh (1B)
ES Bjerndrups Phineas, ejer og fører Thomas Klit (1B)
P Matresses Vita, ejer Thomas Olsen - fører Flemming Fuglede Jørgensen (1B)
ES Bjerndrups Zanka, ejer og fører Keld Hansen (1B)
ES Nordvestjydens Flaks, ejer Ulrik Nielsen - fører Ole Halberg (2A)
ES Tobølbjergs Hunt, ejer og fører Allan Bredsgaard (2A)
IS Red Garlic Red Onion Mix, ejer og fører Ole Schmidt (2A)
Efter lodtrækning startede hundene som følger i 2. heat:
ES Storaaens Eddie – P Bella
ES Bjerndrups Phineas – ES Nordvestjydens Flaks
ES Tobølbjergs Hunt – ES Bjerndrups Messi
GS Vajskærs Abidal – IS Red Garlic Red Onion Mix
ES Bjerndrups Zanka – P Matresses Vita
ES Nordvestjydens Filip Alle afprøvninger på 2. dagen blev afviklet på store stubmarker i modvind
ES Storaaens Eddie – P Bella
Begge hunde viser i starten et noget småtskåret og tilfældigt anlagt søg. Senere viser Eddie et stort søg,
som dog kunne ønskes mere kontinuerligt og målbevist. Eddie arbejder i høj fart. Stilen er præget af
velbåret hoved, kraftfuld galop – halen bæres lavt med momentvise bevægelser. Eddie mærker fært,
parhøns flygter - Eddie er lidt urolig da fuglene flygter.
Bella arbejder noget begrænset slippet igennem. Den har flere stop og roden på jordfært. Har dog enkelte
gode udslag, hvor den viser en flot stil med høj hovedføring, langstrakt galopaktion – halen bæres lavt uden
bevægelse. Makkerhunden påviser parhøns på anvist terræn.
For begge hunde gælder det, at de forbigår oplagt chance til parhøns som dommerne træder op.
Efter hundene er koblet viser det sig at Bella er skadet, og hun trækkes fra prøven af føreren.
Storaaens Eddie omprøves
Bella udgår

ES Bjerndrups Phineas – ES Nordvestjydens Flaks
Bjerndrups Phineas anlægger et passende stort og velskolet søg med korrekte vendinger. Arbejder i god
kontakt med føreren, lydig og velført. Farten er god. Stilen er tiltalende med hovedet båret i niveau med
ryglinien og derover, energisk og kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med livlige bevægelser. Viser to
gange spontan sekundering, da makkerhunden to gange udnytter parhøns længere fremme i terrænet.

Phineas forsvinder til slut i remise, og findes efter koblingsordre i stram stand. På ordre avancerer den
villigt og rejser præcist en fasan, komplet rolig i opflugt og skud – en stærk fugletagning.
Nordvestjydens Flaks viser på stubmark et stort og lidt offensivt anlagt søg. Farten er høj. Stilen er god med
høj hovedføring, langstrakt og kraftfuld galopaktion, halen bæres lavt uden bevægelser. Opnår højrejst
stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcist et parhøns, komplet rolig i opflugt og skud. Opnår senere på
ny højrejst stand, hvor den igen avancerer villigt på ordre, og rejser et par høns, komplet rolig i opflugt og
skud.
Begge fortsætter
ES Tobølbjergs Hunt – ES Bjerndrups Messi
Tobølbjergs Hunt viser på stub et passende stort, men for fremadrettet søg uden den fornødne
arealdækning. Forbigår enlig agerhøne på anvist terræn. Farten er i orden. Stilen slår i dag ikke til på
derbyet – hovedføringen er slippet igennem under ryglinien, galopaktionen er kraftfuld men med en noget
kort forbensaktion, halen bæres pænt uden bevægelser.
Bjerndrups Messi anlægger på stub et stort og veldækkende søg med korrekte vendinger. Farten er høj.
Stilen er tiltalende med høj hovedføring, kraftfuld galopaktion, halen bæres pænt med livlige bevægelser.
Forbigår enlig agerhøne på anvist terræn. Da koblingsordre gives melder føreren stand. Messi har stand i
nyplantning, og på ordre avancerer den villigt, udreder flot og rejser præcist en fasan, komplet rolig i
opflugt og skud.
Tobølbjergs Hunt udgår
Bjerndrups Messi fortsætter
GS Vajskærs Abidal – IS Red Garlic Red Onion Mix
Vajskærs Abidal starter kort på majsstub og nyplantning, hvor den arbejder i et passende stort søg. Senere
på stor stubmark kunne ønskes mere bredde i udslagene, ligesom Abidal kunne arbejde med større
intensitet. Farten er i orden. Stilen præges af en noget tung galopaktion, hovedet føres over ryglinien, pæn
båret hale med bevægelser. Abidal opnår stand ved remise, avancerer villigt på ordre, påviser ikke vildt.
Senere udnytter makkerhunden et par høns og bringer sig i kontakt med enlig agerhøne på anvist terræn.
Abidal slutter med kortvarig stand, parhøns letter præcist foran, Abidal er rolig i opflugt – situationen er
jagtbar.
Red Garlic Red Onion Mix arbejder slippet igennem i et passende stort og veldækkende søg. Farten er god.
Stilen er med hovedet båret i niveau med ryglinien og derover, en noget gyngende galopaktion, pæn
haleføring med bevægelser. Opnår stram stand i remise, avancerer villigt på ordre, rejser hårdt og præcist
et par høns, lidt urolig i opflugt og skud. Senere kortvarig stand noget fremme i terrænet, enlig agerhøne
letter præcist foran Mix, rolig i opflugten. Makkerhunden påviser et par høns bag Mix.
Begge fortsætter

ES Bjerndrups Zanka – P Matresses Vita
Bjerndrups Zanka starter i et meget stort og velanlagt søg med korrekte vendinger. Senere er søget stort og
veldækkende. Farten er høj. Stilen er med høj hovedføring, kraftfuld galopaktion, livlige halebevægelser.
Viser god jagtlyst. Opnår føling med fært, forsøger at nagle fuglene, hvilket mislykkes – parhøns letter og
Zanka viser respekt.
Matresses Vita anlægger slippet igennem et meget stort og velanlagt søg i god kontakt med føreren. Farten
er meget høj. Stilen er smuk med høj hovedføring, langstrakt og jordvindende galopaktion, halen føres lidt
lavt uden bevægelser. Arbejder slippet igennem med stor intensitet. Makkerhunden påviser et par høns på
anvist terræn.
Begge fortsætter
ES Nordvestjydens Filip – ES Storaaens Eddie (omprøvning)

Nordvestjydens Filip starter stort og flot i høj fart og fortrinlig stil. Den bringer parhøns på vingerne og
forfølger hønsene et stykke på vej. Herefter slår Filip langt bagud i terrænet, hvor den længe jagter uden
kontakt med føreren. Makkerhunden påviser et par høns midt på anvist terræn. Nordvestjydens Filip har
anmærkninger på søgsoplægget fra 1. heat og har her to oplagte chancer for parhøns der ikke udnyttes.
Storaaens Eddie viser et passende stort, men alt for cirklende søg med flere forkerte vendinger.
Makkerhunden bringer et par høns på vingerne, disse ser Eddie og den følger hønsene lidt på vej. Senere
har den en oplagt chance til parhøns på anvist terræn som ikke udnyttes. Da Eddie er overført med 1A fra 1.
heat, har den stadig lidt at skære af.
Nordvestjydens Filip udgår
Storaaens Eddie fortsætter
Efter 2. heat har vi rangeret hundene som følger – fra toppen:
Bjerndrups Messi – Nordvestjydens Flaks – Matresses Vita – Bjerndrups Zanka – Bjerndrups Phineas – Red
Garlic Red Onion Mix – Vajskærs Abidal – Storaaens Eddie.
Da vi har en stor gruppe af hundene som ligger meget tæt, vælger vi at afprøve samtlige tilbageværende
hunde i et 3. heat.
Hundene afprøves som følger i 3. heat:
Bjerndrups Messi – Storaaens Eddie
Nordvestjydens Flaks – Vajskærs Abidal
Matresses Vita – Red Garlic Red Onion Mix
Bjerndrups Phineas – Bjerndrups Zanka
Bjerndrups Messi – Storaaens Eddie
Bjerndrups Messi viser slippet igennem et meget stort og særdeles velanlagt søg med korrekte vendinger.
Høj fart og tiltalende stil – arbejder med stor intensitet.
Storaaens Eddie slår ikke til formatmæssigt i dette slip. Den har i to tidligere slip på 2. dagen haft 4 chancer
for fugl som ikke er udnyttet, hvorfor den – trods topkarakter fra 1. heat – må udgå.
Bjerndrups Messi fortsætter
Storaaens Eddie udgår
Nordvestjydens Flaks – Vajskærs Abidal
Nordvestjydens Flaks anlægger et stort søg, hvor der dog forekommer enkelte forkerte vendinger. Farten er
høj. Stilen som i det foregående slip.
Vajskærs Abidal starter noget småtskåret, men som slippet skrider frem bliver søget passende stort og
veldækkende. Arbejder med bedre intensitet end i 2. heat.
Begge fortsætter
Matresses Vita – Red Garlic Red Onion Mix
Matresses Vita anlægger et stort og veldækkende søg i smuk stil.
Red Garlic Red Onion Mix starter voldsomt ud, og efterlader en del uafsøgt terræn. Søget er for
fremadrettet og med flere stop.
Begge fortsætter
Bjerndrups Zanka – Bjerndrups Phineas
Bjerndrups Zanka søger direkte frem mod nyplantning og efterlader en del uafsøgt terræn. Senere på
stubmarken er søget for tilfældigt anlagt. Zanka arbejder på fært, enlig agerhøne letter i området, Zanka er
noget urolig da fuglen flygter. Senere udnytter den ikke oplagt chance til parhøns.
Bjerndrups Phineas arbejder på stubben passende stort og velskolet. Senere kommer den i nyplantning,
hvor vi ser en fasan flygte under uoverskuelige forhold.

Makkerhunden påviser to gange agerhøns på anvist terræn.
Begge fortsætter.
Inden matchningen er hundene rangeret – fra toppen - som følger:
Bjerndrups Messi – Nordvestjydens Flaks – Matresses Vita – Bjerndrups Phineas – Bjerndrups Zanka – Red
Garlic Red Onion Mix – Vajskærs Abidal.
Matchningen
Vajskærs Abidal – Red Garlic Red Onion Mix
Hurtigt viser det sig at Mix ligger over Abidal i både søg, fart og stil.
Vajskærs Abidal sættes som reserve uden pligt til videre afprøvning
Red Garlic Red Onion Mix fortsætter
Red Garlic Red Onion Mix – Bjerndrups Zanka
Mix starter godt i et stort og velanlagt søg. Senere bliver søget for fremadrettet og tilfældigt anlagt.
Stilmæssigt er Mix ikke på niveau med Zanka.
Zanka starter med at søge bagud i terrænet, men søget bedres hurtigt og Zanka viser så et godt og velanlagt
bredsøg i tiltalende stil.
Zanka over Mix
Red Garlic Onion Mix placeres som 6. vinder
Bjerndrups Zanka fortsætter
Bjerndrups Zanka – Bjerndrups Phineas
Begge hunde arbejder i et stort søg med korrekte vendinger. Stil og formatmæssigt er hundene meget lige,
men mod slutningen er intensiteten bedst på Phineas. I den samlede præstation på derby er Phineas også
bedre end Zanka. Formatmæssigt er Phineas dog ikke på niveau med de foranstående, hvorfor derbyet
slutter for begge hunde efter dette slip.
Bjerndrups Zanka 5. vinder
Bjerndrups Phineas 4.vinder
Matresses Vita – Nordvestjydens Flaks
Matresses Vita viser igen et stort og velanlagt søg med korrekte vendinger. Farten er høj og stilen er smuk.
Opnår kortvarig stand, parhøns letter præcist foran Vita, der er rolig i opflugten.
Nordvestjydens Flaks viser et passende stort, men noget defensivt søg med flere forkerte vendinger.
Overlader derved terrænet til makkerhunden, som udnytter et par høns på anvist terræn.
Matresses Vita over Nordvestjydens Flaks
Nordvestjydens Flaks 3. vinder
Matresses Vita fortsætter til finalen
Matresses Vita – Bjerndrups Messi
Begge hunde er derbyhunde af stort format. De arbejder begge med stor intensitet og viser stor jagtlyst.
Vita laver en forkert vending, mens Messi arbejder med korrekte vendinger.
Messi sættes over Vita.
Matresses Vita 2. vinder
Bjerndrups Messi DERBYVINDER 2013.

Motivering
1.vinder ES Bjerndrups Messi, e/f: Thorbjørn Riis
Bjerndrups Messi er en velgående hund af meget stort format, der har to komplette fugletagninger på
derbyet. Vinder finalen på sit gode søgsoplæg.
2.vinder P Matresses Vita, e: Thomas Olsen, f: Flemming Fuglede
Matresses Vita er en flotgående hund af meget stort format. Har en komplet fugletagning på 1. dagen, og
en stand, hvor fuglene letter inden situationen er jagtbar i matchningen. Bliver i finalen slået på
søgsoplægget.
3.vinder ES Nordvestjydens Flaks, e: Ulrik Nielsen, f: Ole Halberg
Nordvestjydens Flaks er en effektiv hund, der på derbyet har tre fugletagninger – den ene dog med en
upræcis rejsning. Bliver slået på søgsoplægget af 2. vinderen, der også finder et par høns i deres indbyrdes
slip – dette betinger placeringen som 3.vinder.

4.vinder ES Bjerndrups Phineas, e/f: Thomas Klit
En velgående hund af et passende format, der gennem hele derbyet har gået i et velskolet søg. Har to flotte
fugletagninger, men er også slået på fugl og haft uudnyttede chancer for fugl.
5. vinder ES Bjerndrups Zanka, e/f: Keld Hansen
En hund af stort format, hvor søget i flere slip har været for tilfældigt anlagt. Har en komplet fugletagning
fra 1. dagen og har bragt sig i kontakt med fugl to gange på 2.dagen. Har også flere uudnyttede chancer til
fugl.
6.vinder IS Red Garlic Red Onion Mix, e/f: Ole Schmidt
Mix har på derbyet to komplette fugletagninger, og en stand hvor fuglene letter inden situationen bliver
jagtbar. Mix har dog også forbigået fugl og har i et par slip haft minus på søgsoplæg og galopaktion. Den
samlede præstation betinger placeringen som 6. vinder.
På hele dommerteamets vegne skal lyde en stor tak til Derbyudvalget for invitationen til at dømme denne
meget fornemme prøve. Tak til alle terrænledere - i særdeleshed ”Nold” som på Gl. Toftegaard gav os
dommere de helt ideelle terræner (med masser af fugle) til at dømme Jagthundederbyets 2. dag.
Tak til hundeførerne for god sportsånd – et stort tillykke til de placerede.
Sidst skal lyde en tak til mine meddommere for godt samarbejde på begge derbydage.
Bjarne Siig
Hans Peter Clausen
Flemming Sørensen (ordførende)

