Dansk Jagthunde Derby 2016
Hold 4
Lodtr. nr.
43. Blacksetter B. Donna DK 07838/2014
Donna slippes på stor kuperet rapsmark i modvind. Søget er noget tilfældigt anlagt. Farten høj. Stilen god,
hovedet bæres i rygliniens forlængelse og derover, hale i ryglinie, god galop, dog en smule kort forbens
aktion. Ingen fugle i slippet.
2. slip på raps i modvind. Her arbejder Donna godt for sin fører, med gode passende slag. Ellers samme
indtryk for så vidt angår stil. Mod slutningen af slippet trættes Donna noget. Ingen fugle i slippet.
3. slip på græsstub i modvind, samme indtryk som tidligere. Donna støder parhøns som lå oplagt i vinden,
og forfølger disse langt.
Udgår.
44. Kato DK 09424/20014
Kato slippes på stor kuperet rapsmark i modvind. Søget er tilrettelagt foran føreren i gode brede slag, godt
lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale, god kraftfuld galop, en smule mere stræk i
galoppen ønskelig. Ingen fugle i slippet.
2. slip på raps i modvind. Her arbejder Kato som tidligere, en hare springer og Kato forfølger denne. Ved
tilbagekomst virker han meget træt, og slutter slippet med at gå betydelig ned i fart.
3. slip på græsstub i modvind. Samme indtryk som tidligere. Kato mærker vildt går på enlig agerhøne, som
flygter. Kato forfølger kort.
Udgår.
45. Villestoftes King DK 03436/2014
King slippes på raps, senere græsstub i modvind. Søget er veltilrettelagt med gode brede slag godt lagt på
vinden. Farten høj. Stilen fortrinlig højt ført hoved og hale ind imellem med rørelse, god kraftfuld galop.
Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet.
2. slip på raps i modvind. Samme gode indtryk som tidligere. Ingen fugle i slippet.
3. slip på græsstub i modvind. Lige fra start går Kingo på makkerhunden og presser den voldsomt to gange.
Udgår.
46. Fønsvigs Jadore SE 12556/2015
Jadore slippes på raps, senere græsstub i modvind. Søget præges i starten noget af stop og tilfældig roden
på fært, senere bliver det godt med gode slag, godt lagt på vinden foran fører. Farten varierer, slutter godt.
Stilen god, hovedet bæres i rygliniens forlængelse og derover. God galop. Samarbejdet med føreren i
orden. Ingen fugle i slippet.
2. slip på raps i modvind. Samme indtryk som tidligere, dog går Jadore noget ned i fart mod slutningen af
slippet. Jadore holdes for flygtende hare. Ingen fugle i slippet.
3. slip på græsstub i modvind. Samme indtryk som tidligere. Makkerhunden finder fugl.
Udgår.

47. Heegård`s Tjep DK19049/2014
Tjep slippes på græsstub i modvind. Søget er veltilrettelagt i gode brede slag foran føreren. Farten høj.
Stilen smuk, højt ført hoved og hale, god kraftfuld galop. Samarbejdet med føreren i orden. Tjep opnår
stand, på ordre avancerer han villigt frem på parhøns, som letter ret foran Tjep der preller de flygtende
fugle langt over vej, uden at reagere på førerens fløjten og kalden.
Udgår.
48. Røsnes Ilex DK07093/2014
Ilex slippes på græsstub i modvind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren i gode slag godt lagt på vinden.
Farten god. Stilen acceptabel, hovedet bæres for det meste i rygliniens forlængelse, halen noget
hængende, god lidt tung galop. Samarbejdet med føreren i orden. Makkerhunden finder fugle.
2. slip på græsstub i modvind. Her arbejder Ilex i en smuk stil med høj hovedføring og hale med rørelse, i en
kraftfuld galop. Ilex opnår stand ved hegn, makkerhunden kommer til og fasan flygter, Ilex er acceptabel
rolig ved fuglens flugt. Senere tager Ilex ny stand ved hegn, på ordre avancerer han ind gennem hegn og
parhøns flygter. Ilex er acceptabel rolig ved opflugt og skud.
1. pr. Fortsætter
49. Bjergagers PinoDK09173/2014
Pino slippes på græsstub i modvind. Søget er veltilrettelagt i gode, til tider meget store, slag godt lagt på
vinden. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale med rørelse, God kraftfuld galop. Samarbejdet med
føreren i orden. Pino respekterer flygtende hare. Ingen fugle i slippet.
2. slip på græsstub i modvind efterlader Pino samme indtryk som i første slip. Makkerhunden finde fugl to
gange.
Udgår.
51. Nordvestjydens Indy DK05177/2014
Indy slippes på græsstub i modvind. Søget i starten veltilrettelagt i gode store slag, lagt på vinden foran
fører. Indys søg bliver gennem slippet meget selvstændigt og slutter med at gå af hånd. Farten høj. Stilen
smuk, højt ført hoved og hale med rørelse, god galop. Samarbejdet med føreren ophører under slippet.
Ingen fugle i slippet.
2. slip på stub i modvind. Her efterlader Indy samme indtryk som tidligere en dog også ved at slutte slippet
med at gå af hånd. Indy støder enlig agerhøne og forfølger denne langt.
Udgår.
52. Åens Isak DK20120/2014
Isak slippes på raps i modvind. Søget er veltilrettelagt med gode slag godt lagt på vinden. Farten i starten
høj, men som slippet skrider frem trættes Isak noget og farten bliver god til moderat. Stilen god, hovedet
føres for det meste over rygliniens forlængelse, halen en anelse slap. God galop, som dog ind i mellem
virker lidt tung. Samarbejdet med føreren i orden. Makkerhunden finder fugl.
2. slip på stub i modvind. Samme indtryk som tidligere. Makkerhunden finder fugl.
Udgår.

53. Jutevatnets Hekla NO42914/14
Hekla slippes på raps i modvind. Søget er veltilrettelagt med gode slag godt på vinden. Farten høj. Stilen
smuk, højt båret hoved og hale ind imellem med rørelse, god kraftfuld galop. Samarbejdet med føreren i
orden. Ved hegn mærker Hekla vildt, markerer flere gange, går om på siden af hegnet og fasan flygter uden
hunden er skyld deri. Hekla forholder sig rolig ved fuglens flugt.
2. slip samme indtryk. Hekla respekterer hare to gange. Ingen fugle i slippet.
3. slip på græsstub i modvind, samme gode indtryk. Hekla opnår stand, løser og går under vind og tager ny
stand, som holdes godt. Inden ordre til avance gives flygter parhøns ret foran Hekla, som forholder sig rolig
under opflugt og skud.
1. pr Fortsætter.
54. Lilleskogens Wayne DK02947/2015
Wayne slippes på raps i modvind. Søget er veltilrettelagt foran føreren i gode brede slag. Farten høj. Stilen
smuk, højt ført hoved og hale med rørelse, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Wayne mærker
vildt, tager stand, udløser og går under vind og opnår ny stand, som holdes godt, inden rejseordre gives
flygter parhøns ret foran Wayne, som forholder sig rolig under opflugt og skud.
2. slip på græsstub i modvind efterlader Wayne samme gode indtryk. Ingen fugle i slippet.
1. pr. Fortsætter.
55. Settermosens Casablanca DK01278/2015
Casablanca slippes på raps i modvind. Søget er noget ungdommeligt anlagt, dog med gode slag lagt på
vinden foran føreren. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres for det meste i rygliniens forlængelse og
derover, halen ind i mellem med rørelse, god energisk galop. Samarbejdet med føreren i orden. Casablanca
sekunderer spontant stående partner. Makkerhunden finder fugl.
2. slip på raps i modvind, her går Casablanca et godt søg, med store slag godt lagt på vinden. Ellers samme
gode indtryk.
3. slip på græsstub i modvind. Her går Casablanca stort og godt, opnår stand langt ude, som holdes godt. På
ordre avancerer hun frisk frem ad tre gange. Parhøns lætter præcist foran Casablanca, som forholder sig
acceptabel rolig under opflugt og skud.
1. pr. Fortsætter

