Dansk Jagthundederby d. 21-22-03-2014
2. heat og matchning
Til 2. heat forsatte følgende hunde:
Katl.nr: 73 Pointer Oluf: 1A. E/F: Børge Sommer
Katl.nr: 16 Engelsk setter Heegårds Engo: 1A. E/F: Ingemann Albrechtsen
Katl.nr: 57 Pointer Boelsgård’s A Didrik: 1B. E/F: Allan Diederichsen
Katl.nr: 63 Pointer Fugledes Ultra: 1B. E/F: Flemming Fuglede Jørgensen
Katl.nr: 33 Engelsk setter Stiesdal’s Yatsy: 1B. E/F: Øystein Grandorf
Katl.nr: 37 Engelsk setter Tobølbjergs J.Capitaine: 1B. E/F: Poul Aagaard Sørensen
Katl.nr: 32 Engelsk setter Stiesdal’s Tango: 1B. E/F: Allan Olesen
Katl.nr: 12 Engelsk setter Chano: 1B. E/F: Poul B. Thomsen
Katl.nr: 52 Irsk setter Vorrehøjs Henna: 1B. E/F: Flemming Jensen
Katl.nr: 56 Pointer Bendt’s Felour: 1B. E/F: Steen Bendt
Katl.nr: 41 Gordon setter Puronperæn Unicka: 1B. E/F: Lorenz Clemmesen
Katl.nr: 75 Pointer Roxy: 1B. E/F: Knut Dahle
Katl.nr: 87 Pointer Villestofte’s Storm P: 1B. E/F: Anne-Marie Petersen
Katl.nr: 29 Engelsk setter Senja’s Pink Star: 1B. E/F: Line Hebsgaard Clausen
Katl.nr: 23 Engelsk setter Mac Persson’s Ally: 1B. E/F: Benny Persson
Katl.nr: 71 Pointer Myra: 1B. Ejer: Jens Bang. Fører: Tom B. Hansen
Startrækkefølgen blev følgende:
Heegårds Engo mod Bendt’s Felour
Fugledes Ultra mod Vorrehøjs Henna
Boelsgaard’s Didrik mod Puronperæn Unicka
Stiesdal’s Yatsy mod Mac Persson’s Ally
Roxy mod Villestofte’s Storm P
Tobølbjergs J. Capitaine mod Senja’s Pink Star
Myra mod Oluf
Stiesdal’s Tango mod Chano
Heegårds Engo mod Bendt’s Felour:
Engo søger stort og veldækkende i et kontinuerligt søg. God fart og stil.
Felour søger lidt varierende, med enkelte stop, og smider lidt terræn i venstre side. God fart. Stilen præges af en lidt kort galopaktion.
Hovedet føres i skulderhøjde og halen føres pænt med let bevægelse.
Engo fortsætter – Felour omprøves
Fugledes Ultra mod Vorrehøjs Henna
Ultra søger passende stort og ganske velanlagt, i god fart. Stilen er god, dog er galopaktionen lidt kort, men intens. Pæn hoved og
haleføring.
Henna søger for det meste passende stort, lader sig dog forstyrre af småfugle. God fart og fortrinlig stil.
Begge fortsætter
Boelsgaard’s Didrik mod Puronperæn Unicka
Didrik søger meget stort, men særdeles velanlagt fra kant til kant. God fart. En lidt anstrengt og kort forbensaktion.
Unicka søger også stort, men knap så regelmæssigt som makker. God fart. Acceptabel stil. Lidt kort galopaktion og hovedet ført i og
under ryglinien. Pænt ført hale.
Didrik fortsætter – Unicka omprøves.
Stiesdal’s Yatsy mod Mac Persson’s Ally
Yatsy søger her begrænset, i god fart. Stilen skæmmes af en kedelig haleføring og en lidt kort galopaktion.
Ally søger passende stort og ganske velanlagt, i god fart. God stil bortset fra en lidt kedelig haleføring.
Yatsy udgår – Ally omprøves.
Roxy mod Villestofte’s Storm P
Roxy søger passende stort i god fart. Det meste af slippet også i en god stil, dog bliver aktionen mod slutningen lidt anstrengt.
Storm P søger stort, men med lidt forkerte vendinger i højre side. Prima fart og stil.
Begge fortsætter.

Tobølbjergs J Capitaine mod Senja’s Pink Star
Capitaine søger passende stort med enkelte forkerte vendinger. God fart. Stilen præges af en lidt kort og tung galopaktion. Hovedet
føres i og under ryglinie og halen føres pænt med let bevægelse. Capitaine opnår stand. Går på ordre villigt frem, men påviser ikke
vildt.
Pink Star søger noget ungdommeligt og i perioder også noget egenrådigt. God fart og stil.
Capitaine omprøves – Pink Star udgår
Myra mod Oluf
Myra søger passende stort med lidt forkerte vendinger i begge sider. God fart. Stilen præges af en lidt kort galopaktion og hovedet
sænkes momentvis til under ryglinie.
Oluf går stort med en enkelt afstikker ud af anvist terræn. Ellers ganske velanlagt. God fart og prima stil.
Myra omprøves – Oluf fortsætter.
Stiesdal’s Tango mod Chano
Tango søger stort og velanlagt, i god fart og stil.
Chano søger også stort i god fart. Stilen skæmmes af en kedelig haleføring. Hovedet føres i skulderhøjde, men han dykker med næsen.
Tango fortsætter – Chano omprøves.
Seks hunde gik til omprøvning og startrækkefølgen blev:
Felour mod Unicka
Ally mod Capitaine
Myra mod Chano
Bendt’s Felour mod Puronperæn Unicka
Felour søger her noget tilfældigt og gerne langs hegn. God fart og stil.
Unicka søger passende stort i en noget kort aktion, og periodevis lav hovedføring.
Begge udgår.
Mac Persson’s Ally mod Tobølbjergs J Capitaine
Ally søger passende stort i god fart. Hun opnår stand. Går på ordre villigt frem. Presses af bagfra kommende makker, slår ud til højre,
og makker påviser fasaner ret foran Ally.
Capitaine søger stort og egenrådigt. Går foran stående makker og rejser fasaner.
Begge udgår.
Myra mod Chano
Myra søger her passende stort i god fart. Stilen er noget varierende med en lidt kort galopaktion og periodevis lidt lav hovedføring.
Chano søger i starten bagud i terrænet. Senere ganske velanlagt i god fart. Stilen præges nu af en lidt slap galopaktion og en kedelig
haleføring.
Begge udgår.
Til matchningen efter middag overgik otte hunde. Rangeringen fra toppen var følgende:
1.Heegårds Engo 1A
2.Oluf 1A
3.Stiesdal’s Tango 1B
4.Villestofte’s Storm P 1B
5.Fugledes Ultra 1B
6.Vorrhøjs Henna 1B
7.Boelsgaard’s A Didrik 1B
8.Roxy 1B
Didrik mod Roxy
Didrik søger nu begrænset og i en meget anstrengt forbensaktion.
Roxy søger stort og ganske velanlagt i god fart og stil.
Roxy over Didrik
Roxy mod Henna
Roxy søger passende stort. Han opnår stand. På ordre går han behersket frem, men påviser ikke vildt. Slutter med stand for en hare,
som respekteres da den flygter.
Henna søger stort, lidt åbent, i den bedste fart og stil.
Henna over Roxy
Henna mod Ultra
Henna søger meget stort og noget åbent i god fart og stil.
Ultra søger passende stort og ganske velanlagt i god fart og stil.
Ultra over Henna

Ultra mod Storm P
Ultra søger her stort og ganske velanlagt i god fart og stil.
Storm P søger også stort og velanlagt i høj fart og prima stil.
Storm P over Ultra
Storm P mod Tango
Storm P søger stort og lidt åbent i høj fart og prima stil. Han vender forkert i højre side.
Tango søger stort og velanlagt i god fart og stil.
Tango over Storm P
Finaleslippet:
Engo mod Oluf.
Engo søger her stort og noget åbent. Han har en afstikker bagud på naboterræn. Ellers god fart og stil.
Oluf søger stort og offensivt i bedste fart og stil. Er noget vanskelig at få koblet.
Oluf over Engo.

Rangering og motivering:
6. vinder katl.nr: 52 Vorrehøjs Henna E/f Flemming Jensen
En stilren hund af et godt format, som må se sig slået på søget.
5. vinder Katl.nr: 63 Fugledes Ultra E/F: Flemming Fuglede Jørgensen
En hund af et meget godt format med lidt anmærkninger på stilen. Dette betinger placeringen.
4. vinder Katl.nr: 87 Villestofte’s Storm P. E/F: Anne-Marie Petersen
En hund af et meget stort format med en prima stil. Lidt anmærkninger på søget. Dette betinger placeringen.
3. vinder Katl.nr: 32 Stiesdal’s Tango E/F: Allan Olesen
En hund af et stort format, med en tiltalende stil og et godt søg.
2. vinder Katl.nr: 16 Heegårds Engo E/F: Ingemann Albrechtsen
En hund af et stort format, som går i en god stil og et godt søg. Har gået fejlfrit frem til finalen, hvor den taber på et for åbent søg.
1.vinder Katl.nr: 73 Oluf E/F Børge Sommer
En stilren hund af et meget stort format, som går i et prima søg. En værdig vinder af dansk jagthundederby 2014.
Til slut vil jeg gerne på mine dommerkollegaers og egne vegne, takke derbyudvalget for invitationen til at dømme denne fornemme
prøve. Vi har haft nogle gode dage, og set rigtig mange god hunde. Tak til prøveleder, terrænledere samt hjælpere for en god og
veltilrettelagt prøve. Tak til mine dommerkollegaer for god og konstruktiv debat på dommermøderne, og sidst, men ikke mindst, tak
til mine meddommere Jørgen G. Andersen og Erling Clausen for et godt samarbejde i marken.
Mvh.
Anders Varming
Ordf.dommer.

