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Boelsgaards A Didrik

Allan Diederichsen

Pointer

Didrik slippes på stubmark i god vind. Viser omgående tegn på fært og støder parhøns . Respekterer disse
da de flygter. Viser senere et meget veltilrettelagt bredsøg med dybe udslag. Farten er høj,stilen god med
høj hovedføring og god haleføring. God galopaktion. Der ses ikke yderligere fugl i slippet.
I andet slip viser Didrik igen et passende stort bredsøg med gode udslag. Viser god udholdenhed. Ingen
fugle i slippet.
I et sidste slip udnytter Didrik vind og terræn godt og opnår ret hurtigt flot højrejst stand. Lige inden
rejseordre letter parhøns præcist foran Didrik, han er rolig i opflugt og skud.
1 præmie.

Fortsætter.

PVN s Hugin

Kristian Ravlo

Breton

Hugin slippes på stubmark i god vind ,hvor han i starten viser et begrænset søg med lidt roderi og flere
stop. Senere bedres søget markant og Hugin viser et velanlagt bredsøg. Farten for det meste iorden, stilen
præges af god hovedføring og god galopaktion når han strækker igennem. Meget spinkel chance for
parhøns straks efter at være sluppet.
Hugin prøves yderligere tre gange, viser for det meste et godt søgsoplæg,dog til tider noget offensivt. Har
chance for parhøns to gange, begge gange er det makkerhund der finder disse.
Udgår

Heegårds Lexie

Jan Carlsen

Engelsk setter

Lexie slippes på stubmark i god vind. Hun anlægger i starten et noget tilfældigt søg med flere forkerte
vendinger i begge sider. Som slippet skrider frem bedres søget noget , men hun har til stadighed nogle stop
og markeringer. Farten er god, stilen præges af høj hovedføring og god haleføring. Smidig, lidt kort
galopaktion. Lexie prøves yderligere to gange, har stadig flere forkerte vendinger i begge sider og stadig en
del stop og markeringer. Har i sidste slip chance for fasan, som makkerhund bringer sig i kontakt med.
Udgår

Villestoftes Victor

Niels Holger Lykke

Pointer

Victor slippes på stub i god vind, hvor han viser et tilfældigt søgsoplæg med afstikkere både frem og
tilbage i terrænet og med en del forkerte vendinger i begge sider. Farten er høj, stilen god med høj
hovedføring og god haleføring. Kraftfuld langstrakt galopaktion. Ingen fugle i slippet.

I andet slip slår Victor kun enkelte slag inden han opnår stand. Lige inden rejseordre letter parhøns præcist
foran. Han er komplet rolig i opflugt og skud.
2. præmie

Kiwi Line´s Peber

Udgår

Lene Knudsen

Irsk setter

Peber slippes på stubmark i god vind. Anlægger et meget stort og meget velanlagt bredsøg med dybe
udslag. Farten er høj, stilen flot med høj hovedføring og god haleføring. Lang kraftfuld galopaktion. Ingen
fugle i slippet.
I andet slip viser Peber igen et stort og flot søgsoplæg og opnår ret hurtigt stand. På ordre nægter Peber at
gå frem og han kobles herefter.
Udgår.

Kiwi Line´s Sveske

Jan Lorentsen

Fører Claus Olsen

Irsk setter

Sveske slippes på stubmark i god vind ,hvor han viser et godt bredsøg, udnytter vind og terræn godt. Har
enkelte forkerte vendinger. Farten er god. Stilen præges af god hoved og haleføring , dog lidt vuggende
galopaktion. Ingen fugle i slippet.
I næste slip viser Sveske et godt bredsøg , dog til tider lidt åbent, og udnytter derved ikke chance for
parhøns som forbigås.
I sidste slip viser han igen et stort og ret velanlagt bredsøg med gode udslag. Opnår stand, fuglene løber og
herefter går Sveske hårdt på og går disse op. Forfølger kort.
Udgår.
Bjerndrup´Brit

Gert Clausen

Engelsk setter

Brit slippes på stubmark i god vind. Søget er i starten noget snævert anlagt, men dette bedres som slippet
skrider frem. Farten passende. Stilen præges af god hovedføring, hængende død hale. Kort galopaktion.
Opnår stand ved hegn. Inden vi når frem , løser Brit selv og går i søg igen. Der ses fasan flygte noget fra
,hvor Brit havde stand.
I andet slip viser Brit et noget begrænset og ungdommeligt søg med en del forkerte vendinger .
Makkerhund finder fugl.
I et sidste slip starter Brit i et velanlagt bredsøg, men får ret hurtigt fært af råvildt og forfølger foden længe.
Udgår

Mac Persson´s A Karin

Anders Åslund

Engelsk setter

Karin slippes på stubmark I god vind hvor hun viser et noget tilfældigt søg med en del forkerte vendinger.
Farten er høj, stilen præges af høj hovedføring og hængende død hale. Let og smidig galopaktion. Spinkel
chance for fasan i hegn .
I andet slip viser Karin samme store intensitet , men søget virker meget ungdommeligt. Ingen fugle.
Prøves i et sidste slip. Bedre søgsoplæg ,godt lagt på vinden. Får føling med høns, men går på disse og
forfølger dem langt.
Udgår

Oluf

Børge Sommer

Pointer.

Oluf slippes på stubmark i god vind. Han anlægger her et meget stort og meget velanlagt bredsøg ,med
gode dybe udslag og korrekte vendinger og passende afstand mellem slagene. Farten er høj, stilen prima
med høj hovedføring og passende haleføring. Lang kraftfuld og jordvindende galopaktion. Viser sig
hareren. Stor udholdenhed i langt slip hvor der ikke ses fugle.
I andet slip viser Oluf samme store format som tidligere og opnår sluttelig flot højrejst stand. Lige inden
rejseordre letter der præcist foran Oluf parhøns. Han er komplet rolig i opflugt og skud.
1 præmie.

Stiesdal´s Kiwi

Fortsætter.

Kenneth Plesner

Engelsk setter.

Kiwi anlægger et godt jagtsøg foran fører, dog kunne der ønskes dybere udslag. Farten for det meste
iorden. Stilen præges af god hovedføring, hængende død hale, kort galopaktion.
Prøves flere gange, viser dog bedre søgsoplæg som dagen skrider frem. Får sluttelig føling med fasan i raps,
men det lykkedes ikke at sætte denne og den flygter noget fremme i marken.
Udgår.

.

