Dansk jagthundederby 2014
Hold 2
Terrænleder: Anton Dahl
Dommer: Anders Varming
Katl. nr: 6 Engelsk setter Ann
Fører: Aksel Spangsberg
Ann slippes på frøgræs-raps i modvind. Hun anlægger et passende stort søg som skæmmes af lidt forkerte vendinger i højre side.
Farten er god. Stilen er god med hovedet ført i skulderhøjde, en tilpas lang galopaktion og pænt ført hale med let bevægelse. Ann har
flere markeringer som hun selv løser. 2. slip på raps. Søger som i første omgang, for det meste passende stort, men med mange
forkerte vendinger i højre side. Fart og stil som tidligere. 3. slip i raps. Søger her stort og ganske velanlagt i et kort slip. 4. slip i raps.
Søger som tidligere passende stort, men stadig mange forkerte vendinger i højre side. Hun har flere markeringer som hun selv løser.
Slutter med stand. Avancerer i to tempi og står så fast. På ordre går hun lidt trevent frem, men makker kommer til og parhøns flygter
ret foran Ann, som er rolig i opflugt og skud.
2. præmie Uk.
Katl. nr: 55 Pointer Astrup’s Vixi
Fører: Aage Christiansen
Vixi slippes på frøgræs-raps i modvind. Hun anlægger et passende stort og ganske veltilrettelagt søg på frøgræsset. Senere i raps
bliver søget noget åbent. Farten er god. Stilen er acceptabel - god. Hun fører sit hoved i og under ryglinie. Galopaktionen er lidt kort
både i for og bagben. Halen føres hængende med sparsom bevægelse. 2. slip på raps. Her søger Vixi passende stort i et kort slip. Der
springer to harer. Vixi kan holdes for disse. Hun søger lidt frem i terrænet på harefod og misser derved chance for parhøns som
makker finder. Fart og stil som i første omgang. 3. slip i raps. Her søger Vixi passende stort og ganske velanlagt, i god fart. Hun opnår
stand som holdes noget, men så løser hun og slår i søg. 4. slip i raps. Her søger hun igen passende stort med en afstikker frem langs
hegn. Fart og stil som tidligere. Makker opnår stand. Vixi går forbi og parhøns letter. Vixi preller kort.
Udgår
Katl. nr: 24 Engelsk setter Mac Persson’s A Max
Fører: Anton Dahl
Max slippes på frøgræs-raps i modvind. Han anlægger et noget svingende søg. I perioder passende stort, senere noget snævert. Farten
er god. Stilen er god med hovedet ført i skulderhøjde, en tilpas lang og kraftig galopaktion, og pænt ført hale med let bevægelse. 2.
slip på raps. Her søger Max betydeligt bedre og mere kontinuerligt. Han går nu i et stort og ganske velanlagt søg, i god fart og stil. 3.
slip på raps. Max søger også her stort og ganske velanlagt, i et kort slip. 4. slip på frøgræs. Her søger Max som i foregående slip, stort
og ganske velanlagt i god fart og stil. 5. slip i raps. Nu søger Max passende stort. Makker finder parhøns noget fremme i terrænet.
Max støder en single agerhøne i samme område med acceptabel respekt. 6. slip i raps. Nu søger Max igen stort og veldækkende i god
fart og stil. Han opnår stand. På ordre går han behersket frem, men påviser ikke vildt. Senere støder han parhøns med god respekt.
Udgår.
Katl. nr:5 Breton Taco
Fører: Keld Sørensen
Taco slippes på frøgræs-raps i modvind. Han anlægger et stort, i perioder lidt åbent søg, ellers ganske velanlagt. Farten er høj. Stilen
er god, med højt båret hoved og en tilpas lang galopaktion. 2. slip i raps. Taco søger igen stort, men ganske velanlagt. Fart og stil som
i første omgang. 3. slip på stub. Her søger Taco passende stort og ganske velanlagt. Makker finder parhøns som ligger i læ ved
jagthytte. 4. slip på frøgræs. Taco søger igen stort og i perioder lidt åbent, i høj fart og god stil. 5. slip på raps. Her søger Taco stort og
noget offensivt. Han opnår stand, men kan ikke nære sig, og går parhøns op og preller.
Udgår.
Katl. nr: 63 Pointer Fugledes Ultra
Fører: Flemming Fuglede Jørgensen
Ultra slippes i raps i modvind. Han anlægger et passende stort og for det meste ganske velanlagt søg. Farten er høj. Stilen i raps er
god, med hovedet ført i og over skulderhøjde, en let og smidig galopaktion, og pænt ført hale med let bevægelse. Makker finder en
single agerhøne. 2. slip i raps. Her søger Ultra stort og ganske veldækkende med enkelte forkerte vendinger i venstre side. Stadig god
fart og stil. Ultra opnår stand. På ordre går han villigt frem i to tempi og rejser præcist parhøns. Han er komplet rolig i opflugt og
skud. 3. slip på vintersæd. Her søger Ultra stort, men veldækkende, i god fart. Stilen er her god, med hovedet ført i skulderhøjde, en
lidt kort, men intens galopaktion og pænt ført hale uden bevægelse. Ultra opnår stand. På ordre rejser han villigt og præcist parhøns i
to tempi. Han er rolig i opflugt og skud.
1.præmie Uk.
Katl. nr: 33 Engelsk setter Stiesdal’s Yatsy
Fører: Øystein Grandorf
Yatsy slippes på raps i modvind. Han anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er god. Stilen er i raps god, med højt
båret hoved, en tilpas lang galopaktion, og en hale som føres i sabelform uden bevægelse. Yatsy opnår stand. På ordre rejser han
villigt og præcist en single agerhøne. Han er acceptabelt rolig i opflugt og skud. 2. slip i raps. Her søger Yatsy ganske kort
veldækkende og i god fart. Han opnår stand. På ordre rejser han villigt parhøns og er igen acceptabelt rolig i opflugt og skud. 3. slip
på vintersæd. Her søger Yatsy passende stort og arealdækkende i god fart. Stilen er som tidligere, men skæmmes af en noget kedelig
haleføring (sabelformet uden bevægelse) Yatsy har flere markeringer som han selv løser. Makker finder parhøns.

1.præmie Uk.
Katl. nr: 42 Gordon setter Vajskær Balic
Fører: Henriette Clemmesen
Balic slippes i raps i modvind. Han anlægger et passende stort og for det meste ganske velanlagt søg. Farten er god. Stilen er god, med
hovedet ført i skulderhøjde, en tilpas lang og kraftfuld galopaktion, og pænt ført hale med let bevægelse. Makker bringer sig i kontakt
med en fasan ved gærde. 2. slip på raps. Her søger Balic i perioder lidt offensivt, ellers ganske velanlagt, i god fart og stil. 3. slip på
stub. Her søger Balic passende stort og ganske veldækkende. Han opnår kortvarigt stand, men parhøns flygter og Balic preller kort. 4.
slip i raps. Søger igen passende stort og ganske velanlagt. 5. slip i raps. Her søger Balic stort og ganske veldækkende i god fart og stil.
Makker opnår stand. Her dækkes Balic af. Senere støder makker parhøns. Disse har Balic forbigået.
Udgår.
Katl. nr: 86 Pointer Villestofte’s Ponto.
Fører: Villy Lovén
Ponto slippes på raps i modvind. Han anlægger et lidt svingende søg. For det meste passende stort, men med lidt forkerte vendinger.
Senere en afstikker ud af terræn. Kommer tilbage og går nu passende stort og ganske velanlagt. Farten er god. Stilen er god, med
hovedet ført i skulderhøjde og derover, en tilpas lang og smidig galopaktion, og pænt ført hale med let bevægelse. Ponto opnår stand
ved gærde. Inden vi når frem flygter en fasankok. Ponto er rolig da den flygter. 2. slip på raps. Her søger Ponto meget stort, men
ganske veldækkende, i god fart og stil. Makker finder parhøns. 3. slip på raps. Igen søger Ponto meget stort, men også noget åbent og
egenrådigt. Han er lidt vanskelig at få koblet. Han slippes igen og søger som før. Han opnår stand som holdes længe. På ordre går han
villigt frem i flere tempi, men påviser ikke vildt. Ponto trækkes herefter da han er halt.
Udgår.

