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Lodtrækning 29. GS Åens H. Lonka - Dorthe Kjærsgaard.
Lonka startes på stub uden vind og i tåge. Farten er høj,søget veltilrettelagt foran føreren i brede slag.
Stilen god med højt hoved og halen i ryglinie. Galoppen er kraftfuld, lidt længere galop spring ville pynte,
kontakten er særdeles god og Lonka er elegant ført. Der ses intet vildt. I 2.3. Og 4. Slip arbejder Lonka
som før uden at vi kan bringe hende for vildt. I sidste slip er Lonka ved at være slidt op og trættes, hun
finder en hare og forlader prøven, makkerhunden bringer sig i kontakt med fasan, udgår.
Lodtrækning nr.31 ES Nordvestjydens Jarl - Martin Ry Krog
Jarl slippes på stub uden vind og i tåge, søget er veltilrettelagt og i brede slag, stilen er god med højt
hoved og halen føres i ryghøjde uden rørelse. Galoppen er kraftfuld og kontakten til føreren er særdeles
god, den er meget diriger bar. 2.slip, søger godt i vanskeligt terræn, vinden kører rundt, der ses fasan og
agerhøne i luften uden det kan bedømmes. 3. slip, søger igen godt og bredt, opnår stand, da føreren er
oppe letter et par agerhøns ret foran. Ro i opflugt og skud. 1. præmie, fortsætter
Lodtrækning nr 32 P Choko - Knud Nielsen.
Choko slippes på raps uden vind og i tåge, farten er høj, søget er bredt anlagt med afstikkere frem i
terrænet. Stilen er god med højbårret hoved og hale, halerørelse ville pynte. Galoppen er meget kraftfuld,
kontakten til føreren er god, der ses intet vildt. 2.slip, søger godt Choko tager en kort haretur, agerhøne
samt fasan ses i luften ved makkerhunden. 3.slip søger uafbrudt kontakt med makkerhund, vi stopper
afprøvningen. Udgår
Lodtrækning nr 33 ES Midtfyns D Scott - Asger Mogensen.
Scott slippes i vinterraps uden vind og i tåge, farten er god til høj, søget anlagt med gode udslag, skal
animeres en del, stilen er smuk med højtbåret hoved og hale, galoppen kunne godt være en smule mere
kraftfuld. Kontakten til føreren er særdeles god, der ses intet vildt. 2.slip bliver kort, søger fortjenstfuldt
foran sin fører, makkerhunden tager stram stand, Scott ser ikke dette p.g.a. Vegetationen og kommer for
tæt på, er meget urolig da fasan flygter. 3.slip vender nu meget tilbage til sin fører, men holder sin
smukke stil,makker finder og behandler agerhøns og vi stopper afprøvningen. Udgår
Lodtrækning nr. 35 GS Åens Hr. Whitefoot - Erik Petersen
Whitefoot slippes på stub i skiftende vind, farten er høj søget veltilrettelagt på vinden med dybe udslag og
passende afstand imellem slagene. Stilen er god med højbåren hoved og halen i ryglinje uden halerørelse.
Galoppen er kraftfuld, stikker dog lidt på forbenene. Kontakten til føreren er god og den er diriger bar.
Makker finder og behandler agerhøns. 2.slip, et kort slip op mod remise hvor Whitefoot opnår skarp
stand, makkerhunden kommer til og fasan flygter, situationen er jagtbar, ro i opflugt og skud. 3.slip, på
åben mark, viser Whitefoot os et veldækkende søg med korrekte vendinger. Fortsætter

Lodtrækning nr. 37 P Villetoftes Puk - Gunnar Larsen
Puk slippes på stub i modvind, farten er særdeles høj, søget meget veltilrettelagt, med dybe udslag og
tilpas afstand mellem slagene. Stilen er smuk, tidvis fortrinlig. Galoppen er kraftfuld og kontakten til
føreren er god og Puk er dirigerbar. Søger tæt op under asfaltvej, opnår stand, korrigerer en gang,
avancerer på ordre og rejser præcist agerhøns. Ro i opflugt og skud. 2 slip, søger bredt og intenst i smuk
stil. Fortsætter
Lodtrækning nr 38 IS Bijan's Saga. - Tone Bøckman
Saga slippes på stub i skiftende vind, farten er meget høj, søget er bredt anlagt men noget åbent, stilen er
god til smuk, hoved i og over ryglinie, halen i ryglinje uden rørelse. Galoppen er kraftfuld og flad.
Kontakten til føreren er god, der ses intet vildt. I 2. Og 3. Slip søger Saga flot uden der ses vildt. 4. Slip

søger nu meget åbent, mærker agerhøns, går ret på og preller langt. Der var yderligere 2 par agerhøns på
terrænet og vi stopper afprøvningen. Udgår
Lodtrækning nr 39 GS Åens Hot Beauty. - Bjarke Farsinsen
Beauty slippes på stub i skiftende vind, farten er høj, søget veltilrettelagt med brede udslag, stilen er god
med højt hoved og hale i ryglinje, halerørelse ville pynte. Galoppen er kraftfuld, kontakten til føreren er
god, den er velført og viser sig hareren, virker meget veldresseret. 2.slip søger flot, trættes mod
slutningen, intet vildt. 3. Slip søger som før, agerhøns letter i skel. 4. Slip søger godt, men trættes, opnår
stand, agerhøns flygter inden det bliver en jagtbar situation og vi stopper afprøvningen. Udgår
Lodtrækning nr 40 P Chilli. - Mette B. Hansen
Chilli slippes på stub i modvind, farten er meget høj, søget er meget stort og velanlagt på vinden i brede
slag. Stilen er smuk med højbåret hoved og hale. Galoppen er kraftfuld og flad, kontakten til føreren er
meget god, den er dirigerbar. Dækken ned 2 gange ved makkerhundens resultatløse stand, der trædes
agerhøns op bag Chilli. 2. Og 3. Slip søger Chilli meget stort og godt i begge slip, trættes lidt mod
slutningen og vi stopper afprøvningen. Udgår
Lodtrækning nr 41 ES Senjas U selfie. - Hans Jørgen Mogensen
Selfie slippes på stub i modvind, farten er god, kunne godt søge mere intensivt, søget er veltilrettelagt på
vinden, stilen er god med højbåret hoved og hale i ryglinje. Galoppen er god, kunne være mere kraftfuld.
Kontakten til føreren er god, opnår 2 gange stand uden at præstere vildt, der trædes agerhøns op. 2. Slip
søger nu mere kontinuerligt. 3. Slip Selfie jagter nu godt og bredt, bringer i hæk agerhøns til flugt og er
meget urolig. 4. Slip trættes nu og vi stopper afprøvningen. Udgår
Lodtrækning nr 42. P Astrups Beta. - Carsten Trærup
Beta startes på stub i modvind, farten er meget høj, søget er meget veltilrettelagt, helt til kanten på marken
med tilpas afstand mellem slagene, stilen er god med højtbåret hoved med noget død til tider hængende
hale, galoppen er meget kraftfuld og flot, kontakten til føreren er god, der ses intet vildt. 2. Og 3. Slip
søger som før og viser sig hareren, i 4. Slip har Beta en oplagt chance til fasan og vi stopper
afprøvningen, udgår.

