Dansk Jagthundederby
15/04-2011 ved Ringe
Hold 3
Dommer: Anders Varming
Katl.nr:24
Gs. Østjyllands rbz Boron
E/F Poul Erik Dahl.
Boron afprøves på dagen i fire slip.
Han anlægger for det meste et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er god. Stilen er god med en
særdeles kraftfuld og tilpas lang galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og halen føres pænt uden bevægelse.
I første slip forsvinder Boron bag en bakke. Inden vi når frem ses agerhøns flygte fra området og Boron preller
noget.
I andet slip får Boron kontakt med en hare som forfølges kort. Umiddelbart efter kontakt med en ny hare som
forfølges noget med lidt bjæffen.
I tredje slip søger Boron også passende stort, men noget egenrådigt. Han begynder at trættes og søget
indskrænkes nu noget. Der trædes agerhøns op på terrænet efter koblingsordre.
I fjerde slip søger Boron også passende stort, men han bliver nu noget følsom på næsen. Han har flere gange
stand, men kommanderes i søg igen. Makker bringer sig i kontakt med agerhøne.
Ingen præmie uk.
Katl.nr:07
Es. Emmerik Du Mas D’Eyraud
E/F Valdemar Larsen
Emmerik afprøves på dagen i to slip.
Han anlægger i begge slip et noget svingende søg. I store perioder er søget passende stort og ganske velanlagt,
men i perioder spoleres søget af interesse for småfugle med afstikkere bagud i terrænet.Farten er god. Stilen er
god med en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og halen føres pænt med sparsom bevægelse.
I første slip er der chance for parhøns som makker bringer sig i kontakt med.
I andet slip har Emmerik en del markeringer som han selv løser. Der ses parhøns lette fra anvist terræn.
Emmerik trækkes herefter på grund af en skade.
Ingen præmie i uk.
Katl.nr: 29
Is. Ella vom Kappellenpfad
E/F: Tommy Pedersen
Ella afprøves på dagen i fem slip.
Hun viser dagen igennem et passende stort søg, periodevis med lidt forkerte vendinger. Farten er god-høj.
Stilen er særdeles tiltalende med en tilpas lang og spændstig galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og
derover og halen føres pænt med god bevægelse.
I først slip opnår makker kortvarig stand. Ella kommer til og sammen bringer de enlig agerhøne til flugt. Ella
preller kort. Ella kan i slippet holdes på marken for en flygtende hare.
I andet slip søger Ella i raps passende stort og ganske velanlagt. Senere på vintersæd skæmmes søget af en del
kovendinger. Ella letter en hare og respekterer prompte. Senere vises rimelig respekt for endnu en hare.
I tredje slip søger Ella på græs passende stort, men igen med lidt forkerte vendinger. Hun forfølger flygtende
råvildt noget. Hun arbejder stadig i en god stil og med rigtig god intensitet.Der trædes agerhøns op på terrænet
umiddelbart efter koblingsordre.
I Fjerde og femte slip arbejder Ella stadig passende stort og meget energisk, men vi finder ikke flere fugle.
Ingen præmie uk.
Katl.nr: 61
P. Fugledes Ozzi
E/F Jan Koch
Ozzi afprøves på dagen i fire slip.
Ozzi søger dagen igennem passende stort med lidt forkerte vendinger. Farten er god. Stilen er god med en tilpas
lang galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og halen føres pænt med sparsom rørelse.

I første slip opnår Ozzi kortvarig stand. Makker kommer til og sammen bringer de en enlig agerhøne til flugt.
Ozzi preller kort. Ozzi viser i slippet god respekt for en springende hare.
I andet slip søger Ozzi også passende stort og ganske velanlagt i god fart og stil. Der er chance for en fasan som
makker finder i hegn.
I tredje slip søger Ozzi lidt svingende. I perioder passende stort, men også periodevis lidt snævert. Han letter en
hare som forfølges noget.
I fjerde slip. Søger som tidligere. Støder en agerhøne som prelles lidt.
Ingen præmie i uk.
Katl.nr:40
P. Astrup’s Asti
E/F Aage Christiansen
Asti afprøves på dagen i fem slip.
Asti søger dagen igennem for det meste passende stort og ganske velanlagt. Momentvis er søget lidt åbent.
Farten er god. Stilen er god med en særdeles kraftfuld galopaktion, højt båret hoved og pænt ført hale med
sparsom bevægelse.
I første slip støder Asti agerhøns som han preller kort. Der er også chance for en fasan som trædes op
I andet slip arbejder Asti fornuftigt. Han har ved hegn en markering som han selv løser.
I tredje og fjerde slip arbejder Asti som tidligere passende stort og ganske velanlagt. I tredje slip har han enkelte
markeringer som han selv løser. Han begynder dog at vise lidt træthedstegn mod slutningen af fjerde slip.
I femte slip arbejder Asti igen passende stort og ganske veldækkende. Han holder her fart og stil, men vi finder
ikke flere fugle.
Ingen præmie uk.
Katl.nr: 10
Es. HKH Dr.P. Dagmar
E/F Asger Stein
Dagmar afprøves på dagen i tre slip.
Hun anlægger dagen igennem et passende stort søg, som dog skæmmes af en del forkerte vendinger.Farten er
god. Stilen er god med en tilpas lang og kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og halen føres pænt
med let bevægelse.
I første slip bringer makker sig i kontakt med agerhøns og der trædes en fasan op bag hundene.
I andet slip søger Dagmar med en del kovendinger i begge sider. Hun opnår stand ved hegn. Løser selv. Kort
efter ny stand. På ordre går hun villigt frem, men påviser ikke vildt.
I tredje slip søger Dagmar passende stort og ganske veldækkende. Nu også med korrekte vendinger. Til trods
herfor trædes der en fasan op midt i terrænet. Der ses også en agerhøne flygte fra terrænet bag hundene.
Ingen præmie uk.
Katl. nr: 03
Es. Bjerndrup’s Birk
E/F Peer V. Clausen
Birk afprøves på dagen i fem slip.
Han anlægger dagen igennem et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er god. Stilen er smuk med en
lang kraftfuld galopaktion, højt båret hoved og pænt ført hale med let bevægelse.
I første slip forbigår Birk en enlig agerhøne som trædes op.
I andet slip søger Birk som tidligere. Han har i slippet enkelte markeringer som han selv løser. Der er i slippet
chance for parhøns som ses flygte midt i terrænet.
I tredje slip arbejder Birk i et yderst veldækkende søg, i god fart og prima stil.
I fjerde slip bliver Birk lidt følsom på næsen, og der er nu lidt løse markeringer som han selv løser.
I femte slip arbejder Birk fornuftigt så længe kræfterne rækker.
Ingen præmie uk.
Katl.nr: 48
P. Eliada des Bries de Lóridelle (Ellie)
E/F Vily Lovén
Ellie afprøves på dagen i tre slip.

Hun anlægger dagen igennem et stort og til tider noget åbent søg. Farten er god. Stilen præges af en kraftfuld
galopaktion, hvor bagbensaktionen kunne ønskes længere. Hovedet føres i skulderhøjde og halen føres
nedadstikkende uden bevægelse.
I første slip opnår Ellie kortvarig stand for en hare som flygter. Ellie respekterer prompte. Der flygter også
råvildt i samme moment. Senere viser Ellie kortvarig respekt for endnu en hare, men forfølger så denne noget.
Der trædes en agerhøne op på terrænet.
I andet slip i raps og senere på vintersæd, viser Ellie i rapsen et alt for åbent og fremadrettet søg. Hun opnår
stand. Går på ordre villigt frem, men påviser ikke vildt. Senere på vintersæd viser Ellie et meget stort og lidt
åbent søg. Hun slutter med kortvarig respekt for en hare, men forfølger så denne noget.
I tredje slip i raps, søger Ellie alt for åbent og fremadrettet. Der trædes en fasan op bag Ellie og der ses en enlig
agerhøne lette fra terrænet.
Ingen præmie uk.
Katl.nr 64
P. Matresse’s Lotus
E/F Søren Espersen
Lotus afprøves på dagen i to slip.
Hun anlægger i begge slip et lidt tilfældigt og lidt egenrådigt søg. Farten er god. Stilen er god med en kraftfuld
galopaktion. Hovedet føres i og over ryglinie og halen føres pænt med let bevægelse.
I andet slip opnår Lotus stand ved hegn. På ordre går hun villigt frem og rejser en fasan. Hun er komplet rolig i
opflugt og skud.
2. præmie i uk.
Katl.nr 55
P. Fugledes Nike
E/F Jan Koch
Nike afprøves på dagen i fire slip.
1. slip i raps. Her søger Nike i et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er god. Stilen præges af en
tilpas lang galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og halen føres pænt med sparsom bevægelse.
2. slip på vintersæd-raps. Søger igen passende stort, men nu med lidt forkerte vendinger. Han har i slippet
enkelte markeringer som han selv løser. Der høres i slippet momentvis en svag piben fra Nike.
3.slip i raps. Søger også her passende stort, men stadig med lidt forkerte vendinger især i højre side.
4.slip i raps. Søger her i starten passende stort og ganske velanlagt, men som slippet skrider frem bliver Nike
noget ineffektiv med en del forkerte vendinger. Han begynder nu også at falde lidt stilmæssigt.
Ingen præmie uk.

