GS. Åens Yachthund dk00911/2011 Cecilie Jensen
Yachthund afprøves i 4 slip på raps og brak i god vind. I 1 slip anlægger han et passende stort bredsøg med
en del forkerte vendinger og har flere stop hvor han roder på jord fært. Farten er passende høj. Stilen er
god med hovedet ført i ryglinje og der over, i en lidt tung og ind i mellem lidt vuggende galopaktion og
halen føres pænt let hængende uden bevægelser. I 2-3-og 4 slip bedres søget, vender nu korrekt i vinden i
et stort anlagt søg, stilen som før. i 2 slip finder makker parhøns, i 4 slip støder Yachthund fasan, han
fortsætter bare sit søg mens fasanen flygter den anden vej.
Udgår

Jan Nielsen 159

P. Fugledes Platin dk06317/2010 Henrik Christensen
Platin afprøves i 5 slip på raps og brak i god vind. I 1 slip Anlægger et meget stort meget velanlagt bredsøg
hvor vind og terræn udnyttes på bedste vis i god kontakt til føreren. Farten er meget høj. Stilen er rigtig god
med højt ført hoved i en kraftfuld langstrakt galopaktion og halen bæres pænt uden bevægelser. Holdes for
springende råvildt, senere forfølges hare kort. I efterfølgende slip bevare Platin indtrykket fra 1 slip. I 2 slip
trædes der fasan op bag Platin. I 3 slip opnår Platin hurtig stand, udløser selv kort efter ny stand,
umiddelbart efter flygter agerhøne præcist foran Platin som udviser respekt. I 5 slip trædes agerhøne op på
anvist terræn.
udgår

Jan Nielsen 159

GS. Blacksetter Aldo dk10535/2010 Ole Halberg
Aldo afprøves i 5 slip på raps og brak i god vind. I 1 slip anlægger Aldo for det meste velanlagt bred søg med
enkelte forkerte vendinger, i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen når jeg ikke at bedømme da
makker finder par høns. I efterfølgende slip arbejder Aldo nu i et meget stort velanlagt bredsøg i høj fart.
Stilen er rigtig god med højt ført hoved i en flad langstrakt galopaktion hvor halen føres pænt uden
bevægelser. I 5 slip forbigår Aldo par høns som lå rigtig godt.
udgår

Jan Nielsen 159

P. Fleur Des Rousses De La Combe dk15362/2010 Villy Lovèn
Fleur afprøves i 2 slip på raps og græs i god vind. I 1 slip anlægger Fleur et meget stort offensiv bredsøg
hvor vind og terræn udnyttes rigtig godt. Farten er meget høj. Stilen skæmmes af at hovedet føres i ryglinje
og der under, i en langstrakt galop aktion hvor halen bæres meget kedeligt hængende uden bevægelser.
Fleur opnår stand langt ude og inden vi er helt oppe rykker hun under vind og opnår ny stand, da vi er helt
oppe i en jagtbar afstand flygter parhøns præcist foran Fleur som er komplet rolig i opflugt og skud. I 2 slip
bevare Fleur indtrykket fra før, makker finder par høns som Fleur er forbigået.
Fortsætter 2A Jan Nielsen 159

Åens Ulvaeus (Balou) dk08870/2010 Frank Jensen
Balou afprøves i 3 slip på raps og brak i god vind. I 1 slip anlægger Balou et passende stort bredsøg med
enkelte store udslag, søget skæmmes af en del forkerte vendinger. Farten er passende. Stilen passende god
med højt ført hoved i en kraftfuld men lidt kort lidt vuggende galopaktion og halen bæres pænt med
bevægelser. I 1 slip forbigår Balou parhøns. I 2 slip opnår han stand går villigt frem på ordre uden at påvise
vildt, senere trædes fasan op i området. I 3 slip forbigår Balou igen parhøns.
Udgår.

ES. Lammefjordens Lerche dk15615/2010 Asger Mogensen
Lerche afprøves i 3 slip på raps og brak i god vind. I 1 slip anlægger meget stort og ind i mellem lidt åbent
bredsøg med korrekte vendinger. Udviser meget høj jagtlyst hvor der ind i mellem kunne ønskes lidt bedre
kontakt til føreren. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig med højt ført hoved i en flad langstrakt
galopaktion og halen føres pænt med bevægelser. Føreren træder par høns op bag Lerche, senere opnår
hun stand ved dige, på rejse ordre går hun villigt frem uden påvisning af vildt, føreren melder at par høns
flygter bag dige men det ser jeg desværre ikke. I 2 slip fortsætter Lerche som før. Støder par høns og preller
hen over bakke, hun findes i stand på den anden side af bakken, da vi næsten er oppe flygter fasan 50
meter ude til venstre for hende men hun bevare standen og går villigt frem på ordre uden at påvise vildt,
nu bliver meget svær at koble og støder fasan som prelles. I 3 slip har hun 2 x stand hvor hun villig går frem
på ordre ude at påvise vildt.
Udgår

Jan Nielsen 159

P. Matresse`s Wilma dk19087/2010 Jan Espersen
Wilma afprøves i 5 på Raps og brak I god vind. I 1 slip anlægger Wilma et stort meget velanlagt bredsøg
hvor vind og terræn udnyttes på bedste vis. Farten er høj. Stilen er fortrinlig med højt ført hoved i en flad
langstrakt galopaktion hvor halen bæres pænt uden bevægelser. Lige som Wilma slippes støder hun
sammen med makker agerhøne, Wilma udviser respekt på kommando. I senere slip bevare Wilam
indtrykket fra 1 slip. I 2 slip flygter par høns bag hegn hvor Wilam arbejder uden situationen kan
bedømmes. I 3-4-5 slip finder skiftende makker 2 x parhøns og 1 fasan.
Udgår Jan Nielsen 159

IS. Vorrehøjs Gyros dk16306/2010 Jørgen Jensen
Gyros afprøves i 3 slip på Raps og brak i god vind. I 1 slip anlægger Gyros et meget stort og noget tilfældigt
søg hvor kontakten til føreren kunne ønskes bedre. Farten er meget høj. Stilen er passende god med
hovedet ført for det meste i ryglinje men ind i mellem sænkes hovedet noget i en flad langstrakt
galopaktion og halen bæres let hængende uden bevægelser. Gyros støder ligs som han slippes agerhøne
sammen med makker og Gyros preller langt, senere mærker han fært langt ude og roder par høns op og
preller igen langt. I 2 slip anlægger Gyros nu et meget stort og velanlagt bred søg i rigtig god kontakt til
føreren, stilen er nu rigtig god med højt ført hoved i en flad langstrakt galopaktion med pænt ført hale.
Opnår liggende stand, på ordre rejser han meget villigt og præcist par høns og går kort efter men klades til
orden. I 3 slip arbejder Gyros i samme gode stil som i 2 slipmen søget skæmmes af for mange forkerte
vendinger.
Fortsætter 2A

Jan Nielsen 159

B. Arnold dk20384/2010 Kurt Rasmussen
Arnold afprøves i 1 slip på raps i god vind, Arnold starter med det samme med at søge med hals og tros
førerens protester fortsætter han i næste slag med fuld hals.
Udgår. Jan Nielsen 159

ES. Melsgård Q. Witney dk2345/2010 H.P. Clausen
Witney afprøves I 4 slip på raps og brak I god vind. I 1 slip anlægger Witney et meget stort og velanlagt
bredsøg i god kontakt med føreren, udnytter vind og terræn rigtig godt. Farten er meget høj. Stilen er
fortrinlig med højt ført hoved i en flad langstrakt galopaktion og halen bæres pænt med bevægelser.
Makker finder par høns. I efterfølgende slip bevares indtrykket har dog en lille periode hvor der
forekommer en del forkerte vendinger. I 2 slip flygter der par høns bag hegn hvor Witney befinder sig uden
situationen kan bedømmes. I 3 slip forbigår Witney par høns som føreren træder op. I 4 slip opnår Witney

stand rykker en gang og opnår ny stand, på rejse ordre går hun meget villigt frem og rejser præcist par høns
og er rimeligt rolig i opflugt og skud.
Fortsætter 1 B Jan Nielsen

ES. Nordvestjydens Emma-Lou dk04531/2010 Henning Jernsen
Emma-Lou afprøves i 2 slip på raps og Græs i god vind. I 1 slip anlægger hun et stort velanlagt bred søg med
korrekte vendinger. Farten er høj. Stilen er rigtig god med højt ført hoved og en kraftfuld langstrakt
galopaktion og halen bæres pænt uden bevægelser. Emma-Lou opnår hurtigt en lidt løs stand med viftende
hale, på ordre rejser hun præcist parhøns og er komplet rolig i opflugt og skud. I 2 slip på græs fortsætter
hun som i 2 slip dog kunne jeg ønske støre udslag i højre side. Opnår igen hurtigt stram stand, på ordre
rejser hun villigt og præcist parhøns og er komplet rolig i opflugt og skud. Vi fortsætter slippet Emma-Lou
arbejder i et passende stort velanlagt søg og udviser god udholdenhed.
Fortsætter 1B Jan Nielsen

