Dansk Jagthunde Derby 2012
Dommer Erling Clausen (Ordf.), Jan Nielsen og Sv. Aage Vad
2. Heat og matchning
Lodtrækning til 2. heat
ES Zalza
B Stevnåens Zita
IS Vorrehøjs Gyros
ES Melsgårds Whitney
P Fleur Des Rousses De La Combe
ES Nordvestjydens Ecy
ES Giddes Rype
ES Nordvestjydens Emma-Lou
P Frierfjordens Randi
ES Nordvestjydens Eto
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2 Heat.
Afprøvningen i 2. heat og 3. omgang foregik på stubmark.
Zalza – Zita
Zalza anlægger et stort og veldækkende søg i høj fart og god stil, dog med en lidt kort galopaktion
og kedelig healeføring. Zita anlægger i starten et stort og velanlagt søg i høj fart og smuk stil. Ved
remise opnår Zita stand, løser selv går derefter på fod og sluttelig bliver søget noget egenrådigt.
Begge fortsætter
Gyros – Whitney
Gyros anlægger et stort og noget tilfældigt søg i høj fart og smuk stil. Går langt frem i terrænet,
opnår liggende stand, før vi når frem, flygter hare ret foran, respekterer. Senere finder Gyros en ny
hare som den forfølger. Whitney anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg i meget høj fart
og en fortrinlig stil.
Begge fortsætter
Fleur – Ecy
Fleur anlægger et stort offensiv søg i høj fart og en stil der til tider er præget af lav hovedføring og
en meget lav haleføring. Opnår stand, avancerer villigt og rejser præcis parhøns, rolig i opflugt og
skud. Har herefter flere markeringer som den selv løser. Slutter med stand ved remise, da vi
kommer frem løser Fleur selv, der ses hare og råvildt flygte fra remissen. Ecy anlægger et passende
stort og ganske veldækkende søg i god fart og stil, med en noget anstrengt galopaktion. Sekunderer
spontant makkerhunden.
Begge fortsætter
Rype – Emma-Lou
Rype anlægger i starten et stort veldækkende søg i høj fart og smuk stil. Opnår stand, går villigt
frem på ordre men påviser ikke vildt. Bliver herefter noget følsom og har mange stand og
markeringer. Støder ved hegn parhøns som Rype forfølger med fuld hals. Emma-Lou anlægger et
passende stort søg, der dog er lidt defensiv anlagt. Farten er høj og stilen er smuk.
Rype udgår – Emma-Lou fortsætter

Randi – Eto
Randi anlægger et noget tilfældigt søg, lagt mest langs hegn, går i høj fart og en god stil, med en
acceptabel hovedføring og en energisk galopaktion. Chance til parhøns to gange. Eto anlægger et
meget stort og veldækkende søg i høj fart og smuk stil. Forbigår parhøns. Slutter med stand, på
rejseordre slår Eto tilbage til føreren, går derefter i søg og støder enlig agerhøne i det område hvor
den havde stand.
Randi fortsætter – Eto udgår
3. runde.
Whitney – Fleur
Whitney bevarer det gode indtryk. Fleur går igen i et stort og offensiv søg, har et par markeringer
som den selv løser. Stilen i dette slip er ikke tilfredsstillende.
Whitney fortsætter – Fleur sættes som reserve
Emma-Lou - Gyros
Emma-Lou starter stort og godt, opnår hurtigt stand, går på rejseordre ikke direkte på, parhøns letter
præcis foran hvor Emma-Lou stod, preller i opflugt. Gyros anlægger et stort og veldækkende søg.
Emma-Lou udgår – Gyros fortsætter
Zita - Randi
Begge går i et stort og veldækkende søg. Randis stil skæmmes af lidt lav hovedføring.
Begge fortsætter
Zalza – Ecy
Zalza anlægger et stort veldækkende søg i høj fart og god stil. Ecy anlægger et passende stort og
velanlagt søg i god fart og stil.
Begge fortsætter
Matchning.
Rangering.
1. Whitney
2. Zalza
3. Zita
4. Ecy
5. Randi
6. Gyros
Res. Fleur
Hele matchningen foregik i rapsmark.
Gyros – Randi
Gyros anlægger et stort og noget åben søg, går på harefod og er vanskelig at koble. Randi anlægger
et stort og velanlagt søg, men på grund af stilen får Randi ikke chancen for at konkurrere med de
foranliggende.
Randi over Gyros.
Ecy – Zita

Ecy viser igen et passende stort søg, vender til slut i slippet tilbage i terrænet. Zita anlægger et stort
og veldækkende søg.
Zita over Ecy
Zita – Zalza
Begge starter godt, Zita arbejder sig frem i terrænet på harefod og har et par stop i søget.
Zalza over Zita
Zalza – Whitney
Hurtigt viser det sig at Whitney ligger klart over Zalza med hensyn til søg, fart og stil.
Whitney over Zalza
Motivering
6. Vinder – IS Vorrehøjs Gyros – Jørgen Jensen
En hund af et stort format med en komplet fugletagning. Minus på søget og vidtløftighed i
matchningen betinger placeringen.
5. Vinder – P Frierfjordens Randi – Jens Have
En hund af et stort format med en komplet fugletagning. Minusser på stilen og søget betinger
placeringen.
4. Vinder – ES Nordvestjydens Ecy – Asbjørn M. Jensen
En hund af et passende format med en fugletagning. Den ligger ikke formatmæssigt på højde med
de foranliggende.
3. Vinder – B Stevnåens Zita – Poul Vestervang
En stilren hund af et stort format med en fugletagning. Bliver til sidst i matchningen slået på søget.
2. Vinder – ES Zalza – Øystein Grandorf
En hund af et stort format med en komplet fugletagning. Bliver til sidst i matchningen slået på søg,
fart og stil.
Derbyvinder – ES Melsgårds Q. Whitney – H.P. Clausen
En stilren hund af et meget stort format, med en komplet fugletagning. Ligger klart over de øvrige
med hensyn til søg, fart og stil. Bliver dermed en meget værdig vinder af Dansk Jagthunde Derby
2012.
Vi vil gerne takke Derbyudvalget for invitationen til at dømme på denne fornemme prøve. Tak til
prøveleder og terrænledere for en veltilrettelagt prøve. Tak til hundeførerne og tilskuere for to
fantastisk dage i marken. Til sidst, men ikke mindst vil jeg gerne takke mine meddommere på 2.
dagen, Jan Nielsen og Sv. Aage Vad for et godt og konstruktiv samarbejde.

Med venlig hilsen
Erling Clausen (Ordf.)
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