Dansk Jagthunde Derby 20. marts 2012
Hold 2
Dommer: Sv.Aage Vad nr 165
Lodtr nr:14 P Frierfjordens Randi - fører Jens Have
Frierfjordens Randi slippes på vintersæd, hvor den viser et stort og for det meste godt anlagt søg,
med gode udslag og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er god, med hovedet ført i niveau
med ryggen, en energisk galopaktion, har en lidt kedelig ført hale. I 2. slip er søg, fart og stil som
tidligere. Randi støder parhøns og viser respekt da disse flygter. I et kort 3. slip opnår Randi hurtigt
stand, på vej frem flygter parhøns et stykke til venstre for Randi men standen holdes og på ordre
avancerer den villigt og rejser præcist parhøns, der er ro i opflugt og skud.
1.pr uk – fortsætter kat 1b.
Lodtr nr:15 B Stenhøj Ronja - fører Aage Stenhøj Jørgensen
Stenhøj Ronja slippes på vintersæd, hvor den viser et meget stort og oftest godt anlagt søg, med
gode udslag, er dog til tider lidt fikseret på skel og hegn. Farten er meget høj og stilen er smuk, med
højt båret hoved og en energisk galopaktion. I et andet slip på raps, bevarer den indtrykket fra
tidligere og viser her et velanlagt søg. Ronja opnår stand, rykker hårdt ny stand og agerhøne flygter,
Ronja viser rimelig respekt. Der var i slippet yderligere chance til parhøns. Ronja afprøves i
yderligere 3 lange slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere. Ronja har i slippene et par stand
uden påvisning af vildt og har et par chancer til agerhøns. En skøn hund, som det på dagen ikke vil
lykkes for.
Lodtr nr: 16 GS Åens V Hunter - fører Kent Larsen
Åens V Hunter slippes på vintersæd, hvor den viser et stort og velanlagt søg, med brede udslag og i
god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med højt båret hoved, en lang smidig
galopaktion, har en lidt kedelig haleføring. I 2. slip på raps, er søget knap så stort anlagt og Hunter
viser ikke stor intensitet som i sit 1. slip og makkerhunden påviser agerhøns 2 gange i slippet. I 3.
slip viser Hunter i starten et stort og godt anlagt søg og viser igen stor jagtlyst men som slippet
skrider frem søger Hunter ret frem mod hegn og der trædes parhøns op bag hundene.
Lodtr nr: 17 P Spurvefugldalens Nicki - fører Kruse Meier
Spurvefugldalens Nicki slippes på vintersæd, hvor den viser et meget stort og særdeles
veldækkende søg, med brede udslag og i god kontakt til føreren. Farten er meget høj. Stilen er
fortrinlig, med højt båret hoved, en lang kraftfuld galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Nicki
afprøves i yderligere 4 lange slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere. I 4. slip opnår Nicki
stand, på ordre avancerer den villigt men påviser ikke vildt. Der var i slippet en god chance til
parhøns, som Nicki forfølger et stykke, da disse flygter. I 5 slip viser Nicki spontan sekundering,
der var i slippet oplagt chance til parhøns. En stilren hund, af et meget stort format, det ikke vil
lykkes for.
Lodtr nr: 18 ES Järvirämeng Emilia (Fenja) - fører Mette Kühl
Järvirämeng Emilia (Fenja) slippes på frøgræs, hvor den i starten viser et stort og noget fremadrettet
søg, dette bedres som slippet skrider frem og søget bliver stort og oftest godt anlagt med brede
udslag og i god kontakt til føreren. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig, med højt båret hoved, en
lang smidig galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Fenja afprøves i yderligere 4 slip, hvor den
bevarer indtrykket og viser stor jagtlyst. Fenja har på dagen 3 chancer til parhøns, hvor af den har

stand den ene gang men generes groft af makker. Har et par stand uden påvisning af vildt. En
absolut tiltalende unghund at se på men det lykkes desværre ikke på dagen.
Lodtr nr: 19 B Aulumboens D Jeppe - fører Per Iversen
Aulumboens D Jeppe slippes på frøgræs hvor den viser et søg primært lagt langs hegn og skel og er
noget egenrådig og der fløjtes en del uden videre effekt. Farten er høj. Stilen er god, med hovedet
ført i niveau med ryggen og har en energisk galopaktion. I et andet slip på raps viser Jeppe nu et
stort og godt anlagt søg i god kontakt til føreren. Til tider føres hovedet under ryglinie. Jeppe opnår
stand og kort efter flygter hare ret foran, Jeppe respekterer. Jeppe afprøves i yderligere 2 slip, hvor
den har nogle markeringer. I 3. slip støder Jeppe parhøns og respekterer. I sidste slip trættes den
noget og hovedet føres nu primært under ryglinie.
Lodtr nr: 20 P Spurvefugldalens Nalle - fører Børge Sommer
Spurvefugldalens Nalle slippes på frøgræs, hvor den viser et stort og oftest godt anlagt søg med
gode udslag men gennem slippet er den meget fokuseret på makkerhunden. Farten er høj. Stilen er
smuk, med højt båret hoved, en lang kraftfuld galopaktion, en kedelig ført hale. I et kort andet slip,
kan Nalle ikke slå sig fri af makkerhunden.
Lodtr nr: 21 IS Krageredens Maggie - fører Kent Madsen
Krageredens Maggie slippes på frøgræs, hvor den viser et stort og oftest godt anlagt søg med god
udnyttelse af vind og terræn og i god kontakt til føreren. I slippet generes den dog noget af
makkerhunden. Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen og over, en
energisk galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Maggie afprøves i yderligere 3 slip, hvor den
bevarer indtrykket fra tidligere. Den har i 2. slip chance til parhøns. I 4. slip trættes Maggie lidt og
momentvis føres hovedet under ryglinie. I slutningen af slippet, kaster Maggie sig i stand og
parhøns flygter ret foran, Maggie viser rimelig respekt.
Lodtr nr: 22 ES Nordvestjydens Ecy - fører Asbjørn Møller Jensen
Nordvestjydens Ecy slippes på stub, senere raps, hvor den hurtigt opnår stand, løser selv og
sekunderer stående partner. Hare flygter fra området. Er lidt følsom men opnår hurtigt stand igen.
Inden rejseordre gives, flygter agerhøne ret foran Ecy og der ro i opflugt og skud. I et langt 2. slip
på frøgræs, starter Ecy lidt forsigtigt, men går sig hurtigt op og viser et passende stort og godt
anlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er god. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie og over,
en kraftfuld galopaktion, pæn ført hale med momentvis bevægelse. Der var i slippet chance til
parhøns. Fortsætter kat 1b
Lodtr nr: 23 P Reintoft E2 Blitz - fører Ove Steen Pedersen
Reintoft E2 Blitz slippes på stub senere raps, hvor den hurtigt opnår stand. På ordre avancerer den
villigt men kan ikke påvise vildt. Hare ses senere flygte fra området. Blitz er her efter lidt følsom på
fært og har nogle skarpe markeringer. Den viser flere gange spontan sekundering. Der var i slippet
chance til agerhøne. I et kort andet slip opnår Blitz hurtigt stand. Avancerer villigt og rejser præcist
parhøns, der er ro i opflugt og skud. I et langt 3. slip på frøgræs, viser Blitz et noget begrænset
søgsoplæg, der er præget af en del stop og markeringer og Blitz søger nogle gange bag om føreren.
Blitz opnår stand og inden vi er fremme letter parhøns ret foran og der er ro i opflugt. Farten er fra
lav til god. Stilen er præget af til tider for lavt ført hoved, en energisk lidt kort galopaktion og en lidt
kedelig ført hale. 2. pr uk - kat 2b
Lodtr nr: 7 B Stevnsåens Zita - fører Poul Vestervang

Stevnsåens Zita afprøves i 4 slip, hvor den viser et stort og oftest godt anlagt søg, i god kontakt til
føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen og over, en energisk
galopaktion. I 1. slip opnår Zita stand, makkerhunden kommer til og bringer parhøns til flugt og
Zita forfølger kort. Zita har i 2. og 3. slip chance til parhøns som trædes op bag hunden og Zita
forfølger råvildt kort. I 4. slip opnår Zita stand, inden rejseordre gives flygter parhøns ret foran og
Zita forfølger kort i opflugt og skud.. 1. pr uk - fortsætter kat 1b.

