Dansk Jagthunde Derby 2012.
Hold 3, Dommer Erling Clausen
GS, Kvannildalens Diesel, Ole Frank
Diesel afprøves i høj brak, viser her et udmærket søg i god kontakt til føreren. Farten er høj. Opnår stand,
går villigt frem på ordre men påviser ikke vildt. Makkerhunden bringer sig i kontakt med parhøns to gange.
Kommer for tæt på parhøns, viser rimelig respekt da disse flygter. 2. slip på vintersæd anlægger Diesel et
stort og for det meste velanlagt søg i høj fart og god stil med hovedet ført i ryglinie, kraftfuld galopaktion og
pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Opnår kortvarrig stand for parhøns, lidt urolig da disse flygter.
Diesel afprøves i yderligere to slip på stubmark. Chance til fasan. Til slut har Diesel yderligere chance til et
par høns som ikke udnyttes. Udgår.
ES, Giddes H. Rype, Morten C. Petersen
Rype starter i høj brakmark, anlægger her et stort og veldækkende søg i god kontakt med føreren. Farten er
høj. Opnår stand, parhøns letter umiddelbart efter, Rype er noget urolig, kaldes til orden. Har yderligere
chance til et par høns. 2. slip på vintersæd anlægger Rype et stort og meget velanlagt søg i høj fart og smuk
stil med høj hovedføring, lang jordvindende galopaktion og pæn haleføring uden bevægelser. Opnår stand,
makkerhunden går foran og bringer enlig agerhøne til flugt, Rype går lidt efter i opflugt, kaldes til orden. Da
dette var en jagtbar situation skydes der senere over Rype, ro i skud. Fortsætter. 1. præmie UK.
GS, Nakkehagens BD Uno, Lene Carstens
Uno starter i høj brak, anlægger her for det meste et stort og velanlgt søg, er dog i prioder lidt interesseret i
makkerhunden, uden dog at halesøge. Farten er høj. Kommer for tæt på parhøns, er noget urolig da disse
flygter. 2. slip på vintersæd, her er søget præget af interesse for makkerhunden, slår sig dog fri og søger
stort og ganske velanlagt. Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved, en lang kraftfuld galopaktion
og pæn hale haleføring uden bevægelser. Ved makkerhundens stand går Uno foran og støder enlig
agerhøne, preller. Uno afprøves i yderligere 2 slip på stubmark, viser her et noget mere selvstændigt søg.
Chance til parhøns. Udgår.
P, Bjørklunds C/R Donna, Keld Nielsen
Donna starter i høj brak, anlægger et stort og meget veldækkende søg i god kontakt til føreren. Farten er
høj. Makkerhunden bringer sig i kontakt med parhøns. 2. slip på græs og i rapsmark anlægger Donna igen et
stort og veldækkende søg i høj fart og god stil med hovedet ført i ryglinie, en energisk galopaktion og pæn
haleføring uden bevægelser. Forbigår parhøns to gange. Donna afprøves i yderligere to slip på græs og
stubmark. Opnår stand, løser selv. Sluttelig har Donna oplagt chance til parhøns som ikke udnyttes. Udgår.
B, Abuu, Jens Ole Nielsen
Abbu starter på rapsmark, anlægger et stort og i perioder tilfældigt anlagt søg, hvor den søger langs hegn
og skel, søger dog i perioder godt på marken. Fart og stil er god med hovedet ført i ryglinie og en energisk
galopaktion. Kan holdes for råvildt. 2. slip på græs og rapsmark bliver søget noget fremadrettet og tilfældigt
og forbigår derved parhøns to gange. Afprøves i yderligere to slip på græs og i stubmark, går som i 2. slip.
Chance til parhøns to gange. Udgår.

GS, Åens Xcobar, René H. Madsen
Xcobar starter på rapsmark, går i en noget varierende søg, der til tider er stort og velanlagt for i perioder at
forfalde til noget roderi, virker noget følsom på førerens og makkerhundens føres fløjte. Farten er for det
meste høj, stielen er smuk med hovedet ført i ryglinie, lang kraftfuld galopaktion og pæn haleføring med
momentvise bevægelser. 2. slip på græs og rapsmark, går som i 1. omgang. Chance til parhøns, som den går
noget efter da disse letter. 3. slip på græsmark går Xcobar som tidligere. Udgår.
GS, Reisavannet´s Bella, Michael Olsen
Bella starter I vanskeligt terræn på vintersædsmark ved flere remiser. Søg, fart og stil kan ikke bedømmes.
2. slip på græs og rapsmark anlægger Bella et stort og velanlagt søg i god kontakt med føreren. Farten er
høj, stilen er smuk med højt båret hoved, en lang smidig galopaktion og pæn haleføring uden bevægelser.
Chance til parhøns som makkerhunden bringer sig i kontakt med. Bella afprøves i yderligere to slip i raps og
på stubmark, bevarer indtrykket fra 2. omgang. Slutter med stand, på rejseordre slår Bella ud til siden,
opnår ny stand, dette gentager sig, hun slår igen til siden. Parhøns letter præcis hvor Bella stod første gang.
Udgår.
ES, Senja´s Q. Winston, Erik Esmann
Winston starter I vanskeligt terræn på vintersædsmark ved flere remiser. Søg, fart og stil kan ikke
bedømmes. 2. slip på græs og rapsmark anlægger Winston et passende stort og velanlagt søg i god kontakt
til føreren. God fart og stil med hovedet ført i ryglinie, lidt kort galopaktion og pæn haleføring med
bevægelser. Opnår stand langt ude, makkerhunden kommer tæt på, parhøns letter foran Winston, går lidt
efter, kaldes til orden. 3. slip på græsmark går Winston som i 2. omgang, dog sænker den hovedet i korte
perioder. Opnår stand ved hegn, avancerer villigt på ordre, opnår ny stand, ved kant af en meget stejl
skråning, avancerer villigt men påviser ikke vildt. Senere trædes parhøns op lidt længere til venstre for hvor
Winston stod. 4. slip på stubmark går Winston som tidligere. Chance til parhøns som makkerhunden finder.
Udgår.
P, Frierfjordens Rex, Allan Diederichsen
Rex starter på stubmark, anlægger et stort og for det meste velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er
høj, stielen er god med hovedet ført i ryglinie, en energisk galopaktion og pæn haleføring med sparsomme
bevægelser. Ved makkerhundens stand vil Rex ikke sekundere. 2. slip på græs og rapsmark fortsætter Rex
som i 1. omgang. Opnår stand langt ude, parhøns letter før vi når frem, respekterer. Makkerhunden finder
senere parhøns. 3. slip på græmark anlægger Rex et klassesøg i høj fart og nu i en smuk stil med højt båret
hoved og en lang smidig galopaktion. Rex afprøves i yderligere to slip på stubmark. Går som i 3. omgang.
Har to chancer til parhøns. Udgår.
ES, Nordvestjyden´s Eto, Allan Højrup
Eto starter på stubmark, anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg i god kontakt til føreren. Faren
er høj, stilen er smuk med høj hovedføring, en lang kraftfuld galopaktion og pæn haleføring med
sparsomme bevægelser. Opnår stand, løser selv. Inorere hare. Eto afprøves i yderligere fire slip i raps og på
stubmark. Bevarer det gode indtryk fra 1. omgang. Opnår i 3. slip stand, går villigt frem på ordre men
påviser ikke vildt. I 4. slip har Eto chance til parhøns som makkerhunden finder. Slutter med stand,
avancerer villigt og rejser kort parhøns, rolig i opflugt og skud. Fortsætter. 1. præmie UK.

B, Stenhøj Ragna, Palle J. Larsen
Ragna starter på stubmark, anlægger et noget varierende søg, i perioder er søget stort og velanlagt for
derefter at forfalde til hegnsøg og bliver noget egenrådig. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring
og en lang smidig galopaktion. Makkerhunden finder parhøns. Ragna preller på disse. I 2. slip på rapsmark
går Ragna noget efter makkerhunden og mister senere insitiviteten i søget. 3. slip på stubmark anlægger
Ragna i starten et stort og velanlagt søg for til slut igen at søge langs hegn og skel. Udgår.

