Dansk Jagthunde Derby
Køge 20. marts 2012
Hold 4
Kat. nr. 31. GS. Åens Vilja. DK17340/2010 Ejer Karin Krüger. Fører Niels Erik Krüger.
Vilja starter på frøgræs i god vind. Søget anlægges i høj fart lidt snævert med momentvis gode
udslag. Går i god kontakt til fører. Stilen er god med højt ført hoved, flad langstrakt galop aktion og
tilpasset haleføring. Kan holdes for flygtende hare. 2. slip på frøgræs og høstet pileskrub. Viser her
et søg med brede udslag og passende afstand mellem slagene. I pileskrubbet bliver søget tilpasset
terrænet. Vilja er ude i 3. slip mere hvor søget veksler mellem passende bredt og meget bredt. Ind
imellem er der flere dårlige vendinger. Farten er forsat høj og kontakten god. Kan holdes for endnu
en flygtende hare. I sidste slip har den en kort forfølgelse efter hare. Der var chance til enlig
agerhøne som Vilja bevidst går op og forfølger kort.
Udgår.
Claus Nielsen 164
Kat. nr. 35. IS. Vorrehøjs Gromgutten. DK16306/2010 Ejer og fører Johnny F. Andersen.
Gromgutten Starter på frøgræs i god vind. I høj fart anlægges et søg med stor bredde og passende
afstand mellem slagene og i god kontakt til fører. Stilen er med hovedet ført i ryglinie, kort galop
aktion og tilpasset haleføring. Forfølger kort en flygtende hare. 2. slip på frøgræs. Søger som
tidligere men farten veksler mellem høj og tilpas. Agerhøne ses i luften uden det kan bedømmes. I
sidste slip er søget nu med flere dårlige vendinger i begge sider og hovedet føres lavt.
Udgår.
Claus Nielsen 164
Kat. nr. 14. ES Lammefjordens Monty DK15618/2010 Ejer og fører Anders Varming.
Monty slippes på frøgræs i god vind. I starten ligges søget offensivt i højre side og overlader det
meste af marken til makker. Stilen er med højt båret hoved, kraftfuld galop aktion og hængende
hale Den optager forfølgelse af en hare et lang stykke. Herefter trættes Monty noget. 2. slip på
vintersæd bliver søget lagt offensivt og med flere stiksøg frem i terræn. Bedre bredde i søget var
ønskeligt.
Udgår.
Claus Nielsen 164.
Kat. nr. 26. GS. Nakkehagens BD Tilde. DK01314/2011. Ejer og fører Peter Eliasen.
Tilde starter på frøgræs i god vind. I starten bliver søget lagt med stor bredde i høj fart men noget
offensivt. Stilen er god med højt ført hoved, flad langstrakt galop aktion og halerørelse. Sammen
med makker forfølges hare langt. Da Tilde kommer hjem søger hun i god kontakt til fører. 2. slip på
frøgræs og i høstet pileskrub ligges søget stort og bredt med passende afstand mellem slagene og i
god kontakt til fører. I pileskrubbet tilpasset søget efter terrænet. I sidste slip søger den igen meget
stort og offensiv.
Udgår.
Claus Nielsen 164.
Kat. nr. 50. P. Spurvefugldalens N. Gry. DK08272/2010. Ejer og fører Poul Ellehøj.
Gry slippes på frøgræs i god vind. Søget er meget stort og bredt i høj fart men noget offensivt.
Bedre kontakt til fører var ønskeligt. Der er flere dårlige vendinger i begge sider. Stilen er smuk
med højt ført hoved, langstrakt galop aktion og tilpasset haleføring. 2. slip på vintersæd og frøgræs.

Gry anlægger her et prima søg med stor bredde og passende afstand mellem slagene i høj fart og
god kontakt til fører. Opnår stram stand, avancerer langt men kan ikke påvise vildt.
I 3.slip søger den forsat stort og bredt men med flere dårlige vendinger. I et sidste slip på raps søger
den som tidligere. Støder parhøns og ved hjemkald stødes endnu et par høns. En hund af et meget
stort format.
Udgår.
Claus Nielsen 164.
Kat. nr. 8. B. Stensåen`s Marquis. DK07913/2010. Ejer og fører Bent Bonde Jensen.
Marquis slippes på frøgræs i god vind. Anlægger et stort bredt søg som i starten er noget offensivt,
senere bliver søget lagt med passende afstand og i god kontakt til fører. Farten er høj og stilen god
med højt ført hoved og kraftfuld galop aktion. 2. slip på frøgræs er søget igen lagt med stor bredde
men tit på ikke anvist terræn og derved overlader den marken til makker.
Udgår.
Claus Nielsen 164.
Kat. nr. 15. ES. Line. DK17965/2010. Ejer og fører Helge Esbensen.
Line slippes på frøgræs i god vind. Søget er lagt godt på bredden og med passende afstand mellem
slagene i høj fart og god kontakt. Stilen er god med højt båret hoved, stræk i galoppen og tilpasset
haleføring. Den opnår stand ved markkant, løser selv. Herefter bliver søget meget stort og uden den
fornødne kontakt. 2. slip på vintersæd er søget i starten som det skal være men siden hen bliver det
offensivt og med flere stiksøg frem i terræn.
Udgår.
Claus Nielsen 164.
Kat. nr. 4. B. Engbjergvejs Fanch. DK09469/2010. Ejer og fører Asger Bak.
Fanch slippes på frøgræs i god vind. I starten anlægges et passende bredt søg foran fører, senere
kommer der større brede på søget. Farten er tilpas og stilen er med en energisk aktion og hovedet
ført for det meste under ryglinie. Fanch er ude i 3. slip mere hvor søget er lagt godt på bredden og
med passende afstand mellem slagene. Hovedet føres nu over ryglinie. I sidste slip opnår den stand.
På rejse ordre går den villigt frem. Kan ikke påvise vildt i første omgang, går i søg og enlig
agerhøne letter et stykke fremme.
Udgår.
Claus Nielsen 164.
Kat. nr. 46. P. Ln`s Pointman Chanell. DK13791/2010. Ejer og fører Laust Nørskov.
Chanell slippes på frøgræs i god vind. Søget anlægges passende bredt i høj fart og med passende
afstand mellem slagene. God kontakt til fører. Stilen er god med hovedet ført i ryglinie, Stræk i
galoppen og tilpasset haleføring. Har en kort tur efter flygtende hare. Chanell er ude i 4. slip mere
hvor indtrykket fra første slip bevares. I 3. slip er der chance til parhøns som makker bringer sig i
kontakt med. I sidste slip på raps bringer makker sig i kontakt med enlig agerhøne.
Udgår.
Claus Nielsen 164.
Kat. nr. 40. P. Donna. DK20354/2010. Ejer og fører Tom B. Hansen.
Donna starter på frøgræs i god vind. Er i starten lidt makker fikseret men som slippet skrider frem
bliver søget lagt selvstændigt, Stort og bredt med passende afstand mellem slagene og i høj fart.
Stilen er god med højt ført hoved, kraftfuld galop aktion og tilpasset haleføring. Går i god kontakt

til fører. Har en stand ved levende hegn men løser selv. Donna er ude i 4. slip mere hvor det gode
indtryk bevares. Den har et par stande som den selv løser. I sidste slip er der chance til parhøns som
makker bringer sig i kontakt med. Donna har gået usvækket dagen igennem.
Udgår.
Claus Nielsen 164.
Kat. nr. 23. ES. Zalza. NO32831/11. Ejer og fører Øystein Grandorf.
Zalza slippes på frøgræs i god vind. Anlægger et stort bredt søg med passende afstand mellem
slagene. Går i god kontakt til fører og i høj fart. Stilen er med højt ført hoved, kort galop aktion og
tilpasset haleføring. Har et par kraftige markeringer ved levende hegn. Agerhøne ses i luften,
kommer bagfra. Kan ikke bedømmes. 2. slip på frøgræs. Fart og søg er som tidligere, lidt lav
hovedføring. Opnår stand. Går villigt frem og hare springer lidt til venstre, Zalza viser respekt. 3.
slip på stub søger den som tidligere. Opnår stand og på vej op letter parhøns bag Zalza. Vi afvikler
men standen er tom. 4. slip på raps bevares indtrykket fra tidligere. Opnår igen stand. På ordre
rejser den enlig agerhøne. Der er komplet ro i opflugt og skud.
1.præmie
Forsætter.
Claus Nielsen 164.

